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Huomenta Lyskalaiset!
Nostalgiset olivat tunteet kun tulin tänään vanhalle koulullemme. Viimeksi kun tässä seisoin 1989, 28 vuotta sitten,
sain tässä valkolakin. Meidän luokkahuone oli tuossa oikealla kolmannessa kerroksessa. Niinä vuosina katsottiin sellaisia elokuvia kuin Rocky, Top Gun ja Dirty Dancing, ja kasettimankalla soitettiin Madonnaa, Scorpionsia ja Eppuja.
Kesällä käytiin interreilaamassa.
Paljon enemmän on tässä välissä tapahtunut kuin mitä tässä muutamassa minuutissa ehtii kertoa. Paljon on hyviä
muistoja täältä. Koetan nyt lyhyesti kertoa joistain kokemuksistani ja välittää edes osan siitä energiasta mitä sain itse
kokea Lyskan vuosinani, ja toivottavasti vahvistaa uskoanne, että koulumme antaa hyvän pohjan polullenne.
Lyhyesti omasta polustani:
Tulin Lyskaan Rantavitikalta, ja pian huomasin, että Lyskalla taso oli paljon korkeampi. Olin saanut yläasteella hyviä
numeroita, mutta Lyskassa olinkin alle keskitason. Siitä sain lisämotivaatiota lukea enemmän ja ottaa muut kiinni. Kun
se onnistuikin, sain siitä paljon itseluottamusta. Onnistumisessa auttoi luokkamme hyvä henki, sopivasti kilpailua
mutta myös toisten auttamista ja sparraamista. Terveiset vaan Kössin luokalle.
Kirjoituksiin luettiin huolella kun tiedettiin niiden merkitys opintopaikkojen saamisessa. Kävin jopa toisen luokan jälkeen kesällä matikkaleirillä, jotta matikan kirjoitukset menisivät varmasti hyvin. Kirjoitusten jälkeen hain Helsingin
Kauppakorkeaan, nykyisin Aalto Yliopisto, ennen armeijaan menoa, ja pääsinkin sinne opiskelemaan armeijan suoritettua. Hain myös varalta Vaasaan.
Matikasta kiinnostuneena luin rahoitusta Kauppakorkeassa, kansainvälisyydestä kiinnostuneena hain ja sain kesätöitä
Itävallasta, ja vietin myös vuoden amerikkalaisessa yliopistossa Kauppiksen vaihto-ohjelmassa.
Valmistumisen aikaan sain paikan amerikkalaisesta investointipankista, Goldman Sachsista, jossa olin töissä Frankfurtissa, Lontoossa ja New Yorkissa Wall Streetillä, joka oli ollut opiskeluaikoina unelmani. Sen jälkeen tein töitä George
Sorokselle, ja sen jälkeen liityin mukaan perustamaan ja olin osakkaana yli vuosikymmenen johtavassa pohjoismaisessa pääomasijoitusrahastossa, Altorissa, Tukholmassa ja Helsingissä. Nykyään asumme perheen kanssa Lon-toossa ja
teen omia sijoituksia yrityksiin ja pääomasijoitusrahastoihin ja olen yritysten hallituksissa.
Minulta on kysytty, että miten pääsin tällaisiin paikkoihin maailmalla. Arvosanani ovat olleet hyviä ja minulla alkoi olla
vähän kansainvälistä kokemustakin, mutta niin oli monilla muillakin vielä enemmän. Niinkin eksoottisesta paikasta
kuin Rovaniemeltä kotoisin oleminen on ollut ehdottomasti plussaa ja auttanut minua erottumaan joukosta positiivisesti. Loppujen lopuksi oppimishalu ja -kyky, positiivinen asenne, määrätietoisuus, tavoitteellisuus ja periksi antamattomuus ovat olleet tärkeimpiä tekijöitä. Lyskan aikojen monet hyvät opit ja kokemukset ovat myös antaneet voimaa
ja uskoa itseen.
Minulla on nyt teille tänään nämä muutamat sanomat:
•

Ensinnäkin opettajille: teette todella arvokasta työtä. Tietäkää se, vaikkette usein palautetta saakaan. Itselläni
oli mielessä ja harmittaa etten opintojen jälkeen tullut erikseen kiittämään, etenkin matematiikan ja englannin opettajiani. Kiitos.

