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Arvoisat i1tamavieraat!
Olemme kokoontuneet tänne vuoden viimeisen päivän iltana yhteen ikään kuin sanoaksemme
jäähyväiset vanhalle vuodelle ja toivottaaksemme uuden vuoden tervetulleeksi. Kun aloitimme
tämän vuoden, emme osanneet edes aavistaa, mitä se toisi tullessaan. Palavasti toivoimme rauhaa,
vaikka emme oikein tienneet, miten se voisi tulla: mitä tapahtuisi sitä ennen ja sen jälkeen. Sen on
tämä vuosi meille tosin antanut. Tiedämme nyt, mitä tapahtui sitä ennen. Mutta mitä mahtaneekaan
uusi vuosi tuoda eteemme?
Elämme maailmanhistorian ihmeellisintä, kauhistuttavinta ja suurinta aikaa. Ihmiskohtalot, vieläpä
pienten kansakuntienkin elämä hukkuu mitättömän pienenä sen valtaviin kuohuihin. Ja kuitenkin
tämä elämä tuntuu meille kullekin niin rakkaalle ja merkitykselliselle. Ja miksi ei niin olisi, sillä
annetaanhan se vain kerran kohdallemme. Miksi emme silloin tavoittelisi siihen parasta saatavissa
olevaa sisältöä, ns. onnea. Toisille se esiintyy toisessa muodossa. Toisille se voi merkitä rikkautta,
arvonimeä, turvattua elämää, rakkautta, vieläpä huvielämän tyydykettä jne. Joku löytää sen
uskonnosta ja joku on onnellinen työstänsäkin. Mutta tuntuu kuin tämä aika ei tahtoisi tunnustaa
ihmisen yksilöllistä onnen kaipuuta ja elämän sisältöä. Meiltä vaaditaan alituiseen joitakin uhreja,
työtä toisten hyväksi, vieläpä tuhansien ja taas tuhansien täytyy asettaa elämänsäkin uhriksi.
Alituiseen meidän siis täytyy ajatella ja toimia yhteisönä, kansakuntana. Tämä on vaikeaa, varsinkin
nuorisolle, jolle oman onnen kaipuu ja oman elämänsisällön tavoittelu on ajankohtainen kysymys.
Sillä nuoruus juuri on elämän luomiskautta, se aika, jolloin käydään vaikeat ratkaisut elämänurasta,
elämänmuodosta ja elämänsisällöstä. Onneksi nuoruudella on omat suojelukeinonsa, joiden turvin
se elää omaa elämäänsä ulkonaisen paineenkin alaisena: itsekeskeisyys, rohkeus, ylimielisyys,
nopeat heilahdukset tunnearvoista toisiin ym. Jotkut noista [ominaisuuksista] eivät kuulosta edes
kauniilta tai hyväksyttäviltä, mutta ne ovat tarpeellisia elämäntaistelussa, ja monet niistä ovat
ihailtavia ja kadehdittavia.
Näin seisoessamme uuden vuoden kynnyksellä on syytä pysähtyä ehkä hetkeksi miettimään
omaakin elämäämme irrallisena kansakunnan kohtaloista. Sillä ulkonaisilla tekijöillä on sittenkin
pienempi vaikutus elämänonneemme kuin luulemmekaan, jos vain niin haluamme. Voimme tietysti
alituiseen ajatella: jos en saa tuota tai tuota, en tule onnelliseksi, tai jos pääsen sinne tai sinne, tulen
varmasti onnelliseksi. Ja saadessamme ja päästessämme voimme huomata olevammekin yhtä
kaukana onnesta kuin alkaessammekin. Mutta jos meillä on halua ja tahtoa luoda jotakin pysyvää,
tehdä ja rakentaa se omalla työllämme ja ponnistuksillamme, voimme saavuttaa päämääriä, jotka
suovat tyydytystä elämällemme.
