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Hyvät abiturientit, juhlavieraat, erityisesti 50-vuotta sitten ylioppilaaksi 
valmistuneet riemuylioppilaat ja kannaslaiset, 
 
”Jossakin, jotenkin, pitäisi olla mahdollista koskettaa jotakuta päästämättä 
enää koskaan irti. Pidellä toista, ei hetken, vaan ikuisesti, tässä maailmassa 
jossa kaikki on katoavaa ja tuskallista ja petollista. Ja sen pienen 
mahdollisuuden tähden pitää olla valmis vaarantamaan kaikki, murtautumaan 
läpi, astumaan yöhön alastomana.” 
 
Tämä lainaus löytyi vihkosta, mihin olin kirjoittanut sen 18-vuotiaana, 
aloittaessani lukion kolmatta luokkaa. 
Kolmannen luokan alku oli minulle erityisen raskas, sillä isäni menehtyi juuri 
ennen kouluvuoden alkua. Abivuosi meni surun ja murheen, vastuun 
ottamisen, omien tavoitteiden sekä muiden nuoruuteen ja kasvamiseen 
liittyvien asioiden sekamelskassa. En ehkä menestynyt niin hyvin kuin monet 
odottivat, mutta näin jälkeen päin ajatellen koen onnistuneeni varsin hyvin, 
ottaen huomioon sen, mitä kaikkea ylimääräistä tuo vuosi piti sisällään; en 
ehkä tuloksissa mitattuna, mutta elämän mittapuulla, sillä joskus elämässä 
riittää sekin, että vain selviää.  
Tämän kokemuksen myötä osaan arvostaa erityisesti kaikkien teidän 
suorituksianne, jotka olette omilla tahoillanne kamppailleet monien 
vaikeuksien keskellä ja joutuneet tekemään todella rajusti töitä 
ylioppilaslakkinne eteen. 
-------- 
Reilu kuukausi sitten vietin pari viikkoa maailman äärellä, pienellä Intian 
valtameren saarella vapaaehtoistyössä kilpikonnien ja merten 
suojeluohjelmassa. Sen lisäksi, että sain tehdä hyvää, minulla oli aikaa 
miettiä sitä, mikä on minulle elämässä oikeasti tärkeää ja millä on merkitystä. 
Asuessani siellä varsin askeettisissa oloissa ymmärsin, että ihminen tarvitsee 
loppujen lopuksi varsin vähän ollakseen onnellinen. Ja mitä vähemmän meillä 
on, sitä vähemmän meillä on mistä murehtia. 
Minulle kaikkein tärkeintä on läheiset ihmiset, ystävät ja perhe. 
---- 
Jaan tässä puheessa omia ajatuksiani ja näkemyksiäni, mutta loppujen 
lopuksi jokaisen on itse löydettävä oma tähtensä mitä kohti matkata. Sitä ei 
voi meidän puolestamme määritellä kukaan toinen ja sen löytämiseksi täytyy 
osata pysähtyä, ottaa aikaa, tutkailla sisintä ja kysyä itseltään sellaisia 
kysymyksiä kuin: 
Mitä haluan saavuttaa elämässäni? Mistä unelmoin? Mikä tekee minut 
onnelliseksi?  



Meidän tulee kyetä erottamaan se, mitä luulemme haluavamme ja mitä 
luulemme, että meidän tulisi haluta, siitä mitä todella haluamme.  
 
---- 
Meidän tulisi joka aamu herätessämme kysyä itseltämme: Kuka minä todella 
olen? Mikä on tärkeää tänään? Ja keskittyä siihen, mikä on tärkeää ja jättää 
vähemmälle sitä mikä ei ole. 
 
Voimme tehdä jokaisesta päivästä hyvän päivän pitämällä sydämemme 
puhtaana ja avoimena, heräämällä joka aamu uusin silmin ja nähdä se 
mahdollisuutena, tuomitsematta ja ilman ennakkoluuloja. Kohdata jokainen 
ihminen aidosti ja vilpittömästi, avoimin mielin ja luottaen, kuin olisimme vasta 
hetki sitten syntyneet. Meidän on kyettävä luottamaan, mutta yhtä tärkeää on 
olla itse luottamuksen arvoinen. Sillä ilman luottamusta ei ole mitään. Se on 
kaiken ydin. Jos sitä ei ole tai se murenee, mitään kestävää ei voi enää olla 
tai rakentua. Sen saavuttaminen voi olla vaikeaa, mutta sen menettäminen 
käy hetkessä. Siksi siitä täytyy pitää kiinni kaikessa. 
 
