
Hyvät ylioppilaat!

Te olette nyt saavuttaneet välitavoitteenne, ylioppilastutkinnon. Tästä on nyt hyvä 
lähteä eteenpäin.  Olkaa ylpeitä suorituksestanne. Lukio-opiskelu ja ylioppilastutkinto 
ovat yhä edelleen merkittävä väylä jatko-opintoihin. Yliopistoihin ja korkeakouluihin on 
olemassa muitakin väyliä, mutta silti niiden opiskelijoista ylivoimainen enemmistö on 
yhä ylioppilastutkinnon suorittaneita. 

Kansanviisaus: ”Mitä ihminen kylvää sitä hän niittää.”Pitää yhä edelleen paikkansa. 
Tänään jos koskaan voitte niittää kylvettyä, kiittää lukemisen merkitystä. Olette 
omakohtaisesti kokeneet, että menestyminen vaatii aina työtä. Koulumme opettajien ja 
huoltajien työpanos opintojen tukemisessa ja ohjaamisessa on ollut tavoitteenne 
saavuttamisessa merkittävä. 

Ylioppilastutkinto on kaikkien muutosten keskellä säilyttänyt keskeisen asemansa 
laaja-alaisen yleissivistyksen ja erityisesti sen tiedollisen osa-alueen mittarina. 
Näyttää vahvasti siltä, että sen merkitys tulee entisestään korostumaan valittaessa 
opiskelijoita korkean asteen oppilaitoksiin. Yleissivistys on paljon muutakin kuin tietoa. 
Tietojen ja taitojen karttumisen lisäksi siihen kuuluu ihmisenä kasvaminen – oppiminen 
säännölliseen työhön ja yhteistyöhön sekä vastuun ottamiseen, toisen ihmisen ja 
ympäristön kunnioittaminen. Kärjistäen voisi sanoa, että sivistys on sitä mikä jää 
jäljelle, kun on unohtanut kaiken koulussa oppimansa. 

Tulevaisuutenne saattaa tuntua olevan tällä hetkellä hämärän peitossa. Älkää pelätkö 
sitä. Ajatelkaa, että se tarjoaa teille uusia mielenkiintoisia mahdollisuuksia ja 
haasteita. Niihin tarttumiseen tarvitaan rohkeutta sekä uusia tietoja ja taitoja, mutta 
varmasti niitä perinteisiä arvoja ja ominaisuuksia, jota Joutsan lukio on pyrkinyt 
vaalimaan lähes viidenkymmenen vuoden historiansa aikana: tiedonhalua 
yritteliäisyyttä, rehellisyyttä ja ahkeruutta. 

Mikään ei ole helppoa. ole päättäväinen, älä anna periksi. Työn, ehkä raskaan ja 
vaikeankin avulla saavutettu tulos on merkittävämpi kuin itsestään syntynyt. 
Pitkäjänteisyys on menestymisen perusta. Monet saavutukset ovat kovan työn takana. 
Ole päättäväinen, älä anna periksi! Ihminen kykenee melkein kaikkeen, jota kohtaan 
tuntee rajatonta kiinnostusta. Valitkaa kiinnostuksenne kohteet ja edetkää 
päättäväisesti kohti tavoitettanne. Saavutatte sen kyllä.

Kouluvuodet ovat nyt taaksejäänyttä elämää. Edessänne ovat jatko-opinnot, työ ja 
kaikkinaiset aikuisuuden haasteet ja mahdollisuudet. Astukaa elämään rohkeasti 



uteliaina ja avoimin mielin. Pitäkää huolta itsestänne ja ottakaa huomioon myös 
kanssaihmiset. Älkää tyytykö pinnallisiin ja yksipuolisiin näkemyksiin. Olkaa kriittisiä. 
Toimikaa sen puolesta, mikä on mielestänne oikein. Presidentti Martti Ahtisaari on 
eräässä puheessaan sanonut: ”Kaikki on mahdollista. Usko itseesi ja usko siihen mitä 
teet. Usko siihen, että asiat voivat olla paremmin. Kun ajattelet hyvää, se näkyy myös 
teoissasi.”

Joutsan lukion opettajakunnan ja henkilökunnan puolesta toivotan teille parhainta 
menestystä pyrinnöissänne.
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