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Arvoisa symposiumväki, hyvät naiset ja miehet!

Tervetuloa Päämajasymposiumiin päämajakaupunki Mikkeliin, nyt jo kahdennentoista kerran!

Idea päämajasymposiumista syntyi vuonna 2007. Ajatuksena oli luoda
tapahtuma, joka yhdistäisi päämajakaupungin maineen, kesävieraat ja
Mikkelin musiikkijuhlat. Näistä aineksista on seurannut turvallisuuteen,
talouteen sekä politiikkaan laajasti keskittynyt symposiumien sarja.
Ensimmäinen päämajasymposium järjestettiin kesällä 2008. Symposiumin
alkuaikojen puuhamiehiin ja  –naisiin kuuluivat idean isien Tapio Honkamaan
ja Kyösti Ylijoen ohella mm. seuraavat mikkeliläisnimet Olli Rehn, Kimmo
Mikander, Lenita Toivakka, Olli Nepponen, Markku Kakriainen, Arto Seppälä,
Pauliina Viitamies. Symposiumin järjestäjinä ovat toimineet Etelä-Savon
maakuntaliitto ja Mikkelin kaupunki hyvässä yhteistyössä Yleisradion ja
sanomalehti Länsi-Savon kanssa. Symposium on vahvistanut asemansa
vuosittaisena turvallisuuspolitiikan keskusteluareenana maassamme ja niin
julkinen sana kuin suuri yleisökin ovat hyvin löytäneet Mikkelin.

Symposiumin turvallisuusteeman löytäjiä voi onnitella erinomaisesti Mikkeliin
sopivasta teemakokonaisuudesta, joka on puhuttanut symposiumin
osanottajia vuosi toisensa jälkeen. Esimerkiksi viimeisen viiden vuoden aikana
vuonna 2014 Suomen turvallisympäristön muutos nousi esiin Ukrainan
tilanteen vuoksi. Tuolloin myös kyberturvallisuus nousi puheenaiheeksi.
Vuonna 2015 talouden rakenteet ja talouden turvallisuus olivat vahvasti esillä
ruodittaessa Kreikan tilannetta. Vuonna 2016 symposiumia keskusteluttivat
avoin Eurooppa ja Brexit. Myös Syyria sai sijansa ja turvallisuuden tunnetta
pohdittiin kattavassa paneelissa. Vuoden 2017 symposium käytiin Eurooppa-
teemalla. Tuolloin myös tasavallan presidentti Sauli Niinistö osallistui
symposiumiin. Vuoden 2018 teema oli sisäinen turvallisuus, symposiumin
historiallinen keskustelu liittyi Suomen sisällissotaan.

Symposiumin perinteisin osuus on Mannerheim-luento, joka on vuosi toisensa
jälkeen tuonut uusia ulottuvuuksia marsalkka Mannerheimiin, hänen
persoonaan, toimintaansa sekä ajatteluunsa. Mannerheim-luennon ovat
pitäneet mm. Mikkelin omat pojat, Erkki Liikanen ja Olli Rehn sekä Juhani
Kaskeala, Jörn Donner, Elisabeth Rehn, Esko Aho ja Reijo Karhinen.

Vuoden 2019 Päämajasymposium jatkaa uudistumistaan, symposium on
saanut uuden ilmeen ja turvallisuusteema laajenee nyt koskemaan
ympäristöä.



Ilmasto, jos mikään, on turvallisuustekijä. Ja kun ilmasto ja olosuhteet eivät
ole turvallisia,  on ilmastopakolaisuus totta.

Paikallisilmasto voi kehittyä sietämättömäksi, jopa elinkelvottomaksi
esimerkiksi sotien myötä. Sodat vaikuttavat ilmaan, maaperään, vesistöihin. Ja
myös toisin päin: Ilmastomuutoksen seuraukset, ilmaston lämpeneminen,
aavikoituminen ja kuivuus aiheuttavat sotia. Syyrian sotaa on kuvattu
ensimmäiseksi ilmastosodaksi. Sodan jäljet ulottuvat pitkälle ja tuhoavat
ympäristön ohella infrastruktuurin.

Ilmastopakolaisuus voi johtua myös luonnonkatastrofeista, kuivuudesta,
aavikoitumisesta ja äärimmäisistä sääilmiöistä. Ilmastonmuutos ja sen
pahimmat skenaariot koskettavat meitä kaikkia. Se täytyy muistaa silloinkin,
kun olemme suomalaisen luonnon ympäröimänä nauttien puhtaasta vedestä.
Emme saa ottaa asioita itsestäänselvyyksinä.

Puhtaan veden saaminen aiheuttaa ihmismassojen liikehdintää. Tällaiseen on
syytä varautua ennaltaehkäisevästi. Vedenpuhdistustekniikat ja tieteellinen
osaaminen voivat olla meidän suomalaisten vientituotteemme. Ongelmalliset
paikat maailmalla täytyy tunnistaa ja niitä täytyy auttaa paikan päällä. Puhtaan
veden tarve ei ihmiseltä poistu koskaan.

Nyt Päämajasymposiumi kääntää teemassaan uuden lehden: usein käsitelty
turvallisuusnäkökulma kiinnittyy ilmastoasiaan. Uusi, laveampi katsanto on
ajankohtainen ja se luo hyvän jatkumon sillekin, että kesäkuussa Mikkelissä
järjestettiin Finnish Lakeland Forum. Sen yhteydessä Itä-Suomen kunnat ja
maakunnat allekirjoittivat yhteisen Järvi-Suomen peruskirjan, jossa
tunnustetaan vesiemme arvot ja suojelulliset toimenpiteet.

Mikkeli on puhtaan veden pääkaupunki tänne sijoittuneen tieteellisen
tutkimuksen myötä sekä uuden jätevedenpuhdistamon ansiosta, joka tulee
käyttämään moderneinta teknologiaa. Lappeenrannan teknisen yliopiston
ympäristölaboratorio ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu ovat
nostaneet Mikkelin sinisen biotalouden osaamiskeskukseksi. Sinisen
biotalouden luomat mahdollisuudet ovat korkealla Mikkelin kaupungin
strategiassa. Hyvä elämä koostuu myös hyvästä, terveestä ympäristöstä.
Ilmasto on meidän kaikkien yhteinen ympäristömme. Jos ilmastoasiat eivät ole
kunnossa, järkkyy turvallisuutemme ehkä pahemmin kuin osaamme
arvatakaan. Sen takia näistä asioista on syytä keskustella.

Hyvät kuulijat! ”Luonto ei ole omaamme, vaan lainaa lapsiltamme.”
Huolehtimalla ympäristöstämme, luonnostamme, ilmastostamme ja
vesistämme huolehdimme omasta ja lastemme tulevaisuudesta. Teot luonnon
puolesta ja luonnon hyväksi takaavat turvallista tulevaisuutta.

Toivon ajatuksia herättävää symposiumpäivää meille kaikille!