Kun mietimme sitä, mikä meille on tärkeää, tänään tai elämässä ylipäätään, 
mihin suuntaan kääntyä ja mitä jättää taakse, meidän tulee tuntea itsemme ja 
kyetä todella kuuntelemaan sisintämme. Meihin vaikuttavat omat opitut 
kokemuksemme ja elämäntapahtumat, mitkä voivat toisinaan toimia hyvinä 
oppaina, mutta toisinaan myös taakkoina. Vanhempien, ystävien ja 
yhteiskunnan odotukset vaikuttavat valitettavan usein päätöksiimme. Meidän 
ei tule hukata elämäämme elämällä joidenkin toisten elämää, toisten 
odotusten ja ohjeiden mukaan, eikä antaa toisten mielipiteiden ja näkemysten 
vaientaa sisäistä ääntämme. 
–Vaikka vanhempien kokemuksia on joissain kohdin hyvä kuunnellakin, niin 
toisaalta maailma on kovin erilainen kuin heidän nuoruudessaan. 
Kaverit, ystävät ja vanhemmat tarkoittavat hyvää ja yrittävät suojella meitä, 
mutta he eivät kuitenkaan elä meidän elämäämme. Kyseessä on meidän 
unelmamme, meidän tapamme tehdä asioita, meidän riskimme, meidän 
onnemme. 
 
On siis oleellista, että todella tunnemme itsemme, koska kaikki etsimämme 
vastaukset perustuvat siihen.  
 
Kun tiedämme, mitä haluamme ja mikä on tärkeää, on uskallettava ottaa 
askel tuntemattomaan, otettava riski ja laitettava itsensä likoon. Siinä voi 
käydä myös huonosti, eikä se välttämättä onnistu ensimmäisellä, toisella, 
kolmannella, …, kymmenennelläkään kerralla.  
 
Olen saanut elämässäni monta asiaa helpolla, mutta joissakin tärkeimmissä 
joutunut kamppailemaan, kaatunut, noussut pystyyn, kaatunut, noussut 
uudelleen pystyyn, … Olisin voinut myös jäädä makaamaan, mutta vaikka 



usko on monesti ollut todella kovalla koetuksella, ei se ole mihinkään 
hävinnyt; ja se on nostanut pystyyn, aina uudelleen ja uudelleen. 
 
Elämässä vain täytyy uskaltaa ottaa riskejä, tiedostaen että joskus voi käydä 
myös huonosti.  
Joskus ulkopuolisesta meidän kokemuksemme ja etenkin meidät syvyyksiin 
ajavat asiat voivat tuntua vähäpätöisiltä, mutta täytyy muistaa, että oma 
kokemus on aina aito ja jos se on tuskallinen, niin se on tuskallinen, se ei siitä 
muutu, vaikka toiset väheksyisivätkin.  
 
Muistan, kun olin armeijassa ja silloinen tyttöystäväni ilmoitti seurustelun 
päättymisestä. Makasin Hankoniemessä tutka-aseman viereisen järven 
laiturilla ja mietin, että muutan asumaan yksin Lappiin hirsimökkiin, kuuntelen 
musiikkia, liikun luonnossa, katson elokuvia ja luen kirjoja. Elämä olisi ohi, 
ainakin rakkauden osalta, niin koville se otti siinä tilanteessa ja hetkessä. 
 
Moni asia voi tuntua jollakin tietyllä hetkellä ylivoimaiselta ja raskaalta, vaikka 
jälkikäteen tarkasteltuna se olisikin vain yksi vaihe elämässä, jonka kenties oli 
tarkoituskin tapahtua tai joka vain tapahtui.  
Eikä tuo rakkauselämän murskaantuminen ollut minulle viimeinen sellainen 
kokemus, mutta kaikesta on aina selvinnyt ja silti jaksanut uskoa aitoon ja 
todelliseen rakkauteen. Epätoivoisillakin hetkillä on löydettävä usko 
parempaan ja siihen että, kaikki käy vielä hyvin. Sillä joskus kaikkein 
kalleimmatkin asiat voivat yhtäkkiä hävitä.  
On myös hyvä pitää mielessä, että silloinkin kun meillä on murheellinen 
päivä, maailmasta löytyy paljon ihmisiä, jotka olisivat kiitollisia saadessaan 
elää meidän murheellista päiväämme. 
 
