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Kevätjuhlapuhe 2022 

Hyvät juhlavieraat, hyvät yhdeksäsluokkalaiset täällä juhlasalissa ja 7.- ja 8. 

luokkalaiset siellä luokissa, hyvät meikkulaiset! 

Tänään on hieno päivä. Tällaisia hienoja päiviä olemme saaneet kokea viimeisten 

viikkojen aikana monia. Meidät kaikki on vallannut pakahduttava tunne siitä, että vihdoin 

olemme palanneet normaaliin. Kuvataiteen kevätnäyttely, koulun kevätkonsertti, viimeisen 

viikon retket ja yhteiset tilaisuudet ovat antaneet meille häivähdyksen siitä, mitä koulu voi 

parhaimmillaan olla: yhdessä tekemistä, toistemme kohtaamista, iloa ja yhteisöllisyyttä. 

Yhdessä opimme enemmän, ja yhdessä voimme paremmin. 

Meilahden yläasteen koulu, Meikku, oli ennen Meilahden yhteiskoulu, joka aloitti 

toimintansa tässä rakennuksessa vuonna 1954. Koulu täyttää pian 80 vuotta, sillä 

varsinainen koulunkäynti alkoi vuonna 1944 väliaikaisissa tiloissa jatkosodan aikana. 

Koulu on rakennus, jonka sisällä on betonia, tiiliä, putkia, kaapeleita, erilaisia 

luokkahuoneita, käytäviä, ovia ja ikkunoita. Koulussa on myös paljon koulun työtä ohjaavia 

rakenteita ja asiakirjoja, kuten opetussuunnitelma, toimintasuunnitelma, järjestyssäännöt, 

oppilashuollon suunnitelma, turvallisuussuunnitelma ja pelastussuunnitelma. Kaikki ne 

ovat välttämättömiä ja tarpeellisia. Meilahden yläasteen koulu ei kuitenkaan ole mikä 

tahansa rakennus tai laitos, vaan suomalainen koulu, jossa opitaan ja kasvetaan. Meikku 

ei myöskään ole mikä tahansa suomalainen koulu, vaan Meikku on ennen kaikkea 

mielentila, ja Meikussa vallitsee Meikun henki. Meikun henki ei ole mystiikkaa tai 

salatiedettä, se on sitä, että me yhdessä teemme koulusta omamme. Meikku on paikka, 

jossa jokaisella on oikeus kehittyä omien vahvuuksiensa mukaisesti, olla toiveikas, luottaa 

itseensä ja ajatella toisista hyvää. Meikku on paikka, jossa voi kasvaa ja kehittyä juuri 

sellaisena kuin on. 

Pian päättyvä kouluvuosi antoi meille paljon. Jos kuvittelimme, että koronasta 

selvittyämme saamme palata normaaliin, niin ei käynyt. Koronan lisäksi olemme joutuneet 

vastaanottamaan päivä päivältä musertavampia uutisia Ukrainan sodasta. Meilahden 

yläaste, samoin kuin muut Helsingin koulut, tarjoaa tukea ja opetusta Ukrainan sotaa 

paenneille lapsille ja nuorille. Toukokuussa Suomi on myös jättänyt hakemuksen 

puolustusliitto Naton jäseneksi. Oman mausteensa kevääseen antoi myös opettajien lakko 

toukokuussa. Emme useinkaan voi valmistautua siihen, mitä on tuleva, mutta voimme 

pitää huolta toisistamme ja ennen kaikkea luoda toivoa ja uskoa siihen, että kaikki 

järjestyy, tavalla tai toisella. 

Kevätjuhlaan kuuluu aina paljon iloa ja toivoa, mutta myös haikeutta ja luopumista. Katja 

R., Keijo, Eveliina, Kaj, Mana, Jarno ja Lauri, ensi syksynä jatkatte Meilahden yläasteelta 

kohti uusia haasteita. Kiitämme teitä hyvästä työstä ja työtoveruudesta ja toivotamme 

kaikkea mahdollista hyvää tulevaan. 