•

Toiseksi, kaikille oppilaille:

•

Uskokaa itseenne ja vahvaan pohjaan, jonka täällä saatte

•

Olkaa ylpeitä koulustamme. Se on suuri vahvuus, että on Rovaniemeltä, ja erityisesti Lyskasta

•

Liikkukaa ja urheilkaa paljon, etenkin kun se on Rovaniemellä niin helppoa. Se antaa vahvan pohjan jaksaa
elämässä, ja on helpompi sitten liikkua vanhempanakin. Olisinpa liikkunut vieläkin enemmän lukio- ja opiskeluvuosinani

•

Kun ollaan kerta Rovaniemellä, olkaa tekemisissä turistien kanssa. Se avartaa! Oppikaa kieliä, etenkin ruotsia.
Harkitkaa vakavasti jossain vaiheessa Ruotsissa työskentelyä, se on ihan naapurissa ja siellä on moninkertaisesti mahdollisuuksia Suomeen verrattuna

•

Ja sitten, tärkeää: hankkikaa aktiivisesti paljon tietoa eri aloista, jotka teitä mahdollisesti kiinnostavat, jotta
voitta valita tiedon eikä luulon perusteella. Käyttäkää alumnia hyödyksenne. Jos talouselämä tai kauppatieteet kiinnostavat, minun yhteystietoni löytyvät ainakin rehtorin kansliasta. Älkää epäröikö kysyä mahdollisimman kokeneilta, mielellään annetaan neuvoja. On paljon hyödyntämätöntä kokemusta ja oppia. On tärkeää
päästä opiskelemaan tai tekemän hyvään paikkaan sitä mitä kiinnostaa.

•

Ura kehittyy sitten osittain sattumien luomien mahdollisuuksien kautta, mutta tärkeintä on aina luottaa itseensä, ei antaa periksi, tehdä ahkerasti töitä ja pitää kiinni arvoistaan

•

Pitäkää yhteyttä toisiinne

•

Lukion vuodet ovat tärkeät ja kiireiset vuodet, mutta nauttikaa myös tästä ajasta ja ystävistä!

•

Ja pyytäkää nyt rohkeasti ulos se ihastuksenne, niin ei jää harmittamaan, että miksei sitä silloin tehnyt. Tutustukaa toisiinne.

•

Ja vielä erityisesti sinulle, joka olet yhtä kilpailuhenkinen, kunnianhimoinen, yhtä nälkäinen kokemaan ja oppimaan, ja yhtä innokas kokeilemaan rajojasi kuin minä olin silloin 28 vuotta sitten:

•

Rohkaisen sinua, go for it! Kaikki on mahdollista, sitä saa enintään sen mitä uskaltaa pyytää. Anna 100 % niin
hyvin todennäköisesti saat sen mitä haluat

•

Kysy, hae tietoa, tee suunnitelmia. Vaativia päätöksiä varten on hyvä saada mahdollisimman paljon hyvää ja
relevanttia tietoa. Ja on hyvä olla myös varasuunnitelma

•

Kirjoituksiin ja pääsykokeisiin lukiessa ja opiskellessa: aseta konkreettisia tavoitteita ja pidä kirjaa niiden saavuttamisesta. Kurinalaisuutta ja kovaa työtä. Pidä tavoite selvänä ja katse tavoitteessa niin jaksat ja motivaatio pysyy yllä

•

Mene valmennuskurssille. Huippu-urheilijatkaan eivät pärjää ilman valmentajaa. Auttaa keskittymään olennaiseen ja tekee valmistautumisesta tehokasta.

•

Löydä sparrauskavereita, joilla on samanlaisia tavoitteita

•

Hae sinne, mikä kiinnostaa eniten, ja hae parin paikkaan niin et jää tyhjän päälle jos plan A ei jostain syystä
onnistukaan.

Pojille vielä kehotus, että kun se armeija joka tapauksessa täytyy käydä läpi, niin ottakaa se edes hiukan tosissaan, tosin hyvin runsaalla terveellä huumorintajulla. Ottakaa se siltä kannalta, että se on myös mahdollisuus oppia ja saada
erikoista kokemusta. Hyvin suoritetusta armeijakokemuksesta on hyötyä töitäkin hakiessa, mutta etenkin oppimismielessä. Siellä oppii paljon itsestään ja taitoja, mitä ei välttämättä koulussa opi, kuten johtamista ja erilaisten ihmisten kanssa toimeen tulemista. Niistä opeista on varmasti hyötyä myöhemmin työelämässä ja miksei elämässä yleensäkin.
Lopuksi, muista myös koettaa pitää tasapainoa työn, huvin ja levon suhteen. Elämä on maratoni, ei sprintti.
Jos tämä antaa jotain inspiraatiota edes yhdelle teistä niin vierailuni on onnistunut.
Tsemppiä kaikille ja Hyvää Pääsiäistä!
*****

