
 
 

 

 
  

 

Kaupunginjohtajan puhe Mikkelin joulukauden avauksessa Hallitustorilla 27.11.2021. 
 
 

Hyvää päivää ja joulun odotusta, hyvät mikkeliläiset! 
 
Joulu on rauhoittumisen ja uuden toivon aikaa. Jouluna koros-
tuvat lähimmäisen auttaminen, lasten riemu ja kiintymys suo-
malaisiin ja miksei muualtakin tulleisiin jouluperinteisiin. Osoi-
tamme toisillemme kiitollisuutta ja vaalimme tärkeitä asioita. 
On hienoa, että pääsemme nyt yhdessä avaamaan Mikkelin 
joulukautta, fyysisesti ja kasvokkain. 
 
Joulun aikaa voi viettää monella eri tavalla, oli se sitten itse 
kullekin kristillinen juhla, arjen katkaisija, valon tuoja talven pi-
meyteen tai reissaava irtiotto, on tärkeää muistaa jouluun liit-
tyvässä kuluttamisessa paikallisuus. Korostankin toivetta, että 
mikkeliläiset käyttäisivät paikallisia palveluja ja hankkisivat pai-
kallisia tuotteita ja jouluherkkuja.  
 
Joulusesonki on monelle yritykselle vuoden tärkeintä aikaa. 
Marras- ja joulukuussa tehty tili vaikuttaa koko tulevan vuo-
den toimintaan. Ja meillähän loistavia yrityksiä kyllä on! Ihan 
tässä torilla, sen laitamilla, vähän kauempanakin kantakaupun-
gissa, unohtamatta maaseutumme yrityksiä ja palveluja.  
 
Paikallisten yritysten tukeminen on osa elinvoimaa. Tuo sana 
on pyörinyt läpi syksyn Mikkelin kaupungin päätöksenteossa. 
Ja hyvä niin. Mikkeli tarvitsee elinvoimaa ja oikeita ratkaisuja. 
 
Tuskin kenellekään tulee yllätyksenä, että kaupungin taloudel-
linen tilanne on vakava. Jättimäiset sote-kustannukset syövät 
paljon talouttamme. Elämme jatkuvassa kestävyysvajeessa ja 
koviakin ratkaisuja on tehtävä. Luottamushenkilöiden rooli ei 
tässä suhteessa ole helppo, mutta eipä tehtävä ole helppo 
myöskään valmisteleville viranhaltijoille.  
 
Kaupunginjohtajana olen painottanut puheenvuoroissani roh-
keutta. Odotan, että kuntavaaleissa valitut päättäjät vastaavat 



 
 

 

 
  

pyyntööni. Mikkeli tarvitsee rohkeutta mutta myös itseluotta-
musta. Me olemme maakuntamme keskuskaupunki. On siis 
aika käyttäytyäkin sen mukaisesti.  
 
Meillä Mikkelissä on paljon hyviä asioita. En ryhdy luettele-
maan niitä nyt yksitellen, muuten seisoisimme tässä vielä ilta-
myöhään ja jopa pikkutunneille saakka. Mutta muistutan, että 
ensi vuonna vietämme Kulttuurin unelmavuotta. Se on yksi hy-
vistä asioista. Vuoden aikana yhtenä tavoitteena on, että kult-
tuuri näkyisi jollakin tavalla jokaisen mikkeliläisen arjessa ja 
ympäri laajaa kaupunkiamme. Kulttuurikin voi olla elinvoimaa. 
Ja se on myös hyvinvointia. 
 
Tämäkin tapahtuma on paikallista kulttuuria. Kiitän Mikke 
ry:tä sekä yhteistyökumppaneita joulukauden avauksen järjes-
telyistä sekä kaikkia joulukulkueeseen osallistuneita. Kaupun-
gissa kuuluu olla vilskettä ja vilinää, väriä ja ihmisiä. Olipa talvi 
tai kesä, Mikkelin ja Mikkelissä pitää näkyä ja kuulua.  
 
Arvoisat mikkeliläiset ja muutkin paikalle saapuneet 
 
Pidetään huolta toisistamme ja itsestämme! Rakennetaan yh-
dessä entistä parempi Mikkeli.  
 
Opitaan uutta. Ja otetaan koronarokote. Se on yksi konkreetti-
nen keino, jolla voimme turvata normaalin, rajoituksettoman 
elämän, toimivat palvelut, joulun ja ennen kaikkea oman it-
semme ja toistemme terveyden. 
 
Toivotan kaikille hyvää ja antoisaa joulun aikaa!  


