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Mikkelin kaupunginjohtajan puhe Mikkelin seudun sotainvalidit ry:n 75-vuotisjuhlassa 17.2.2016 

 
 
 

Kunnioitetut sotainvalidit ja sotiemme veteraanit, 
 
hyvät naiset ja herrat, 
 
arvoisat juhlavieraat, 
 

Olen ilahtunut nähdessäni teidät näin runsaslukuisena täällä Mikkelissä – 
sotiemme päämajakaupungissa. Historia kytkee Mikkelin tiiviisti noihin 
kansakuntamme kohtalon aikoihin. Vaikkei kaupungissa ole enää vuosiin 
ollut varuskuntaa, maavoimien esikunta on kuitenkin pitänyt yllä Mikke-
lin päämajamainetta.  
 
Minä suhteellisen uutena mikkeliläisenä katson ihaillen Mikkelin perin-
teitä ja niiden vaalimista – täällä kansakuntamme muistia säilytetään 
huolella, paitsi hienojen museoittemme arvokkaassa työssä, ennen kaik-
kea siinä kokonaisuudessa, jonka osa Mikkelin seudun sotainvaliditkin 
on. 
 
Mikkelin seudun sotainvalidit ry täyttää tänä vuonna 75 vuotta. Mitä 
parhaimmat onnitteluni siitä! Yhdistyksen tarina alkoi helmikuun yhdek-
säs päivä vuonna 1941, jolloin 39 sotainvalidia kokousti Mikkelin kau-
pungin juhlasalissa. Yksimielisesti perustettiin tuolloin Sotainvalidien Vel-
jesliiton osasto, jonka alueeksi määriteltiin Mikkelin kaupungin lisäksi 
Anttolan ja Ristiinan pitäjät. 
 
Nykyisin sotainvalidien keski-ikä on yli 92 vuotta ja noin 80 prosenttia 
heistä asuu kotonaan. Osuus on merkittävä. Me ihmiset elämme yhä 
vanhemmiksi, näin on myös sotainvalidien kohdalla. Korkean iän ja toi-
mintakyvyn heikentymisen myötä erityisen tärkeää kotona asumisen 
kannalta on, että sotainvalidit saavat asianmukaista palvelua ja apua. 
Tämä koskee myös sotainvalidien puolisoita ja leskiä. 

 
Hyvät kuulijat, 
 

Meidän nuorempien sukupolvien on muistettava, etteivät sotien aikaiset 
haavat vielä ole täysin parantuneet. Haavat eivät täysin paranekaan, 
mutta voimme yrittää tehdä niistä kivuttomampia. Voimme tehdä so-
tainvalidien eteen pyyteettömästi töitä ja voimme varmistaa sen, että 
jokainen voi mahdollisimman pitkään elää hyvässä ympäristössä koto-
naan. Kuten me nuoremmat itsekin toivomme vielä jonakin päivänä. 
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Historiaa on hyvä tuntea jo senkin takia, jotta voisimme varautua tule-
vaan. Maamme itsenäisyys on sekä historiaa, nykyisyyttä että tulevai-
suutta. Vaalimme sen arvoa meille suomalaisille sopivalla tavalla. 
 
Suomi juhlistaa 100-vuotiasta itsenäisyyttään ensi vuonna, joten sen 
kunniaksi on suunnitelmissa monenlaista asiaa myös täällä Mikkelissä. 
Tarkoituksena on muun muassa se, että Mikkelin sotahistoriakeskus lii-
kahtaa toden teolla eteenpäin vuoden 2017 maaliskuussa, jolloin toteu-
tuessaan se tarjoaa uudenlaisen kokemuksen sodan tarinoista myös tu-
leville sukupolville. Tavoitteena on kertoa nimenomaan yksilöllisiä tari-
noita, eikä puhua sodan aikakaudesta vain kasvottoman massan näkö-
kulmasta. Tarinoiden perintö on tärkeässä roolissa, jotta tulevaisuudes-
sakin tunnustaisimme sodan kokeneiden tekojen arvon – kauan sen jäl-
keenkin, kun meistä ketään ei täällä enää ole.  

 
Arvoisat juhlavieraat, 
 

Sotainvalidien Veljesliiton mottona on ”Edellä käyden – vammoista huo-
limatta”. Siinä on jokaiselle opiksi otettavaa. Samalla täytyy mahdollis-
taa, että edelläkäynti onnistuu. Sotainvalidit opettavat meitä luopumaan 
ja että joskus on askellettava ylivoimaisin ponnistuksin vaikeuksista huo-
limatta kohti tavoitteita. Toivottavasti kuitenkaan se ei enää koskaan 
kohdallamme tarkoittaisi sotaa tai siihen verrattavissa olevia poikkeusti-
loja.  
 
