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Kaupunginjohtajan puhe kansallisena veteraanipäivänä Mikaelissa 27.4.2018  
 
 

Kunnioitetut sotiemme veteraanit, veteraanien puolisot, hyvät juhlavieraat 
 
 

Tervetuloa viettämään kansallista veteraanipäivää Mikkelin Mikaeliin. 
Toivon, että päivänne sujuu rennoissa ja mukavissa merkeissä, se on 
myös tämän tilaisuuden tarkoitus. 
 
Tätä erityistä päivää on vietetty vuodesta 1987 lähtien aina 27. huhtikuu-
ta. Tuona päivämääränä vuonna 1945 loppui Lapin sota, joka on viimeisin 
ja toivottavasti viimeinen aseellinen konflikti, johon Suomi on joutunut. 
 
Sodan aikakausi oli loppunut. Alkoi jälleenrakentaminen ja nousu kohti 
nykyistä yhteiskuntaamme. Ja tuosta yhteiskunnasta on muodostunut 
monipuolinen, rauhaa arvostava, hyvinvointia korostava yhteiskunta, 
jossa tämänkaltaisten päivien viettäminen on osa luonnollista elä-
määmme. Kiitos teille kaikille siitä ja kiitos, että olette tulleet paikalle! 
 
Sotahistorian muisteleminen ja sen esiintuonti puhuttelevat nykypäivän 
ihmistä ja nuoriakin. Veteraanien arvokkaan työn vaaliminen ja perinnön 
jatkaminen saavat vuosi vuodelta uusia piirteitä. Tämän vuoden veteraa-
nipäivän teemana onkin perinnön siirtäminen seuraaville sukupolville. 
 
Samalla kun veteraaniveljien maalliset taivaltajat hupenevat, ovat esiin 
astuneet nuoremmat sukupolvet, jotka erilaisin tavoin tuovat julki kun-
nioituksensa ja haluavat opettaa muitakin arvostamaan veteraanien työ-
tä isänmaan hyväksi. Veteraanien työ ei saa valua hukkaan kaukana tule-
vaisuudessakaan.  
 
Sen me tietämme, että sotahistoria toden totta kiinnostaa kansaa. Ja se-
hän on yksi osoitus veteraanien kunnioittamisesta. Meillä Mikkelissä on 
tunnetusti laaja tarjonta sotahistoriallisista museokohteista, joissa riittää 
kävijöitä ja joissa näyttelytoiminta on aktiivista ja säännöllisesti vaihtu-
vaa.  
 
Tänä vuonna esillä on luonnollisesti sata vuotta sitten käyty sisällissota, 
joka ennen toisen maailmansodan vaikeita aikoja jakoi kansakuntaamme 
ja muovasi meistä historiallisesti sitä, mitä me jossain määrin olemme 
tänäänkin. Mikkelissä Mannerheimin päämaja toimi jo sisällissodan lop-
puvaiheessa keväällä 1918. Siirto loi pohjan myöhemmin talvi- ja jatko-
sodan päämajatoiminnalle yli kaksikymmentä vuotta myöhemmin.  
 
Veteraanien perintöä vaalivat veteraanijärjestöt, julkiset ja yksityiset 
toimijat, yritykset, museot, kirjailijat, elokuva- ja teatteriohjaajat sekä 
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muut taiteilijat muokkaavat kansakuntamme alitajuntaa. Teokset kuten 
Tuntematon sotilas ja sen elokuva- ja teatteritulkinnat nähdään hyvin 
usein nimenomaan veteraanien ja heidän perintönsä valossa. Vaikka 
monilla ihmisillä ei enää ole yhdyssidettä sotaan, on kaikilla meistä jon-
kinlainen käsitys siitä.  
 
Käsityksiä meillä riittää myös muista lähihistorian asioista sekä tulevai-
suudesta. Sotiemme haavat ovat vielä paikoin auki, mutta jälleenraken-
nuksen aikakaudella maamme nousi jaloilleen uudella voimalla. Kylmän 
sodan aikakausi oli usein vaikea, mutta naapurin kanssa pärjättiin. Ja pär-
jätään varmasti jatkossakin, siihen pitää uskoa.  
 
 

Arvoisat veteraanit, hyvä juhlaväki  
 

Tämä kansallisena veteraanipäivänä tuntemamme päivä on ennen kaik-
kea koko Suomen juhlapäivä. Tämä päivä on täynnä kiitollisuutta, yhtei-
siä arvoja, perinnön vaalimista ja muistoja.  
 
Haluan toivottaa kaikille miellyttävää päivän jatkoa ja aurinkoista kevät-
tä! 

 
 


