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Savonlinnan taidelukion ylioppilasjuhla 2020 

Riemuylioppilaiden edustajan puhe = riemutaikkarilaisen puhe 

 

Hyvät ylioppilaat, opettajat, ylioppilaiden vanhemmat ja isovanhemmat, hyvä juhlaväki! 

Rakkaat koulutoverit, riemuylioppilaat! = riemutaikkarilaiset 

Minulla on ilo saada onnitella teitä, arvoisat vuoden 2020 Savonlinnan taidelukion, Taikkarin, 

ylioppilaat! Onnittelen teitä koko riemuylioppilasjoukon puolesta. Meitä on täällä paikalla ihan 

mukava määrä noin 40:stä vuoden 1970 ylioppilaasta. Se kertonee paljon Taikkarin hengestä ja 

elämänikäisestä ystävyydestä. 

Jo tässä haluan sanoa, että ystävyytemme on kantanut tänne asti! Se on kaikkein arvokkainta! 

Kun te 2020 ylioppilaat aikanaan muistelette ylioppilasvuottanne, Koronavuotta, kuulen korvissani 

lausahduksen: Niin se oli sinä vuonna, kun maailma muuttui peruuttamattomasti. Me ihmiset 

aloimme taas välittää toisistamme ja ympäristöstämme. Näin minä kovasti toivon! 

Mutta nyt on nyt, Koronavuonna! Olette joutuneet aika kylmiltään kestämään sietämätöntäkin 

epävarmuutta ja yllättäviä muutoksia; ensin miten järjestyvät ylioppilaskirjoitukset, muutokset eri 

oppilaitosten valintakokeissa, erityisesti niillä aloilla, joissa järjestetään fyysistä läsnäoloa 

edellyttävät valintakokeet, kaikenlaista sekaannusta ja epäselvyyttä ja kaiken kukkuraksi 

ylioppilasjuhlat, jotka siirtyivät. Ja vielä olette saaneet jännittää, järjestetäänkö juhlat nyt vai 

milloin. Jouduitte kylmiltään sopeutumaan tilanteeseen, jollaiseen meistä kukaan vanhempi läsnä 

oleva sukupolvi ei ole joutunut. 

Mitä nyt sitten teille sanoisin, mikä olisi sanomisen arvoista? Muistellako omaa ylioppilaaksitulon 

aikaa ja elämää sen jälkeen, antaako elämänohjeita, elämänkokemukseni tuomaa viisautta teille? 

Osaanko eläytyä tilanteeseenne, mikä on teille kiinnostavaa? Kysyinkin neuvoa 16-vuotiaalta 

pojantyttäreltäni Vilmalta, kuudesta lapsenlapsestani vanhimmalta, mitä teille sanoisin. Vilma on 

juuri läpikäynyt ensimmäisen vaikean vaiheen, mihin mennä peruskoulun jälkeen, kun lukio ei 

kiinnostanut eikä pisteetkään riittäneet. 

Vilman vastaus kysymykseeni tuli välittömästi: ”Sano niille, että koulunne on kerrassaan mahtava 

paikka. Pääsette vielä pitkälle, uskokaa se! Et kai sinäkään mummo 50 vuotta sitten varmaan 

osannut ajatella, mitä kaikkea tulisit tekemään ja että 70-vuotiaana vielä opettaisit Kiinassa. ”  

No mitä me riemuylioppilaat koemme Taikkarista saaneemme?   

Rohkeutta! Rohkeutta tarttua uuteen, olla omaa mieltä ja puolustaa sitä, luottamusta omaan 

itseen ja omiin kykyihin. Me teimme työuramme hyvinkin erilaisilla aloilla, toki kulttuuri- ja 

taidealat vahvasti edustettuna, mutta myös humanistiset alat, tekniikan alat, viestintä ja erityisesti 

opetustyö.  Mutta mikä parasta, useimmat meistä ovat palanneet taiteen pariin nyt eläkkeellä, 

jotkut edelleen aktiivisina taiteilijoina, näyttelyitä pitäen tai harrastajina, jopa uusia ilmaisutaitoja 

opetellen.  



 

Taidelukio antoi ja antaa lukio-opiskelijalle monipuoliset eväät, jossa runsas taideaineiden 

tuntimäärä vahvistaa erityisesti monialaisia taitoja, taitoa katsoa maailmaa kokonaisvaltaisesti, 

valmiutta tarttua uuteen luovasti. Oppia oppimaan! 

Toki moni meistä etsi itseään ja paikkaansa pitkään jaksamisen rajoilla tai ei jaksanut. Luovien 

alojen ihmiset ovat tunnetusti muita herkempiä ja siten jaksaminen vaatii joskus liikaa. Kaikille 

meille on tullut ja tulee aikoja, jolloin jaksaminen on koetuksella. Elämä tai ura ei ole auvoista 

kiitorataa kohti unelmaa ja menestystä. Elämään kuuluu myös vastoinkäymiset. Silloinkin 

elämänohjeeni on: luota itseesi, elämä kantaa. Väsyessäsi älä jää yksin, vaan hae apua ajoissa. Ja 

ennen kaikkea pitäkää te huolta toisistanne! 

Hyvät vuoden 2020 Taikkarin ylioppilaat! Kannustaakseni teitä elämässä ja työuralla, jaan 

muutaman ohjeen, jotka ovat minua auttaneet: 

Luota itseesi, ole rohkea! Älä ole ylimielinen! Ole nöyrä! Ole avoimin mielin! Virheet ovat hyvä 

juttu, älä niitä pelkää! Näe metsä puilta eli kinkkisessä tilanteessa pyri katsomaan kokonaisuutta yli 

edessäsi olevan hankaluuden. Mieti missä haluat olla 5-vuoden, 10-vuoden kuluttua, sillä jos 

kirjoitat sen paperille ja sanot sen ääneen, se saattaa toteutua. Näin sinulla on tavoite, jota kohti 

etenet. Ja tavoitteeseesi on monta tietä. 

Kun me riemuylioppilaat vuonna 1970 juhlimme, maailma ympärillämme oli varsin selkeä. 

Liikehdintää toki tapahtui! Opiskeluaikaamme väritti politiikan tulo yliopistoihin, hippiliike, vapaa 

rakkaus / vapaa kasvatus.  Kun sitten valmistuimme, työpaikkoja riitti meille kaikille.  

Te hyvät 2020 ylioppilaat tulette kohtaamaan työelämän, jollaisesta ei edes vielä tänään tiedetä 

kovin paljon. Globaali talous, miten sen käy? Digitalisaatio tuo jo nyt mukanaan vauhdilla uusia 

ammatteja. Osataanko todella tarttua ympäristön pelastamiseen, ruoan riittämisestä elinkelpoisiin 

asuinalueisiin maapallolla.  

Kuitenkin maailman köyhyys on pienempi kuin koskaan. Teknologiset ratkaisut ympäristön 

pelastamiseksi ovat olemassa. Monet asiat ovat paremmin kuin koskaan. Viimeinen neuvoni teille 

2020 ylioppilaat on: suhtautukaa luottavaisesti tulevaisuuteen, tehkää työtä paremman huomisen 

hyväksi, kaikille! 

 

Kiitos! 

Nyt pyydän riemuylioppilaita nousemaan seisomaan ja hurraamaan teille onnittelut 

Hurraa, hurraa, hurraa! 

 

 