Maassamme arvostetaan sitä työtä, jota sotainvalidit osaltaan ovat teh-
neet. Suomalaiset arvostavat myös sitä, mitä sotainvalidien eteen on 
suuressa kiitollisuudessa tehty. Kaksi kuukautta sitten Suomen itsenäi-
syyspäivänä Pro Mikkeli -mitali myönnettiin professori Veli Matti Huitti-
selle, joka on tehnyt mittavan lääkärinuran sotainvalidien parissa ja oli 
osaltaan vaikuttamassa siihen, että Kyyhkylän kuntoutuskeskuksen toi-
minta jatkui. Tämänkaltaiset tunnustukset kielivät – ei vain itse henkilöä 
kohtaan osoitettavasta arvostuksesta – vaan arvostuksesta töistä ran-
kimman tehneille ja niissä töissä haavoittuneille. 
 
Viimeiset puoli vuotta yhteiskunnallinen keskustelu on paljon liittynyt 
maailmassa velloviin vakaviin ongelmiin, jotka tuntuvat vain lisääntyvän. 
Olipa sitten kyseessä sota, pakolaisuus tai talous, ovat lehtien otsikot ol-
leet synkkiä. Kuitenkin sotainvalideja ajatellessani ja katsoessani en voisi 
väittää, ettenkö uskoisi positiivisuuden voimaan. Elämä ei aina ole juh-
laa, mutta voimme tehdä vallitsevista olosuhteista siedettävämpiä.  
 
Säälimätön, myöhemmille sukupolville vaikeasti käsitettävä rintamaelä-
mä pelon varjossa sekä sen jälkeinen kansakuntamme jälleenrakennus-
työ ovat asioita, joilla on mahdollistettu tämäkin itsenäisen Suomen päi-
vä. Uskon, että tavalla tai toisella sekä Suomea että kaikkia muitakin mai-
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ta koskeviin ongelmiin löytyy aina ratkaisu ja että meistä kaikista löytyy 
menetyksistä ja pettymyksistä huolimatta sitä samaa tarmoa, mitä teiltä 
hyvät sotainvalidit on löytynyt. Jo pelkkä teidän läsnäolonne ja katseen-
ne antaa elämään perspektiiviä.  
 
Joskus suorituskeskeisessä yhteiskunnassamme pitäisi oikeastaan pysäh-
tyä paikoilleen ja miettiä. Voisimme miettiä etenkin sitä, että on monta 
asiaa, josta voimme olla kiitollisia. Suomen kansa on äärettömän kiitolli-
nen sodissamme taistelleille, itsenäisyytemme pelastajille. Suomen tari-
na voisi olla toisenlainen ja silloin meillä ei olisi samanlaisia suomalaisen 
menestyksen päiviä. Te, hyvät sotainvalidit, olette vieneet tiemme mo-
neen menestykseen, ja työ tekijäänsä kiittää. Olette kiitollisuuden syn-
nyttäneet ja aina uudelleen sen sytyttäneet. 
 
Muutenkin arkipäivän kiitollisuus ja nöyryys ovat hyveitä, joita pitäisi le-
vittää. Ne ovat osa länsimaista yleissivistystä. Ja sillä tavalla me ihmiset 
tulemme toimeen toistemme kanssa, olipa vieruskaveri sitten suomalai-
nen tai vaikkapa kaukaa tullut turvapaikanhakija, jonka kanssa emme 
välttämättä puhu samaa kieltä, mutta kuitenkin jollakin tasolla ymmär-
rämme toisiamme.  
 
Omalla esimerkillään ihminen pystyy vaikuttamaan toiseen, eikä tämä 
koske pelkästään nuoria ihmisiä. Päinvastoin, vaikka läpi aikakausien on 
nuoria aina välillä vähän ”koulutettu” ja sanottu heille, miten asiat ovat 
ja että ”ethän sinä pojankloppi näistä asioista mitään ymmärrä.”  
 
Ja juuri tällöin herkästi unohdetaan se tosiasia, että sodissamme taistel-
leet olivat myös niitä samoja nuoria pojankloppeja – miehiä elämänsä 
parhaassa voimassa. Sellaisia samanlaisia siloposkisia, paksutukkaisia tu-
levaisuuden miehiä, jotka tänä vuonna voittivat nuorten maailmanmes-
taruuden jääkiekossa. Ajat ja aiheet muuttuvat, mutta yhä vain nuoret 
vaikuttavat tuntuvasti siihen, mitä yhteiskunnassamme tapahtuu ja mistä 
puheenaiheet syntyvät.  
 
