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RIEMUYLIOPPILAAN PUHE KEVÄÄN UUSILLE YLIOPPILAILLE 2019

Arvoisat kevään uudet ylioppilaat, herra rehtori ja opettajat – hyvä juhlaväki!

Elämme nyt alustatalouden aikaa.  Tekoäly näkyy ja vaikuttaa toimintaympäristössämme 
joka päivä. - Vaikka me riemuylioppilaat 50 v sitten emme osanneet kuvitellakaan tämän 
päivän maailmanmenoa, minä väitän, että kesän kynnyksellä 1969, ylioppilaan 
maailmankuva oli rakentunut   lakkiaispäivänä – varovaisesti arvioiden – samanlaisista 
ajatuksista ja elementeistä, kuin tämän kevään ylioppilaan maailmankuva tässä ja nyt – 
lakkiaispäivänä.  
Toki jotain pientä eroakin näille löytyy, mutta yhteistä niissä on se, että kaikki tuleva oli / on
vielä edessäpäin ja siksi epävarmaa. 

Hyvät kuulijat!

Mennyttä aikaa on mieluisaa tarkastella monin eri tavoin, esimerkiksi mieleen jääneiden 
kohtaamisten kautta:
Olin aloittanut työt meijeriagronomina Valion pääkonttorissa, Helsingissä keväällä 1979.  
Kesälomakausi oli alkanut. Esimieheni puhelin soi.  Ilmoitin itseni ja asemani soittajalle, 
joka murahteli: ” Täällä on Ahola.  Tulkaas käymään. Minulla on tehtäviä.”

En ollut vielä tavannut pääjohtajaa kasvokkain.  Tulimme pian yhteisymmärrykseen 
toimeksiannon sisällöstä.  Sen jälkeen pääjohtaja, sittemmin vuorineuvos, kysyi minulta: 
”Oliko niin, että olemme saman koulun ylioppilaita?”  - Hetken hämmästeltyäni kysymystä, 
vastasin: ”Kyllä. Lahden lyseosta.”  ”No se on sitten niin, että me sinuttelemme tästä 
lähtien toisiamme”, totesi Erkki Ahola ja ojensi kätensä, johon iloisena tartuin.  Hän oli 
kirjoittanut ylioppilaaksi Lahden lyseosta 1941.  - Merkittävää tässä oli se, että Erkillä ja 
minulla oli yhteisiä opettajia.

Arvoisat ylioppilaat!

Tämä päivä jää mieleenne tuleviksi vuosikymmeniksi.  Juuri nyt te olette vielä symbolisesti
Lahden lyseon ulko-oven kynnyksellä, astumassa ovesta ulos. Ehkäpä vielä muistatte 
hetken, jolloin ensimmäisen kerran astuitte sisään oppilaana samasta ovesta.  Tuohon 
aikaväliin mahtuu paljon asioita ja erilaisia kohtaamisia.    

Uudet ylioppilaat!

OnnittelenTeitä lämpimästi. Olette valkolakkinne ansainneet.  
Uskon, että aina on olemassa tie tulevaisuuteen. 
Me kevään 1969 riemuylioppilaat lähetämme teidät taipaleelle, jonka suuntaajina te itse 
toimitte.  
Olkoon valitsemanne reitti - jokaiselle teistä - mieluisa ja suopea.

Turvallista matkaa! 


