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Kaupunginjohtajan puhe itsenäisyyspäivän kutsuvierastilaisuudessa Mikaelissa 6.12.2018  
 
 
 

Kunnioitetut sotiemme veteraanit, veteraanien puolisot, hyvät juhlavieraat 
 
 

Mikkelin kaupungin puolesta toivotan teidät kaikki tervetulleiksi juhlis-
tamaan Suomen 101-vuotista itsenäisyyttä. 
 
Olemme tänään viettäneet tätä tärkeää päivää puolustusvoimain valta-
kunnallisen paraatin merkeissä. Haluankin tässä yhteydessä vielä kerran 
kiittää kaikkia yhteistyötahoja, joiden rautaisen ammattimaisella panok-
sella paraatipäivän järjestäminen onnistui. Kaikki näytti ainakin minun 
silmääni menneen suunnitelmien mukaisesti. 
 
Kiitokset puolustusvoimille ja maavoimien esikunnalle, Itä-Suomen polii-
silaitokselle ja aluehallintovirastolle, Etelä-Savon pelastuslaitokselle, 
Mikkelin kaupungin edustajille sekä kaikille muillekin, jotka tavalla tai 
toisella olivat päivän tapahtumissa mukana. 
 
Mikkelille oli jälleen suuri kunnia olla isännöimässä itsenäisyyspäivän val-
takunnallista paraatia – varsinkin näin puolustusvoimien 100-
vuotisjuhlavuonna. Kaupunkimme historia sotiemme päämajana koros-
tuu jälleen oikeutetulla tavalla.  
 
Etelä-Savossa muutoinkin on tunnetusti suuri maanpuolustushenki. Ih-
miset lähtivät tänäänkin liikkeelle katsomaan paraatia ja tutustumaan 
erinomaiseen kalustonäyttelyyn. Samalla tapahtuma antoi hyvää valta-
kunnallista julkisuutta Mikkelille ja osoitti, että toimiva kaupunkikeskus-
tamme taipuu tämänkaltaisiin suuriin tapahtumiin luontevasti. 
 
Tänään oli erityisen ilahduttavaa nähdä, että paraatiyleisössä oli väkeä 
monesta eri ikäpolvesta. Näin on toki käynyt ennenkin, mutta asiaa ei voi 
olla liikaa korostamatta. Ihmisistä paistoi ilo ja uteliaisuus, vaikka itse ai-
he liittyykin vakavaan asiaan ja valtakuntamme puolustamiseen.  
 
Maanpuolustushenki on kuitenkin monipuolinen kokonaisuus. Siinä on 
ulottuvuuksia perinteisestä sotakaluston tarkastelusta aina niihin pieniin 
tekoihin, jotka ratkaisevat eron vapauden ja itsenäisyyden sekä tyranni-
an ja sorron välillä.  
 
Vapaus ja itsenäisyys ovat niitä arvoja, jotka me kaikki suomalaiset 
voimme varmasti allekirjoittaa. Ja tuo henki korostuu näin itsenäisyys-
päivänä, kun muistelemme, ettei kumpaakaan ole missään nimessä saa-
vutettu helpolla tavalla.  
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Arvoisa juhlaväki 
 
 

Näin itsenäisyyspäivänä, maanpuolustushengessä ja perinteitä, tarinoita-
kin vaalien, en malta olla kertomatta tietynlaisella ylpeydellä tulevista 
uusista asioista.  
 
Tarkoitan nyt Mikkeliin perustettavaa Sodan ja rauhan keskus Muistia, 
joka tulee olemaan Suomessa ennenkokematon tieto- ja tutkimuskeskus, 
joka tarjoaa myös elämyksiä ja tarinoittaa mielenkiintoisella tavalla 
mennyttä aikaa, mutta toisaalta myös nykyisyyttä, sodan ja rauhan maa-
ilmassa. 
 
Jotta ymmärtäisimme vieläkin paremmin asioiden syitä ja seurauksia, on 
usein katsottava menneisyyteen. Sodan ja rauhan keskus Muisti tulee 
kertomaan Suomesta ja suomalaisista sekä sodassa että rauhassa. Kult-
tuuriperintö välittyy yleisölle monipuolisella, kokemusperäisellä tavalla. 
Muisti on luonnollinen jatkumo erinomaisille museokohteillemme: Pää-
majamuseolle, Viestikeskus Lokille, Mannerheimin salonkivaunulle, Jal-
kaväkimuseolle ja muun muassa Porrassalmen taistelun muistomerkille.  
 
Näiden sotahistoriallisten kohteiden ansiosta Mikkeli on aina saanut jul-
kisuutta ja arvostusta. Moderni ja viimeisintä nykyteknologiaa hyödyntä-
vä Sodan ja rauhan keskus Muisti tulee olemaan upea lisä tälle kentälle, 
ja fyysiset tilat toiminnalleen se tulee saamaan Päämajatalosta. 
 