Nuorten kohdalla on puhuttu viime vuodet syrjäytymisestä ja siitä, miten 
sitä voisi ehkäistä. Tässä kohtaa ottaisin taas esiin esimerkin voiman. Tä-
tä ja teidän nuoruuden, hyvät sotainvalidit, aikakausia ei sovi jatkuvasti 
vertailla, mutta yhteiskuntamme kaipaisi enemmän yhteisöllisyyttä. On-
ko se sitten talvisodan hengen mukainen aate tai jokin muu yhteisöllinen 
asenne ja positiivisuus, sitä ei tarkalleen kukaan varmasti tiedä. Samalla 
kuitenkin täytyy huomioida, ettei vanhempikaan polvi syrjäydy tai jää yk-
sin murehtimaan asioitaan. Sotainvalidien Veljesliitto on kuluneet vuosi-
kymmenet auttanut rintamalta palanneiden elämää henkiselläkin puolel-
la. 
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Kunnioitetut sotainvalidit, 
 

Saloissa hulmuavat Suomen siniristiliput, valtiolliset tunnuksemme ovat 
näkyvillä, puhumme omaa kieltämme. Kaikki tämä, mikä liitetään nimen-
omaan itsenäiseen Suomeen, ei olisi läsnä ilman uhrauksianne. Talvi- ja 
jatkosodasta on tehty monenlaisia tutkimuksia ja tulkintoja, kerrottu 
varmasti tuhansittain tarinoita ja muistoja. Olipa lähestymistapa ja pai-
notus mikä tahansa, yksi asia on aina lopputuloksessa varma: Suomen 
puolustus kesti.  
 
Sittemmin noista sotiemme ajoista maailma on muuttunut. Sotaa maa-
ilmassa on edelleen, mutta läntistä Eurooppaa ja tavallista ihmistä se 
koskettaa suoraan lähinnä terrorismin muodossa. Mutta meistäkin nuo 
uhkakuvat varmasti tuntuvat välillä jo pelottavan läheisiltä. Maailmam-
me on kutistunut. Tänään olen Mikkelissä, mutta huomenna voisin olla 
maapallon toisella puolella. Emme kuitenkaan voi tuudittautua siihen, 
ettei isänmaatamme oikeasti enää uhattaisi. Siksi yleinen asevelvollisuus 
ja maanpuolustushenki elävät suomalaisissa yhä voimakkaina. 
 
Maanpuolustushenki ei kuitenkaan ole vain sitä, että suoritetaan tietyt 
velvollisuudet. Ei se sitä ollut sotienkaan aikaan. Maanpuolustushenki on 
ennen kaikkea asenne ja tietynlainen varautuminen – itsenäisyys kun ei 
ole pelkästään oikeus. Yhteiskunnassamme on viime aikoina tehty mer-
kittäviä päätöksiä ja niitä tullaan tekemään lisää. Maamme hallitus on ol-
lut vaikeiden keskustelujen polttopisteessä. Puhumme leikkauksista ja 
taloudellisesti vaikeista ajoista. Eivät ne missään nimessä ole verrattavis-
sa sodassa olleiden ponnisteluihin rintamalla ja kotirintamalla. Tämän 
päivän ongelmissa kansakuntamme kaipaisi sitä samaa tarmoa ja järke-
vää päätöksentekoa, joka Suomen jälleenrakennusvaiheessa oli.  
 
Kuten jo todettua, itsenäinen Suomi täyttää ensi vuonna sata vuotta. Sa-
taan vuoteen mahtuu paljon, mutta itsenäisyytemme kohtalonhetkillä 
maamme pelastaneet ovat aina ihmisten mielessä. Juhlavuoden pää-
teema on ”Yhdessä”.  
 
Yhteistyötä todella tarvitaan. Yhteistyöstä puhuvat kaikki, mutta teem-
mekö todella yhteistyötä kaikilla sektoreilla? Viime aikoina on jopa pu-
huttu kansakuntamme jakautumisesta, olipa sitten kyseessä varallisuus 
tai politiikka, keskustelua leimaa valitettava vastakkainasettelu. Se on 
huolestuttavaa – ei pelkästään päättäjien – vaan myös kansalaisten nä-
kökulmasta juuri nyt.  
 
Olisikin syytä muistaa sotainvalidien ja -veteraanien viesti: veljeä ei jäte-
tä. Pienen kansakunnan voima on yhtenäisyydessä. Suomi ei vajoa nyt-
kään. Te hyvät sotainvalidit edelleen osoitatte sen, että paljon pahem-
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mastakin on yhtenäisyydellä selvitty. Luottoa tulevaisuuteen täytyy siis 
löytyä. Ja löytyyhän sitä, kun ponnistamme yhdessä! 

 
Arvoisa yleisö,  
 
hyvät ystävät, 

 
Haluan lämpimästi lausua onnitteluni Mikkelin seudun sotainvalidit 
ry:lle. Haluan myös osoittaa syvimmän kunnioitukseni Sotainvalidien Vel-
jesliiton mittaamattoman arvokasta työtä kohtaan. 
 
Olkaamme kevein mielin tänä päivänä – aivan kuin päivätkin käyvät ke-
peämmiksi kevään lähestyessä ja valon lisääntyessä. Paljon kiitoksia teille 
ja antoisaa juhlaa!  

 
 
 
 
 

 
 


