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PUHE MUNKKINIEMEN SANKARIHAUDOILLA ITSENÄISYYSPÄIVÄNÄ 6.12.2018 

Aki Holopainen (teksti on laadittu puheena esitettäväksi)  

 

 

 

Arvoisat munkkiniemeläiset, Ärade munksnäsbor 

 

 

Haluan puhua Teille kahdesta asiasta: 

 ensinnäkin tämän päivän kansallisesta eheydestämme ja yhteisyyden kokemuksesta 

 ja sitten lyhyesti nuorten tulevaisuuden näkymistä 

 

 

KANSALLINEN EHEYS JA YHTEISYYDEN KOKEMUS 

 

Tänään itsenäisen Suomen toinen vuosisata täyttää vuoden. Viime vuonna vietetyn itsenäisyyden 

juhlavuoden tunnuslause oli ”Yhdessä”. 

 

Tämä tunnuslause on hyvä ja sen sisältämä ajatus iskevä. Yhdessä tekemisen ja toisiimme 

luottamisen voidaan ajatella olevan kansakuntamme selviämisen ja pärjäämisen strategia. 

 

Itsenäistymistä seuranneet kaksi vuosikymmentä eivät repivän sisällissodan jälkeen olleet 

yhteisyyden kokemisen aikakautta. Kaikesta huolimatta näiden vaikeiden vuosikymmenten 

pohjavireenä ja läpikäyvänä kehityskulkuna oli sittenkin demokratian lujittuminen. Toissapäivänä 

(4.12.1918) saimme liputtaa sen kunniaksi, että vain puolisen vuotta sisällissodan päättymisen 

jälkeen Suomessa järjestettiin yleiset ja yhtäläiset vaalit - kuntiin valittiin valtuustot. 

 

1930-luvun päättyessä kasvava ulkoinen uhka ja lukumäärältään ylivoimaisen vihollisen 

epäoikeudenmukainen hyökkäys sai kansakuntamme unohtamaan keskinäiset kiistansa ja hädän 

hetkellä ponnistamaan voimansa äärimmilleen kansallisen itsenäisyytemme säilyttämiseksi. 

 

Vinterkrigsandan baserade sig på en tanke om ett gemensamt Finland som var värt att försvara.  
(Talvisodan henki perustui ajatukseen yhteisestä ja puolustamisen arvoisesta Suomesta.) 

 

Antalet kvinnor och män som stått för landets försvar under krigsåren och de krigsveteraner som 

försäkrat vår avvärjningsseger är i dagsläget av naturliga skäl, allt mindre. Det offer som givits 

under vinter- och fortsättningskriget kommer ändå att hedras och leva för evigt i våra minnen. 
(Tänä päivänä torjuntavoiton turvanneiden sotaveteraanien ja kaikkien sotavuosina maanpuolustuksesta vastanneiden naisten ja 

miesten rivit ovat ymmärrettävästi harvenneet jo kovin ohuiksi. Talvi- ja jatkosodan aikana annettu uhri tulee kuitenkin elämään tämän 

kansakunnan (kunnioittavassa) muistissa ikuisesti.) 

 

Riket, vars yta hade minskat och folket som hade undergått så mycket, var trots allt självständigt. 

Vi stod inför krigsersättningar, landets återuppbyggande och en mänsklig återhämtning av krigets 

fasor. I samma takt blev vi ett land med högt välstånd, vi började bygga en välfärdsstat och höja 

den allmänna utbildningsnivån. Urbaniseringen ökade och vår näringsstruktur förändrades.  
(Pinta-alaltaan pienentynyt valtakunta ja kovia kokenut kansakunta oli kaikesta huolimatta itsenäinen. Edessä oli inhimillinen toipuminen 

sodasta, sotakorvaukset ja maan jälleenrakentaminen. Näitä seurasivat vaurastuminen, hyvinvointivaltion rakentaminen sekä 

kansakunnan koulutustason nostaminen, kaupungistuminen ja elinkeinorakenteen muuttuminen.) 

 

Nykyään EU-Suomi pärjää erilaisissa kansainvälisissä selvityksissä erinomaisesti. Olimme tänä 

vuonna julkaistussa YK:n onnellisuustutkimuksessa koko maailman onnellisin kansakunta ennen 

muita pohjoismaita. (selvityksen mittarit: tulot, eliniän odote, sosiaalinen tuki, vapaus, luottamus, anteliaisuus) 
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Tänään Suomella on uudet kohtalonkysymykset ratkaistavaan: 

 Meidän täytyy uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluittemme tuotanto taloudellisesti kestävälle 

pohjalle ja turvata kansalaisille palveluiden yhdenvertainen saavuttaminen.  

 Meidän täytyy uudistaa sosiaaliturvajärjestelmämme.  

 Meidän täytyy löytää ratkaisu vanhenevan kansamme huoltosuhteen kestäväksi perustaksi.  