Meidän tulee myös kyetä olemaan myötätuntoisia ja armollisia itsellemme ja 
toisille, niin menestyksen kuin virheidenkin edessä –niitä tekee jokainen, eikä 
niitä tarvitse pelätä. Toisinaan virheet avaavat meille uusia mahdollisuuksia. 
 
Elämässä kaiken ei tarvitse olla loppuun asti suunniteltua. Usein matka on 
merkityksellisempi kuin itse päämäärä. Joskus on hyvä lähteä matkaan niin, 
että pakkaa repun, ei tee ennakkovarauksia ja pitää vain silmät ja sydämen 
avoinna. Joskus on ihan hyvä sekin, että nousee väärään junaan. Se 
kannattaa tehdä joskus vaikka ihan tarkoituksella. 
Kun uskallamme etsiä, ei  koskaan tiedä millaisia elämyksiä kohtaamme tai 
millaisiin ihmisiin tutustumme, joskus myös sellaisissa ympäristöissä tai 
tilanteissa missä sitä vähiten odotamme. 
Esimerkiksi tähän puheeseen olen saanut inspiraatiota ja sanoja eräältä 
todella hienolta ihmiseltä, jonka kohtasin sattumalta paikassa, mistä en olisi 
uskonut sellaista löytyvän.  
-- 
 



Meidän on uskallettava ottaa elämän onnellisuutemme kannalta 
merkityksellisiä riskejä, vaikka aivomme syöttäisivät meille aiempien 
kokemusten perusteella puolustaudu ja pakene -viestejä tarkoituksena 
suojella meitä, Ei tämä kuitenkaan onnistu, koska… Taas käy niin…  
Tietoinen mielemme voi joskus yliarvioida kykynsä ymmärtää ja kontrolloida 
sitä mitä teemme.  
Jossain meissä on kuitenkin vaistonvarainen ja vilpitön tietoisuus, jota 
kutsutaan intuitioksi.  
Esimerkiksi rakkauden etsinnässä intuitio on tärkeä apuväline. Emme 
välttämättä ymmärrä kaikkia niitä syitä, mitkä saavat meidät rakastumaan, 
mutta usein intuitio ohjaa meitä oikeaan suuntaan, kunhan annamme 
itsellemme luvan kuunnelle intuitiotamme.  
Kun yhdistämme intuition käytön järjelliseen ajatteluun, huomaamme, että 
osaamme suhtautua maailmaan avoimesti ja täydellä voimalla, saavuttaa 
unelmamme ja löytää etsimämme. 
--- 
Toivon, että meillä kaikilla on riittävästi rohkeutta seurata sydäntämme ja 
intuitiotamme. Ne tietävät jo ennalta, mitä oikeasti haluamme. Kaikki muu on 
toisarvoista.  
 
”Kaikkea saa tehdä. 
Kaikkea pitää tehdä. 
Kaikkia ovia täytyy tempoa, 
kaikkia kuita kurkotella. 
On vain yksi ehto, 
elinehto: 
 
Värisevää sielua  
ei saa tallata.” 
 
Näillä Tommy Tabermanin sanoilla toivotan meille kaikille oikein hyvää ja 
rentouttavaa kesä-aikaa, paljon onnellisia, aurinkoisia päiviä, täynnä 
elämyksiä ja uusia mahdollisuuksia! 
 

 
Vielä ennen ylioppilaiden lakitusta haluan kiittää Kannaksen lukion opettajia 
ja muuta henkilökuntaa kuluneesta lukuvuodesta. Opettajat ovat jälleen 
laittaneet itsensä likoon tunteja laskematta, kehittäneet aktiivisesti opetusta ja 
koko lukion toimintaa. Kannaksen lukiossa on hyvä työskennellä ja opiskella.  
Enemmän kuin mitkään rankingtulokset, minulle merkitsee se, että meillä 
vallitsee hyvä ja kannustava opiskeluilmapiiri, mikä mahdollistaa oppimisen 
kaikenlaisille oppijoille. Minulle merkitsee paljon lukiomme suvaitsevaisuus, 
avoimuus, hyvä henki, toisista välittäminen ja se ajatus, että riittää kun tekee 
parhaansa.  



 
Tänä lukuvuotena on erityisen näkyvänä ollut liikkuva lukio –hanke, mikä on 
monella tavalla aktivoinut opiskelupäiviä. Kansainvälisyystoiminta on ollut 
edelleen laajaa ja monipuolista. Erityislinjamme, IB ja kuvataide, ovat 
säilyneet vetovoimaisina. 
 
