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Kaupunginjohtajan puhe Mikkelin tuomiokirkossa 29.9.2019 
 
 
 

Arvoisat seurakuntalaiset, 
kirkon palvelijat, 
mikkeliläiset, 
hyvää mikkelinpäivää! 
 
 

 
Mikkelinpäivää vietetään evankelis-luterilaisessa kirkossa en-
keleiden kunniaksi. Kaupunkimme on saanut nimensä arkkien-
keli Mikaelin mukaan. Me mikkeliläiset voimme siis pitää tätä 
päivää yhteisenä nimipäivänämme.  
 
Mikkeli-nimi esiintyi ensimmäisen kerran jo 1600-luvulla ruot-
salaisissa asiakirjoissa. Pari sataa vuotta myöhemmin Venäjän 
Keisari Nikolai I antoi julistuksen 7. maaliskuuta 1838 Mikkelin 
pitäjään perustettavasta kaupungista, jota oli kutsuttava Mik-
keliksi. Juhlimme kaupungin syntymäpäivää siis maaliskuussa, 
mutta nimipäiväämme syyskuussa. 
 
Tähän väliin lienee syytä kerrata hieman taustaa Mikaelista. 
Mikael on sekä kristityssä että juutalaisessa traditiossa enke-
leistä ylhäisin. Mikael-niminen enkeli mainitaan myös islamis-
sa. Hepreankielinen alkunimi tarkoittaa sananmukaisesti ”Ku-
ka on Jumalan kaltainen?”.  
 
Mikael kuvataan usein uljaana, prinssimäisenä hahmona 
miekka kädessään, tallomassa paholaista, taivaallisten sota-
joukkojen komentajana. Mikaelista on johdettu joukko suoma-
laisia ja kansainvälisiä suosittuja nimiä: Mikko, Mika, Miikka, 
Michael, Michel ja niin edelleen.  
 
On vaikuttavaa, että kaupunkimme nimellä on tarina, joka 
polveutuu ammoisista ajoista ja vanhoista teksteistä. Mikkeli 
on komea nimi. 
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Hyvät kuulijat, 
 

 
On ilo nähdä teidät runsaslukuisena jumalanpalveluksen jäl-
keisillä kirkkokahveilla. Tämän päivän kaltaiset yhteisölliset 
hetket ovat arvokkaita. Hiljentymisen jälkeen voimme keskus-
tella ja vaihtaa ajatuksia kaikessa rauhassa.  
 
Mieleeni tässä hetkessä tulee seurakuntien tekemä työ muun 
muassa lapsiperheiden, nuorten ja vanhusten eteen. Tuo työ 
on tärkeää. Myös kirkon vapaaehtoistoiminta on yhteisös-
sämme tukipylväänä.  
 
Seurakunnilla on yhteiskunnassamme rooli, joka mukautuu 
nykypäivän tarpeiden mukaan, aivan kuin esimerkiksi kaupun-
gilla ja kunnilla, mutta tuo rooli sisältää myös hengellisen ulot-
tuvuuden – ja sitä ihminen voi tarvita yllättävinä hetkinä. Seu-
rakunta voi olla läsnä ilon ja surun keskellä, turvaten inhimilli-
set tarpeemme keskusteluun, tukeen ja apuun. 
 
Olemme tänään sunnuntaina, mikkelinpäivänä, viettämässä 
yhteistä hetkeä mikkeliläisinä ja ihmisinä – osana yhteisöä, 
jossa keskeisiä arvoja ovat kunnioitus, välittäminen, tasa-arvo 
ja ystävyys. Nämä yhteiset asiat ovat osa hyvää elämää – Mik-
kelin kaupungin strategian yhtä tärkeää osa-aluetta.  
 
Kukin yksilö tietenkin määrittelee itse hyvän elämänsä, mutta 
julkiset yhteisöt tarjoavat parhaansa mukaan ainekset. Paras 
asetelma on usein se, kun kaksi julkista toimijaa – kaupunki ja 
seurakunta – tekevät tiivistä yhteistyötä. Pidetään tämä siis 
mielessä ja vietetään mukava mikkelinpäivä! 


