
                     
Kaupunginjohtaja 

  
  

 
 

Puhe Mikkelin NNKY ry:n joulujuhlassa 14.12.2017 
 
 
Arvoisa juhlaväki! 
 
 
 

Paljon kiitoksia kutsusta tähän lämminhenkiseen joulujuhlaan.  
 
Olen saanut ilokseni kuulla, että Mikkelin NNKY viettää joulujuhlaansa 
monen vuoden perinteellä. Ja siitäkin olen kuullut, että olette viime vuo-
sina kutsuneet juhlaanne aina jonkun erityisvieraan. Niinpä kunnioitta-
vasti tuon tervehdykseni omasta ja Mikkelin kaupungin puolesta teille, 
arvon naiset! 
 
Mikkelin NNKY ry on kunniakkaasti vanhin kaupungissamme yhtäjaksoi-
sesti toiminut naisjärjestö. Ikää järjestöllä on jo huimat 116 vuotta ja 
Suomessa NNKY on toiminut jo yli 120 vuotta. Se on enemmän ikää kuin 
itsenäisellä Suomella, joka äsken täytti sata vuotta ja jota juhlimme mo-
nipuolisin menoin läpi vuoden täällä Mikkelissäkin.  
 
Satavuotisjuhlien jälkeen onkin hyvä luoda katseita tulevaisuuteen. Niin 
tekee myös Mikkelin kaupunki, joka valmistelee uutta strategiaa toimin-
nalleen. Strategian osa-alueet hyväksyttiin valtuustossa juuri tällä viikolla 
ja työ yhteisten tavoitteiden eteen jatkuu. Strategiassa tullaan myös ko-
rostamaan yhdessä tekemisen ilmapiiriä.  
 
Muun muassa järjestökentän kuunteleminen on siinä mielessä kaupun-
gille tärkeää, sillä meille kaikille hyvää Mikkeliä ei tee kaupunkiorganisaa-
tio suinkaan yksin. Lisäksi järjestötoiminta antaa ihmisille virikkeitä, eh-
käisee syrjäytymistä ja vaikuttaa positiivisesti hyvinvointiin. Hyvästä jär-
jestötoiminnasta hyötyvät siis kaikki. 
 
Nuorten Naisten Kristillisen Yhdistyksen toiminnan peruslähtökohtia 
meillä Mikkelissäkin ovat ekumeenisuus, kansainvälisyys, avoimuus, oi-
keudenmukaisuus ja tasa-arvo. Nämä arvot on helppo allekirjoittaa, sillä 
niiden pohjalta tehdään myös sivistystyötä. NNKY:ssä tiivistyvät yhteisöl-
lisyys, välittäminen ja auttaminen.  
 
Toivottavasti Mikkeli tarjoaa toimintaympäristönä mahdollisimman hy-
vät edellytykset järjestön toiminnalle. Kaupunki pitääkin aina kanavansa 
auki kaikelle mahdolliselle keskustelulle – avoimuuden ja reiluuden peri-
aatteilla.  
 
Lähimmäisestä välittäminen, suvaitsevaisuus ja erilaisuuden hyväksymi-
nen näkyvät parhaimmillaan tekoina. Esimerkiksi viime vuoden kesänä 
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NNKY vei Mikkeliin tulleita turvapaikanhakijoita mustikkaan ja samalla 
tutustumaan maamme luontoon. Ihmisten hyväksyminen, riippumatta 
heidän alkuperästään ja esimerkiksi uskonnostaan on yksi tärkeimmistä 
ominaisuuksista – sellainen korostuu varsinkin näin joulun aikaan, jolloin 
ilmassa on toivoa, iloa, rakkautta ja antamisen kulttuuria. 
 
Jos NNKY:n toimintaa voisi kuvailla jollakin klassisella joululaululla, olisi 
varmasti sopivin laulu Topeliuksen kirjoittama ja Sibeliuksen säveltämä 
”En etsi valtaa loistoa”, joka ilmeisesti tänäänkin täällä lauletaan. Tuo 
laulu puhuttelee paljon, se on ylväs veisu, mutta toisaalta se kertoo vaa-
timattomuudesta ja hyvistä teoista. 
 
Ei siis etsitä valtaa eikä loistoa, ei kaivata kultaa. Pyydetään taivaan valoa 
ja rauhaa päälle maan. Onnea ja siunausta jokaiselle, niin köyhälle kuin 
rikkaalle. Tästä juuri tulevastakin joulusta on kysymys, mutta kunpa kaik-
ki ihmiset muistaisivat sen muulloinkin, vuodenajasta riippumatta. Hyvät 
teot opastavat ja opettavat. NNKY luo omalla tavallaan esimerkkiä, jatka-
kaa siis samaan malliin!  
 
Näillä sanoilla lopuksi haluan toivottaa oikein hyvää joulunaikaa sekä 
menestystä vuodelle 2018! 
 
 
 
 
 

  

 