Kiitän myös teitä hyvä vanhemmat ja huoltajat, jotka olette omalta osaltanne 
olleet tukemassa ja mahdollistamassa nuortenne lukio-opintoja. 
---- 
Haluan vielä nostaa esille joitakin tavoitteellisia ensimmäisen ja toisen 
vuoden opiskelijoita, jotka on palkittu stipendien muodossa: 
 
Kannaksen lukion stipendit opintomenestyksestä saavat ensimmäisen 
vuoden opiskelijat: Tiia Puotiniemi, Akim Ivanov (monetary  award for succes 
in studies of pre IB) ja Salla Seppälä; toisen vuoden opiskelijat Iiris Terävä, 
Pinja Ilmivalta, Elina Hiltunen ja Kalle Eskelinen. 
 
Senioreitten stipendi aktiivisesta toiminnasta: Phisinee Teppola 
 
Oppilaskunnan stipendit: vaikuttajat Joanna Ahola ja Cameron Dunn 
 
Juice Leskinen kerhon stipendi opiskelijalle, joka on kiinnostunut sanoista: 
Salla Seppälä 
 
Elvis Presley Rock’n’roll Rebel stipendiä opiskelijalle, joka positiivisella ja 
rakentavalla tavalla kyseenalaistaa perinteisiä toimintamalleja, ei jaeta tänä 
vuonna, koska emme tällä kertaa löytäneet siihen sopivaa ehdokasta. Siinä 
riittää tavoiteltavaa ensi vuodelle. 
 
Lisäksi äidinkielen kirjapalkinnot saavat Tuuli Hakkarainen, Camilla Nyberg, 
Melisa Rantala, Marko Kauppila, Aino Raunio ja Anna Rohesalu ja Pohjola-
Nordenin ruotsin kirjapalkinnot Tiia Puotiniemi ja Tessa Saari. 
 
------- 
Ennen kuin siirrymme juhlan kohokohtaan, uusien ylioppilaiden lakitukseen,  
vielä muutama käytännön asia: 
Juhlan lopussa ylioppilaat poistuvat ensin ja vasta sen jälkeen yleisö. 
Ylioppilaat menevät onniteltaviksi Vesijärven puoleiselle seinustalle, jotta 
Tiirismaan lukio saa riittävästi tilaa omaa lakkiaisjuhlaansa varten, mikä alkaa 
heti tämän tilaisuuden jälkeen. 
 
 
 
 
 



 
Hyvät ylioppilaat,  
 
Lämpimät onnitteluni saavutuksenne johdosta. Voitte olla ylpeitä ja 
onnellisia. Te olette sen omalla työllänne ansainneet. 
Tänään on aika iloita ja juhlia. Tämä on teidän päivänne! 
 
Unelmoikaa, tavoitelkaa vaikka kuuta taivaalta, jos sydämenne sanoo 
niin, kehitelkää mahdottomia, uskokaa itseenne. Rakastukaa elämään. 
Vaalikaa elämää sen kaikissa muodoissa.  
 
Maailma on avoinna edessänne. Uskaltakaa tarttua elämän tarjoamiin 
mahdollisuuksiin ja katsokaa rohkeasti, luottavaisin mielin 
tulevaisuuteen. Astukaa elämän polulla yksi askel kerrallaan hyväksyen 
ja nauttien, murehtimatta mitä seuraava askel tuo tullessaan, 
miettimättä menneitä askeleita. Astukaa jokainen askel kohti 
onnellisuutta, mielenrauhaa, rakkautta ja hyvinvointia. 
 
Olkaa lämminsydämisiä, avoimia ja rehellisiä itsellenne ja muille. 
Uskaltakaa olla aidosti sitä mitä todella olette.  
 
”But I see your true colors 
Shining through 
I see your true colors 
And that’s why I love you 
So don’t be afraid to let them show 
Your true colors 
True colors are beautiful 
Like a rainbow.” 

- Cindy Lauper, True colors 

 
 Vaikka järjen ääntä on hyvä kuunnella, muistakaa Pikku Prinssin sanat: 
”Hyvästi,” kettu sanoi. 
”Nyt saat salaisuuteni. Se on hyvin yksinkertainen: 
Ainoastaan sydämellään näkee hyvin; 
tärkeimpiä asioita ei näe silmillä.” 
-- 
Pitäkää huolta itsestänne ja läheisistänne. 
Tehkää sitä minkä uskotte oikeaksi ja tärkeäksi.  
 
Hyvää matkaa, jääkää hyvästi! 
 


