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Kaupunginjohtajan juhlapuhe Mikkelin kaupungin itsenäisyyspäivän juhlassa 6.12.2015 
 
Kunnioitetut sotiemme veteraanit,  
 
arvoisa juhlayleisö,  
 
suomalaiset, 
 
     Mitä on itsenäisyys? Mitä on suomalaisuus? 
 

Isoisäni oli kaksi sotaa käynyt eteläpohjalainen mies. Koskaan en muista hänen 
puhuneen kokemuksistaan sodasta tai noista vaikeista ajoista. Vain kerran hän 
viittasi sotaan eikä oikeastaan muuta tarvittukaan. 
 
Kun kirjailija Antti Tuurin kirja Talvisota ilmestyi, sai isoisäni kirjan joululahjaksi. 
Tuona jouluaattona tuo Äyräpään käynyt mies luki yhdeltä istumalta kirjan läpi 
ja saatuaan kirjan luetuksi lausahti: ”Kuin minun silmin nähty.” 
 
Myöhemmin itse luin kirjan ja näin sen pohjalta tehdyn elokuvan ja ymmärsin, 
mitä isoisäni oli nähnyt, mitä hän oli kokenut ja miksi hän ei kenties sodasta pu-
hunut. Vapaan isänmaan hinta oli kallis. Sotiemme veteraanille ei kuitenkaan 
riittänyt, että isänmaa lunastettiin kertaalleen kalliisti sotakentillä. Ei – Suomen 
itsenäisyys lunastettiin jälleenrakennustyöllä, sotakorvauksien maksamisella, 
hyvinvointivaltion rakentamisella moneen kertaan. Sama joukko, joka ei epäröi-
nyt rintamalle lähdön hetkellä, ei myöskään epäröinyt tarttua pyyteettömään 
rauhan työhön, jolla rakennettiin jälkipolville vauras, hyvinvoiva maa elettäväk-
si. 
 
”Älä kysy, mitä maasi voi tehdä puolestasi, kysy, mitä sinä voit tehdä maasi puo-
lesta.” Sanat ovat presidentti John F. Kennedyn, mutta ajatus kuvaa sitä asen-
netta, millä veteraanit ja hyvinvointimme rakentajat ovat tarttuneet toimeen 
niin sodassa kuin rauhassa. 

 
Arvoisat kuulijat, 

 
Olen varma, että näinä monesti kovien arvojen ja itsekkyyden aikoina olisi 
useimpien meistä syytä kallistaa korvamme veteraanien iltahuudolle, sille vies-
tille, jossa veljeä ei jätetä ja jossa ensimmäiseksi ei kysytä, mitä maa, yhteiskun-
ta tekisi puolestani, vaan mitä minä voin tehdä maani puolesta.  
 
Maatamme puolustanut ja sen jälleenrakentanut sukupolvi ansaitsee kunnioit-
tavan kiitoksemme. Heidän ansiostaan asumme itsenäisessä maassa ja saamme 
juhlia vapaata kotimaata. 
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Ajatellessamme itsenäisyyttä ja suomalaisuutta mietimme sitä usein maanpuo-
lustuksellisesta näkökulmasta. Näkökulma on tärkeä ja sitä meidän on vaalitta-
va. Mutta sen lisäksi itsenäiseen Suomeen ja suomalaisuuteen kuuluu paljon 
muuta. 
 
Pienen kansakuntamme identiteettiä on perinteisesti vahvistettu sisukkaiden ja 
erityislahjakkaiden henkilöiden yksilösuoritusten avulla. Suomea on ainakin 
juostu, hiihdetty, laulettu, sävelletty ja saunottu maailmankartalle. Viime aikoi-
na olemme menestyneet uuden teknologian edelläkävijänä. Suomalainen 
osaaminen ja innovaatiot ovat tunnettuja ja tunnustettuja. Me suomalaiset, me 
olemme maailman parhaita monilla saroilla. 
 
Suomalaisuus ja suomalainen yhteiskunta ovat viime vuosina olleet melkoisessa 
muutostilanteessa, ja muutos jatkuu aina vain kiihtyvään tahtiin. Työhön ja 
kanssakäymiseen on tuotu aivan uudenlaiset tuottavuus- ja taloudellisuusvaa-
timukset. Uudet johtamis-, osallistumis- ja ohjausjärjestelmät muuttavat toimin-
taamme. Olemme kansainvälistyneet – koko muu maailma on uudella tavalla 
läsnä. Kokonaiset kansakunnat vaeltavat, miljoonat ihmiset hakevat uutta elä-
mää. Suomeenkin, myös Mikkeliin, saapuu turvapaikanhakijoita. Vieraista kult-
tuureista tulijat pelottavat monia.  
 
Miten meidän tulisi suhtautua maailmaan näiden mullistusten aikana? Kuinka 
oma elämänpiirimme on hallittavissa? Maailma on nykyisin niin paljon pienempi 
kuin ennen – kansainvälistyminen näkyy konkreettisesti myös viestinnän nopeu-
tumisena. Tiedotusvälineet tuovat uutiset reaaliajassa omiin olohuoneisiimme. 
Näemme kotisohvilta suorana lähetyksenä, mitä maailmalla tapahtuu. Olemme-
ko itse turvassa, asummeko lintukodossa? 
 