Ja jokainen meistä voi tehdä itsestänsä jotakin. En tarkoita nyt mitään yhteiskunnallista asemaa tai
tointa eli virkaa, vaikka sekin on tärkeää, mitä siinäkin suhteessa saamme aikaan, vaan tarkoitan
sitä, millaisen ihmisen, millaisen persoonallisuuden itsestämme kehitämme. Sillä se on sittenkin
tärkeintä omalle ja läheistemme onnelle. Sillä elämmepä millaisessa ulkonaisessa asemassa tahansa,
on työmme muutamien parin, kolmen vuosikymmenen kuluttua ohi ja jäljellä on vain tuloksen
tarkastelu. Tulos, mikä on jäljellä, olet sinä itse, sinun persoonallisuutesi, sinun kuolematon sielusi.
Mitään muuta sinulla ei ole.

Ja millaiseksi sielusi on tullut, se taasen riippuu siitä, miten olet käyttänyt elämääsi. Kolme seikkaa
on tässä mitä tärkeintä: se, mihin kohdistat rakkautesi, se, miten teet työsi ja se, mikä täyttää
mielikuvituksesi, kun olet yksin. Jos pikkumaisuudet ja juorut sinua huvittavat, niin tulet
pikkumaiseksi. Jos ennen kaikkea rakastat huvituksia, tulet pintapuoliseksi ja tyhjäksi. Jos taas
harrastatjaloaja ylevää, niin jalostuu sielusi. Mitä elämässä rakastat, se muodostaa
persoonallisuutesi. Enin tämä koskee niitä ihmisiä, joitten ystäväksi rupeat. Myöskin ulkonainen
työsi muodostaa sielusi olemuksen. Ei niin paljon se seikka, mitä teet kuin se, miten teet. Jos teet
huolimatonta työtä, käy luonteesi epäluotettavaksi ja totuutta vierovaksi. Jos taas teet sen, mitä
velvollisuutesi vaatii tunnollisesti ja rehellisesti, niin muodostuu luonteesi suoraksi ja lujaksi.
Kaikkein tärkeintä kuitenkin lienee se, mikä täyttää ajatuksesi ja mielikuvituksesi, mitä ajattelet,
kun olet yksinäsi. Mitä kuvia mielikuvituksessasi luot, mitä luet ja harrastat. Ei auta, vaikka
ulkonaisesti olisit kuinka hyvä ja hieno tahansa, jos sisäinen olentosi on täynnä pahaa ja saastaista.
Ihminen ei rankaisematta leiki huonoilla ajatuksilla. Ne jättävät aina jälkensä. Voit itse valita, mistä
aineesta tahdot luoda elämäsi sisällön. Voit valita raakuuden ja nautinnonhimon, voit valita
ylpeyden ja kateuden, voit valita valheellisuuden ja pintapuolisuuden. Mutta älä sitten syytä muita
tai elämäsi ulkonaisia olosuhteita, jos eräänä päivänä huomaat olevasi kovin köyhä onnesta ja
elämänlämmöstä.
Meillä on tapana toivottaa onnea toisillemme uuden vuoden alkaessa. Kyllä ensi vuosikin voi sitä
meille lahjoittaa, jos osaamme ja haluamme sitä oikealla tavalla elämästämme etsiä. Onnelliset ja
hyvät ihmiset muodostavat hyvän ja voimakkaan yhteisön, kansakunnan. Onneton, lyöty,
vaikeuksissa elävä isänmaamme tarvitsee onnellisia, ehjiä, voimakkaita kansalaisia ensi vuonna ja
yhä eteenpäin. Kasvakoon niitä tämänkin nuorisoseuran piirissä yhteisissä hyvissä harrastuksissa.
Tällä toivomuksella lausun teidät, hyvät nuoret ja vanhemmankin väen tervetulleeksi tähän vuoden
viimeiseen illanviettoomme. Olkaa tervetulleita!

