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Kunnioitetut sotiemme veteraanit, 
 
   

Äskettäin vietimme itsenäisyyspäiväämme ja itsenäinen Suomi täytti 99 
vuotta. Seuraavaksi Suomi valmistautuu juhlavuoteensa sadan vuoden 
kunniaksi. Kuten tiedämme, itsenäisyyden säilyttäminen on vaatinut 
maaltamme ja kansaltamme raskaita uhrauksia. Näissä raskaissa ajoissa 
Suomen kansa on ollut yhtenäinen, ponnistanut voimansa yhteisiin pon-
nistuksiin. Siksi juhlavuoden teema on ”Yhdessä”. Tällä halutaan koros-
taa yhteisen tekemisen tärkeyttä ja yhteistä isänmaatamme.  Mikkelissä 
juhlavuoden 2017 teemana on Koti yhdessä. Yhdessä tekemisen ajatus 
on vahvasti läsnä, kun ajatellaan – ei vain tulevaisuutta – mutta myös 
menneisyyttä. Ilman yhdessä tekemistä ja uhrauksia itsenäisen Suomen 
tarina saattaisi olla toisenlainen.  

 
Raskaista sotavuosista selviytyminen ja jälleenrakentamisen aikakausi 
ovat kannatelleet Suomen kansaa yhdessä. Kuten veteraanien mottokin 
kuuluu: Veljeä ei jätetä! – eikä veljeä jätetty. Ei sodassa, eikä rauhan 
vuosinakaan. Veteraanien perintö kantaa myös tulevaisuuteen. 

 
Sotaveteraaneja on keskuudessamme vielä noin 22 000. Heidän keski-
ikänsä on niinkin korkea kuin 91 vuotta. Iän karttuessa yhä useampi tar-
vitsee enemmän apua, jota yhteiskunnan on annettava. Valtio haluaakin 
tukea erityisesti kotona asumisen palveluita. Me kaikki haluamme var-
mistaa sen, että mahdollisimman moni veteraaneista pystyisi asumaan 
mahdollisimman pitkään kotonaan. 

 
Veteraanien  hyväksi järjestetyt keräykset jatkuvat ja heidän hyvinvoin-
nistaan halutaan pitää huolta. Veteraanien perintöä pyritään vaalimaan 
uusin keinoin. Yksi näistä keinoista on Mikkeliin suunniteltu Sodan ja 
rauhan keskus Muisti, jonka tavoitteena on kertoa sodasta yksilöllisiä ta-
rinoita niin rintamamiesten kuin kotirintamankin näkökulmasta. Uusi tie-
tokeskus tulee myös hyödyntämään viimeisintä teknologiaa näytte-
lyidensä tueksi. Päämajakaupunki Mikkeli ei unohda perintöään, vaan 
jatkaa yhteisen muistimme kartuttamista.  

 
 
Hyvät veteraanit, 
 
 

Kiitollisuus ja arvostus nousevat ensimmäisenä mieleen, kun veteraa-
nisukupolvea katselee. Teidän veteraanien kanssa käytävät keskustelut ja 
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ajatustenvaihdot ovat aina ainutlaatuisia hetkiä. Olette tärkeä osa Suo-
men kansan henkistä perintöä. Tekonne ovat luoneet vankan pohjan sille 
työlle, jota nytkin jatketaan hyvinvoivan ja tasa-arvoisen isänmaan hy-
väksi.  

 
Onnittelen juhlivaa yhdistystä! Esitän nuorempien sukupolvien kiitoksen 
veteraaneille. Toivotan Mikkelin seudun sotaveteraaneille miellyttävää 
talven jatkoa ja ennen kaikkea hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta! 
Juhlitaan ensi vuonna yhdessä yhteistä, satavuotiasta isänmaatamme! 

 