Miksi sitten tällaista tieto- ja tutkimuskeskusta tarvitaan? Joku voisi sa-
noa, että eikö sotaa ole muisteltu tarpeeksi. Joku taas voisi sanoa, että 
jos muistellaan sotaa, miksi pitäisi muistella rauhaa. Totuus on kuitenkin 
se, että valitettavasti ilman sotaa ei Suomessa ehkä olisi rauhaa. Ja rau-
han aikakin on ollut välillä ongelmallista. Jatkosodan jälkeen alkanut jäl-
leenrakentaminen ja sotakorvausten maksaminen sekä kylmän sodan 
purevissa tuulissa kestäminen on oma merkittävä lukunsa Suomen lähi-
historiassa. Asioita on hyvä tarkastella myös laajemmassa globaalissa 
mittakaavassa, mutta etenkin yksilöiden kautta, kuten Muisti tulee pai-
nottamaan.  
 
Muisti tulee nimensä mukaisesti tarjoamaan muistia – tarinoita ja ihmis-
ten kokemuksia. Tarkoituksena on muistaa, miten sodat syttyvät, miltä 
sota tuntuu ihmisessä, miten sodat lopetetaan, miten ylläpidetään rau-
haa ja miten tallennetaan ihmisten muistoja. Sota ja rauha eivät näyttäy-
dy kasvottomina, vaan inhimillisinä.  
 
Muisti saa ihmiset ajattelemaan ja ymmärtämään sodan todellisuutta ja 
kauhistavuutta, mutta myös ihmisen kykyä sopeutua ja selviytyä vaike-
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uksista. Toiminnan ydintavoitteena on rauhaa ja Suomen itsenäisyyttä 
arvostava ihminen. 
 

Sota on tietenkin kriisin eskaloitumista, taktikointia ja politiikkaa, mutta 
ennen kaikkea se on kärsimystä ja kuolemaa. Me emme saa unohtaa it-
senäisyytemme ja rauhan kallista hintaa. Mutta emme myöskään saa 
unohtaa sitä, mitä Suomen historia on ollut isossa kuvassa, miltä taiste-
lumme näytti toisen maailmansodan kartalla. Emmekä saa unohtaa rin-
tamalla olleita sotilaita ja taisteluissa kaatuneita; emme saa unohtaa lot-
tia ja pikkulottia, sotilaspoikia, kotirintamalla raataneita perheenäitejä, 
Karjalan evakkoja, länteen lähetettyjä sotalapsia, emme tuon ajan poliit-
tisia päättäjiä, virkamiehiä ja korkea-arvoisia upseereita, joiden julkinen 
ura ei olisi voinut sattua vaikeampaan aikaan. 
 
Sodan ja rauhan keskuksen näkökulma on siis inhimillistävä, henkilökoh-
taisuutta korostava, moniaistinen, objektiivinen ja taustoittava. Keskus 
tulee olemaan valtakunnallisesti ainutlaatuinen vierailukohde, joka kes-
tää myös kansainvälisen vertailun. Siitä hyötyvät suuren yleisön lisäksi 
myös oppilaitokset, järjestöt, yhteisöt, tutkijat ja asiantuntijat.  
 
Tavoitteena on, että keskus on valmiina vuonna 2021. Muistin ensim-
mäinen päänäyttely tulee kertomaan lasten, naisten ja miesten tarinan 
talvi-, jatko- ja Lapin sodissa ihmislähtöisestä näkökulmasta. Työskentely 
on jo käynnistynyt. 
 

 
Kunnioitetut  sotiemme veteraanit, hyvät kuulijat 
 

Lipputangossa, talven viimassa hulmuava Suomen siniristilippu on juuri 
meille suomalaisille maailman kaunein lippu. Juhannusaattona kesämö-
kin lipputangossa heiluva siniristilippu on maailman kaunein lippu. Hal-
lintorakennuksen pihamaalla salkoa vasten lepäävä siniristilippu on maa-
ilman kaunein lippu. Lasten piirtämä siniristilippu on maailman kaunein 
lippu. 
 
Me saamme nostaa tuon lipun salkoon tänäkin päivänä veteraaniemme 
ansiosta. Saamme puhua äidinkieltämme veteraaniemme ansiosta, 
saamme elää vapaudessa, demokratiassa ja olla osana länttä veteraanien 
ansiosta. Saamme laulaa Maamme-laulun ja Finlandia-hymnin veteraani-
en ansiosta. 
 
Saamme viettää itsenäisyyspäiväämme ja juhlistaa puolustusvoimiamme 
veteraanien ansiosta. 
 



                     
Kaupunginjohtaja 

  
  

 
 

Suurin kiitos kuuluu aina veteraaneille – silloinkin kun veljiä ei keskuu-
dessamme enää ole. Suomi muistaa. Tulevat sukupolvet tulevat pitä-
mään siitä huolen, että muisti ei lakkaa.  
 
Toivotan vielä kerran teille kaikille hyvää itsenäisyyspäivää! 