Mitä voimme tehdä? Onko meillä varaa vaipua apatiaan, alistua olevaan? Vai 
voisimmeko unelmoida ja visioida, saada vielä muutkin innostumaan? Voimme-
ko oppia jotain vaikka Eino Leinon runon ajatuksista: 
 

     ”Näin unta, että oli suuri maa, 
     mi päivän aaltos vainioina, 
     ja nurmet nuoret taivaan rannan taa 

ne kukki kunnahina, laaksoloina. 
 
Näin unta, että virroin vaahtosuinio 
maan kaiken halki kaikui kevään valta 
ja virran vieret tuoksui tuomipuin 
ja savut armaat nousi puiden alta. 
 
Näin unta, että valkomajoissaan 
siell’ asui, suora, ylväs kansa, 
niin kuulu kunniastaan, tarmostaan 
ja vapaa, terve, täysi tavoiltansa.” 
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Mikä sitten on suomalaisen yhteiskunnan perusta ja arvopohja, olemmeko kuu-
luja kunniastamme ja tarmostamme? Mikä on meille tärkeää ja olennaista? 
Missä olemme vahvoja, tunnemmeko heikkoutemme? 
 
Suomalaisten arvoja ja asenteita on tutkittu kolmenkymmenen vuoden ajan 
kahden vuoden välein. Uusimmat tulokset eivät eroa olennaisesti aiemmista: 
Kun meiltä kysytään, kuinka tunnusomaisia eri piirteet ovat suomalaisille ja 
Suomelle, melkein yhdeksän kymmenestä vastaajasta valitsee tarjotusta listasta 
lainkuuliaisuuden ja lähes yhtä moni rehellisyyden. Kolmantena tulee ahkeruus.  
 
Neljäntenä ovat isänmaallisuus ja kansallistunne. Neljä viidestä suomalaisesta 
pitää niitä meille leimallisina. Isänmaallisuus kulkee rinnan itsenäisyyden kans-
sa. 
 
Ja kyllä, heikkoutemme tunnemme myös. Vain yksi kolmesta pitää omanarvon-
tuntoa ja tervettä itsetuntoa suomalaisille ominaisena piirteenä. Tämä näkyy 
muun muassa siinä, että emme ehkä osaa ottaa vastaan positiivisia arvioita 
meistä ja iloita niistä näkyvästi. 
 
Hyvä esimerkki löytyy viiden vuoden takaa, kun amerikkalainen aikakauslehti 
Newsweek julisti Suomen ”maailman parhaaksi maaksi”. Osa suomalaisista kat-
soi, että tunnustus tuli pohjoismaisen hyvinvointivaltion toimivuudesta, osa piti 
sitä tarpeettomana amerikkalaistyyppisenä hömppänä, osa kyseenalaisti koko 
tutkimustuloksen iltapäivälehden otsikoinnin tapaan: ”Väärin laskettu.” Yleisesti 
ottaen otimme tiedon vastaan eleettömästi, siitä enempää numeroa tekemättä. 
– Kun ei meillä ole tapana kehuskella itseämme?  
 
 Mutta onhan meillä positiivisia esimerkkejä, jotka todistavat, että henki ja tahto 
ovat aina ainetta vahvempia. Emmekö kaikki tiedä ihmisiä, jotka tekevät ja on-
nistuvat? Heillä on kyky tehdä valintoja, palavaa intoa ja tahtoa. 
 
”Sen kansan aatos tulta salamoi, 
sen tunne tuoksui suvi-aamun lailla 
ja kiurun lempenä sen kieli soi 
ja mieli päilyi niin kuin kaste mailla.” 
 
Aikamme haastaa valintoihin. Nyt on aika näyttää suomalaisuuden voima ja yh-
teinen tahtomme yhteisten arvojemme pohjalta. Niiltä ponnistamalla kyke-
nemme vastaamaan tämän päivän ja huomisen haasteisiin. 
 
Mutta uuden luomiseen kuuluu aina luopumista entisestä. Se saattaa olla joskus 
kivuliastakin mutta välttämätöntä, jotta pääsemme eteenpäin.  
 
”Ja maassa siinä laulu sääsi lain 
ja taide hallitsi ja tieto johti 
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ja tuomioita jakoi tunto vain 
ja sääli syytöksien ponnet pohti. 
 
Ja itse totuus oli usko maan 
ja oma sydän oli kirkko kunkin 
ja Luoja oli luodun hyve vaan 
ja työt ne rukoili, ei messut munkin.” 
 
Yhdessä meissä on vahvuus. Meidän ei pitäisi olla vaatimassa oikeuksiamme ja 
vaatimassa itsellemme, vaan antamassa ja jakamassa omastamme. Tärkeintä ei 
ole se, mitä itse kukin tarvitsee, tärkeintä on se, mitä ilman ei voi olla.  

