
 
 

 

 
  

 

Kaupunginjohtajan puhe Mikkelin kansalliset seniorit ry:n 50-vuotisjuhlassa 9.4.2022 
 
 

Hyvää päivää! 
 
Arvoisa juhlaväki! Kiitän kutsusta tähän tilaisuuteen. 
 
Tuon lämpimät onnitteluni Mikkelin kansalliset seniorit ry:lle. 
Viisikymmentä vuotta kestänyt yhdistystoiminta jatkuu edel-
leen virkeänä. On ilahduttavaa nähdä teidät runsaslukuisena 
paikan päällä. Kasvokkain kohtaamisia onkin kaivattu. 
 
Tänään on syytä juhlaan, vaikka aikaa, jota nyt elämme, voisi 
luonnehtia vähintään vaikeaksi. Koronapandemiaa on eletty yli 
kaksi vuotta. Onneksi rokotteet ovat auttaneet meitä paljon. 
Helmikuussa moni asia muuttui jälleen, kun Ukrainassa alkoi 
sota. Epävarmuuden aikakausi ei näytä loppuvan. Toivoa tule-
vaisuudesta ei pidä kuitenkaan menettää. 
 
Täältä Mikkelistäkin käsin seuraamme tarkasti maailman ta-
pahtumia ja vaikutuksia, jotka kantautuvat tänne. Seudul-
lemme on saapunut sotaa pakenevia ihmisiä, jotka vanhem-
man polven mielissä saattavat muistuttaa meitä suomalaisten 
kokemista koettelemuksista.  
 
Mutta ei niin paljon pahaa etteikö jotain hyvääkin. Ehkäpä 
nämä ajat taas auttavat meitä kaikkia näkemään sen, mikä 
meillä on hyvin ja arvostamaan asioita, jotka kannattelevat 
sekä arkea että juhlaa. 
 
Hyvät kuulijat 
 
Me olemme täällä paitsi juhlistamassa pitkäikäistä yhdistystä, 
myös muistuttamassa senioriväestön merkityksestä ja ase-
masta. On syytä muistaa, että Mikkeli ja koko Etelä-Savo on 
väestöltään melko varttunutta. Meillä on paljon eläkeläisiä, 
meillä on paljon senioreja. Sen takia on erityisen tärkeää, että 
peruspalvelumme esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluissa 



 
 

 

 
  

ovat kunnossa.  
 
Täytyy pitää mielessä, että kestämätön taloudenhoito ei ole 
nykyisen eikä tulevaisuuden seniorin puolella. Jokainen, joka 
elää tarpeeksi pitkään, on vielä jonakin päivänä seniori, ja jo-
kainen tarvitsee enemmissä määrin palveluita. Hyvinvointiyh-
teiskunnassamme tämä asia täytyy turvata ennaltaeh-
käisevästi. 
 
Kulunut talvi on Mikkelin kaupungin osalta sujunut muun mu-
assa strategian valmistelulla ja hyväksymisellä. Kaupunki ha-
luaa varmistaa ja mahdollistaa mikkeliläisten hyvän elämän. 
Samalla Suomen historian yksi suurimmista hallinnollisista 
muutoksista on siirtyminen hyvinvointialueisiin. Talvella käy-
dyt aluevaalit antoivat sysäyksen alueelliselle päätöksenteolle 
ja niille asioille, joita kukin alue korostaa.  
 
Hallintomuutoksesta huolimatta ja oikeastaan juuri sen vuoksi 
on tärkeää, että kaikilla ihmisillä on mahdollisuus saada oikea-
aikaista tietoa tarvittavista palveluista ja että palvelujen piiriin 
pääseminen ei vaikeudu. Mikkelin kaupunki tukee osaltaan 
ensi vuonna aloittavan Etelä-Savon hyvinvointialueen toimin-
taa ja jaamme samaa viestiä kansalaisille. Paras muutos on sel-
lainen, joka ei näy asiakkaalle: Lääkärin vastaanotolle pääsee 
niin kuin ennenkin ja asiat sujuvat. 
 
Näillä kannustavilla ajatuksilla toivotan vielä kerran onnea ja 
lämpimämpiä kevätpäiviä!   
 
 