Hyvät seitsemäsluokkalaiset, toivon, että tallennatte mieleenne ensimmäisestä yläasteen 

vuodestanne hyviä ja iloisia asioita. Olette oppineet meikkulaisiksi, ja me olemme oppineet 

tuntemaan teidät. Toivon, että seuraavina vuosina pääsette enemmän osallisiksi kaikesta 
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koulun yhteisöllisyydestä ja yhteisistä tapahtumista. Toivon, että muistatte luokkakaverit, 

opettajat ja Meikun hengen. 

Hyvät kahdeksasluokkalaiset, te olette viime aikoina valmistautuneet koulun vanhimman ja 

viisaimman rooliin. Muutos näkyy asennostanne ja ilmeestänne, pieni takakeno ja tietävä 

katse. Te ymmärrätte, mitä tarkoittaa yläaste. Teistä nuoremmat oppilaat ottavat nyt 

esimerkkiä, ja olen varma, että olette siinä asiassa luottamuksen arvoisia. 

Hyvät yhdeksäsluokkalaiset, tämä on teidän päivänne. Yksi tärkeä elämänvaihe päättyy 

tänään, kun saatte perusopetuksen päättötodistuksen. Peruskouluaikanne on kolme 

viimeistä vuotta ollut yhtä poikkeustilaa, tässä salissa istutte nyt yhdessä ensimmäistä 

kertaa sitten joulun 2019.Te olette tämän kevään sankareita, jokainen teistä. Olette kaikki 

joutuneet venymään ja joustamaan, moni teistä melkein kohtuuttomasti. Jokainen tänään 

jaettava päättötodistus kertoo työstänne, sinnikkyydestä, sopeutumisesta, toivosta ja 

unelmista. Kevään paineet ovat ohi, ja nyt on juhlan aika. 

Elokuussa 2019 astuitte sisään Meilahden yläasteelle, ja tänään, yli 1700 

peruskoulupäivää ja 570 yläastepäivää vanhempana, astutte ulos peruskoulun ovesta 

kädessänne päättötodistus, joka on pääsylippunne jatkokoulutukseen, elämään ja 

unelmiin. Kun kevätjuhlan jälkeen kuljette viimeistä kertaa ulos koulun ulko-ovesta, 

katsomme peräänne haikeina, mutta täynnä ylpeyttä. Kiitollisina siitä, että olemme saaneet 

kulkea kanssanne nämä kolme tärkeää vuotta. Olette kasvaneet itsenäisiksi nuoriksi, 

valmiiksi uuteen elämään. Laulun sanoin: Kun tänään lähdet, otat mukaan mitä tarvitset. 

Taivaalta tähden valitset, ja sitä seurailet. Kulkekaa siis matkaanne pelotta, olkaa rohkeita 

ja uskaltakaa kokeilla, luottakaa itseenne ja elämään. Pitäkää huolta itsestänne ja 

auttakaa niitä, jotka tarvitsevat apua. Tänäkin vuonna sanon teille, hyvät 

yhdeksäsluokkalaiset: ottakaa Meilahden yläasteelta mukaan ystävyys, yhteisöllisyys ja 

rakkaus. Olette ikuisia meikkulaisia! 

Lopuksi haluan vielä kiittää. Kiitän opettajiamme ja koulun koko henkilökuntaa tämän 

lukuvuoden työstä. Lämmin kiitokseni kodeille ja huoltajille arvokkaasta tuestanne. Kiitän 

kaikkia yhteistyökumppaneitamme tuesta ja yhteistyöstä. Kaikkein eniten kiitän teitä, hyvät 

oppilaat, – ilman teitä ei olisi meitä, te olette koko koulun sielu. 

Kesäloma alkaa nyt. Pitkän kouluvuoden jälkeen, nauttikaa elämästä, valosta ja 

auringosta. Olette sen ansainneet! Toivotan iloista kesää kaikille. 

Ulla Rönkä, rehtori 

 

 