 
Jotta osaisimme oikein rakentaa tulevaisuutemme, meidän täytyy tuntea histo-
riamme. Silloin teemme samalla kunniaa menneiden sukupolvien työlle. Tule-
vaisuuden Suomi rakennetaan samojen tekijöiden varaan kuin se on tähän asti 
rakennettu. Tulevaisuuden menestystekijät ovat samat, vain toimintaympäris-
tömme on muuttunut.  
 
”Näin unta, että oli suuri maa 
ja maata suurta asui suuri kansa. 
Se maa se oli niin kuin Suomenmaa, 
sen kansan nimi soi kuin Suomen kansa. 
 
Näin unta, että päältä tämän maan 
nous maailmalle uuden aamun rusko. 
Sen sinne nuoret nosti voimallaan 
- ja nuorten voima oli nuorten usko.” 
 
Mitä Suomi tarvitsee tulevaisuudessa? Tulevaisuuden Suomi tarvitsee erityisesti 
tietoyhteyksiä, monipuolisia verkostoja ja vuorovaikutusta ihmisten ja eri kanso-
jen kesken. Samoin tarvitsemme lisää niitä oman alansa huippua edustavia yri-
tyksiä ja teollisuutta, joiden tuotteille on kysyntää ympäri maailmaa. Kolman-
neksi meidän täytyy pitää yllä koulutus- ja osaamistasoamme – sitä, jolle on ky-
syntää muuallakin, sillä suomalaisesta peruskoulusta on sukeutunut uusi vienti-
tuote. Tieto ja osaaminen ovat pienen maan tärkein resurssi. 
 
Vaikka historia ja tulevaisuus käyvät käsi kädessä, nyt tehtyjen päätösten oikeel-
lisuutta voidaan arvioida vasta tulevaisuudessa. Tänään voimme vilpittömästi 
tunnustaa, että aikaisempien sukupolvien päätökset ja teot ovat olleet oikeita. 
Tästä eteenpäin on uusien sukupolvien vuoro. 
 

Hyvä juhlayleisö,  
 
Yksi kansakuntamme kohtalonhetkistä ajoittuu 70 vuoden päähän viime so-
tiemme aikaan. Silloin määriteltiin kansakunnan suunta pitkälle tulevaisuuteen. 
Suomalainen valinta oli tuolloin selvä: itsenäinen ja eurooppalainen.  
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Nyt, 70 vuotta myöhemmin, valinta on yhtä selvä: itsenäinen ja eurooppalainen. 
Itsenäisyys on samalla sekä suomalaisuutta että eurooppalaisuutta.  
 
Nyt maata, suomalaisuutta ja sen hyvinvointia puolustetaan kansainvälisten ta-
pahtumien myllerryksessä henkisten ja fyysisten muurien murtuessa. Maanpuo-
lustus ei ole pelkästään sota-ajan termi, vaan se on jatkuvaa jokapäiväiseen 
elämään liittyvää työtä suomalaisuuden puolesta.  
 
Tänä syksynä olemme olleet aivan uudenlaisen kansainvälistymisen edessä, sillä 
muutamassa kuukaudessa Suomeen on tullut enemmän pakolaisia kuin koskaan 
aikaisemmin.   
 
Meidän pitää suhtautua tilanteeseen olemalla avoimia: rikoksia emme missään 
nimessä hyväksy, mutta emme myöskään saa tuomita kokonaisia kansanryhmiä 
yksilöiden tekojen perusteella. 
 
Itsenäisyys on myös sitä, että uskaltaa olla itsenäinen yhdessä muiden kanssa.  
Meillä on yhteinen haaste kotouttaa tänne tulijat osaksi yhteiskuntaamme. 
Meidän tulee opastaa heidät kieleemme, kulttuuriimme ja tapoihimme ja ottaa 
heidät mukaan rakentamaan kanssamme tulevaisuuden Suomea. Siihen työhön 
tarvitaan mukaan jokainen suomalainen. Tehdään se yhdessä, sillä ilman yhteis-
työtä ja tulevaisuuden uskoa emme rakenna maatamme kohti 2020-luvun itse-
näistä mutta kansainvälistä valtiota.  
 

Arvoisa juhlayleisö, 
 
Tänään on Suomen itsenäisyyden 98. vuosipäivä. Itsenäisyys ei ole ollut meille 
itsestäänselvyys, vaan se on vaatinut suuria uhrauksia. 
 
Kiitos itsenäisen Suomen puolesta työtä tehneille siitä, että meillä on tänään 
kansallinen juhlapäivä.  
 
Aiempien sukupolvien esimerkki velvoittaa nyt meitä. Me olemme nyt vuorol-
lamme vastuussa tulevaisuudesta. Meidän tulee saattaa Suomi, isänmaamme, 
tuleville sukupolville suomalaisena, eurooppalaisena ja kansainvälisenä. 
 
Juhlitaan tänään yhdessä ja eletään arkeakin yhdessä. Mennään yhdessä kohti 
reilun vuoden kuluttua alkavaa itsenäisyytemme satavuotisjuhlavuotta.  
 
Hyvää itsenäisyyspäivää. 
 
Timo Halonen 
Mikkelin kaupunginjohtaja 
 

    


