
YLIOPPILAAN PUHE

Arvoisa lukion väki, sukulaiset, ystävät, rakkaat valkolakkipäiset toverini, 
tänään on se päivä, kun meidän kolmivuotinen uurastuksemme vihdoin 
palkitaan ja me saamme vetää nämä lakit syvälle päihimme. Tänään 
olemme suorittaneet lukiomme kunnialla loppuun ja meistä on tullut 
ylioppilaita.
      Vaikka lukio antaa nimenomaan yleissivistävän koulutuksen, 
veikkaanpa, ettei kovin moni meistä vastavalmistuneista kuitenkaan 
mennyt lukioon alunperin sivistystä etsimään. Sen sijaan motiiveina 
useimmin olivat ”amis ei kiinnosta”, ”tarviin enemmän miettimisaikaa” ja 
”äiti pakotti” -tyyliset kannustimet. Silti näiden lukiossa vietettyjen 
vuosien jälkeen nämä motiivit ovat enää kaukainen muisto ja vasten 
aikomuksiamme olemme keränneet niin paljon kokemusta ja tietoa, että 
meidän sanotaan nyt olevan sivistyksemme huipulla. 

Mitä se sivistys sitten on? Lukio on opetussuunnitelmallaan taannut 
opiskelijoilleen sivistyksen perustan tarjoamalla kielten, kulttuurin ja 
tieteen perustietoja. Ihmistä, joka ei osaa näitä perustietoja; milloin 
Suomi itsenäistyi tai paljonko on kuudentoista neliöjuuri, pidetään 
sivistymättömänä. Kirjaviisaus ja kattava kurssivalikoima eivät 
kuitenkaan yksin tee sivistystä. Se on kokonaisvaltaisempi käsite, joka 
sisältää myös arjessa toimimisen taitoja, uskallusta ja uteliaisuutta. 
Näitä opetussuunnitelma ei suoraan määrää meille annettavaksi, mutta 
niitä me silti olemme lukiossa vietettyjen vuosien aikana saaneet. 
Olemme joutuneet keräämään uskalluksemme kysyessämme paria 
wanhojen tansseihin ja esiintyessämme luokan edessä. Olemme myös 
tyydyttäneet uteliaisuuttamme selvittäessämme opettajalta, miksi 
miehet eivät voi tulla raskaaksi tai jos ostaa metsää, saako 
metsäneläimet kaupan päälle. Lisäksi olemme lukiosta saaneet neuvoja 
jokapäiväiseen arkeemme. Meille on painotettu, että tavatessamme 
opettajan meidän tulee sanoa ”Päivää” ja että lähestyvistä dedlaineista 
ei pidä ottaa ressiä, sillä kyllähän me ne asiat osaamme.
 Niin paljon kuin lukio ja sen henkilökunta ovatkin meille antaneet, 
niin ainakin minulle ripauksen sivistystä ovat tuoneet myös 
kanssaopiskelijani. Heidän kauttaan ja heidän kanssaan olen oppinut 
vastuusta, tiimityöskentelystä ja erilaisuuden ymmärtämisestä. Ilman 
teitä, sivistykseni olisi jäänyt vajaavaiseksi, joten suuri kiitos. Teidän 
ansiostanne minä saavutin sivistysvuoreni huipun.

Faktahan kuitenkin on, että huipun saavutettuaan ainoa suunta on 
alaspäin. Minä en kuitenkaan ole huolissani tuosta huipun toisella 
puolella odottavasta sivistyksen alamäestä meidän vuosikurssimme 
kohdalla. Alamäki saattaa toki tilapäisesti tulla vastaan tänä iltana, 
mutta ei sen pidemmäksi aikaa, sillä kuten me kaikki hyvin tiedämme, 
opiskeluhan on lähinnä helppoa.


