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Rakas Olli poikani! 
 
Uteliain mielin varmaankin katselet myötäolevaa todistusta, jossa vastainen sukunimesi ensi 
kerran ilmestyy virallisessa todistuksessa. Monta erilaista nimeä on ehdolla ollut, vaan on 
lopultakin tultu siihen, että suomen eri perheet  kuuluvat kukin heimoonsa, jonka juuret ovat, 
mikä etäisempään, mikä läheisempään, menneeseen aikakauteen kuuluvia. Tulee sentähden 
olemaan monta nimeä -heimo päätteellä, ja tämä on vanha suomalaiskansallinen puhetapa. 
Nimi kyllä tulee pitemmäksi kirjoittaa, mutta siihen pian tottuu, kunhan vain tottuu 
tuntemaan sen omakseen. Siunatkoon taivaallinen Isämme kaikkia Tulenheimo nimen 
kantajia runsaalla avullansa, niin, että ensisijassa kiittävät ja ylistävät Luojansa rakkautta ja 
armoa; että jokainen kohdastansa pyrkisivät jalosti ajattelemaan ja toimimaan lähimmäisensä 
hyväksi, siten kukin osaltansa kantamaan kortensa isänmaansa ja sen kansan 
vaurastuttamiseksi jossa pesänsä sijaitsee, jossa ovat syntyneet ja jonka helmaan väsähtäneet 
ruumiinsa hedelmällisen päivätyön päätyttyä lasketaan lepäämään siksi kunnes 
ylösnousemisen kirkas päivä valaisee autuaita riemuitsevia henkiänsä. Sinunkin rakas Ollini 
on työskenneltävä korkean päämaalin saavuttamiseksi; ensin saavuttaaksesi ne tiedot, 
välikappaleet, jotka ovat työaseet millä jotakin voidaan saada aikaan. Näiden aseiden 
hankintaan sinulta vielä kuluu paljon aikaa, aikaa, jonka kuluessa ehkä monta kertaa ajattelet 
turhaan meneväksi työksi ja vaivaksi, mutta jota kiitollisella mielellä elämässäsi tunnustat 
olleen hyödyksi. Ahkeruutta, tarmokasta, ponnistuksia kysyvää ahkeruutta tarvitaan, sellaista, 
joka pakottaa ajatuksia kohdistumaan ja kiintymään yksinomaan oppimiseen, syrjäyttämään 
kaiken muun. Tähän tarvitaan tahdon voimaaa ja se saavutetaan yksinomaan järkähtämättä 
ponnistamalla ajatukset pois kaikista muusta. Harjaantuneena on tahdon voima ihmeitä 
tekevä, sillä tahdon voima voittaa esteitä, jotka saattavat näyttää ylitsepääsemättömiltä. 
Sellainen ihminen, jolla on tietoja ja tarmokas tahdon voima, se voi aavistamattomassa 
määrässä vaikuttaa maailmassa hyvää, ja sellaisiksi ihmisiksi tulee Tulenheimolaisten pyrkiä. 
Welttous, välinpitämättömyys ja laiskuus olkoon heistä tuntemattomat. Ahkeruus ja 
toimeliaisuus olkoot tunnussanansa, siihen heitä Jumala auttakoon. 
Weljesi ja siskosi täällä voivat hyvin. Päiviö pienoinen tassuttelee ja iloisena hyräilee, iloiten 
kevät ilman suloudesta kuten lapsi ainakin. 
Tervehdä Tätiäsi ja orpanoitasi! 
Jumala olkoon kanssasi, toivoo oma 
Isäsi 
 
Todistus on annettava Rehtorille ? p. Toukokuuta. 