 Ja osana sekä eurooppalaista että globaalia järjestelmää, meidän tulee sopeuttaa 

elämäntapamme ja uudistaa energiantuotantomme ilmastonmuutoksen torjumiseksi. 

 

Kun me nyt yhtenä kansakuntana olemme samassa veneessä näiden haasteiden edessä, lienee 

oikeutettua kysyä: ”Onko meillä kykyä selviytyä näistä haasteista yhdessä?” Nimenomaan 

yhdessä, sillä yksinään näitä ongelmia ei kukaan meistä voi kestävällä tavalla ratkaista. 

 

Jokainen läsnäolija voi asettaa tämän kysymyksen itselleen. Myönnän, etten itse aina ole varma, 

kuinka tähän kysymykseen vastaan. 

 

Tämän päivän julkinen keskustelu ei tunnu olevan kovinkaan rakentavaa. Laajasti erilaisia 

näkökulmia ymmärtävät ja samalla ratkaisuhakuiset puheenvuorot ovat harvassa. Joskus tuntuu 

siltä, että Arkadianmäen suuressa salissa käytävässä keskustelussa tärkeintä on kritisoida hallitus-

oppositio-linjan yli toisen osapuolen esittämät ratkaisuehdotukset päättömän tyhmiksi. Olennaista 

on löytää syyllinen kussakin keskustelussa esillä olevalle huonolle kehityssuunnalle. 

 

Uuden, ja pysyvän elementin tähän keskusteluun luo sosiaalinen media. Julkaisukynnys on matala 

tai suorastaan olematon, journalistinen kritiikki puuttuu ja esitetty mielipide tai ”uutinen” leviää 

hetkessä tuhansien silmäparien eteen. Tuntuu siltä, että poliittisessa keskustelussa etenemme 

kohusta kohuun, jotka synnytetään muutaman rivin mittaisilla musta-valkoisilla viesteillä. 

 

Vähättelemättä yhtäkään yksilön tai yhteisön todellista ongelmaa koen joskus, että ajoittain sekä 

mediassa että kahvipöydissä käytävissä keskusteluissa on mittasuhdeongelma. Maailman 

onnellisin kansakunta, joka elää yhdessä maailman turvallisimmista maista, jaksaa nähdä mitä 

kummallisimpia yhteiskunnan ratkaisua odottavia ongelmia. 

 

Ensi huhtikuussa valittava eduskunta ja vaalituloksen perusteella muodostettava hallitus ovat – 

kuten edeltäjänsätkin – suurten kysymysten äärellä. 

 

Toivon, että päättäjillämme olisi kyky kuunnella aidosti toisiaan ja päätöksenteossa vilpitön 

pyrkimys ratkaista ongelmat koko kansan parhaaksi tarvittaessa - rationaalisilla kompromisseilla. 

Oppositiolla ja järjestöillä tulee olla kyky kunnioittaa demokratiaa ja osoittaa riittävää luottamusta 

hallituksen esityksiin. 

 

Meillä kansalaisilla tulee olla kyky kohtuuteen ja omakohtaisen vastuuntuntoon. 
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NUORTEN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT 

Missä valossa tämän päivän nuoret näkevät Suomen tilanteen? Miten he jaksavat opiskella ja 

aikanaan, oman vuoronsa koittaessa ottaa vastuun tämän kansakunnan hyvinvoinnista ja asioiden 

hoidosta? 

 

Kokemukseni mukaan suuri enemmistö nuorista on 

 fiksuja ja motivoituneita opiskelemaan, 

 He arvostavat työntekoa ja osaamista, 

 He ovat valmiita kantamaan vastuuta ja erottavat oikean väärästä. 

 He kunnioittavat sekä vanhempiaan että suomalaisuutta ja isänmaallisuutta. 

 

Olkoon tästä viimeksi mainitusta esimerkkinä Munkkiniemen yhteiskoulun oppilaiden vuoden 

takainen kunniakäynti tänne sankarihaudoille. Tilaisuutemme ajan jokaisella 33 haudalla seisoi 

lukiolainen soihdunkantaja kunnioittamassa sankarivainajan muistoa. 

 

Tämän päivän nuoret ovat erittäin tiedostavia ja tietysti ikäkautensa mukaisella tavalla herkkiä 

vaikutteille ja omaksumaan mitä erilaisimpia ajatuksia. Ei ole ihme, jos vaikkapa mainitsemani 

ilmastonmuutos ja huoltosuhteen heikkeneminen sitovat nuorten mieltä. 

 

Toisaalta nuoret ovat kaikessa tiedostavuudessaan myös valmiita toimimaan itselleen tärkeiden 

tavoitteiden puolesta. Kuka elämäntapavalinnoillaan, kuka vaikuttamalla ja kuka opiskelemalla 

haaveilemaansa alaa ja aikanaan toimimalla unelma-ammatissaan. 

 

Meidän aikuisten tehtävänä on varmistaa, ettei tulevaisuus näyttäydy turhan synkkänä nuorten 

mielissä. 

 

Kun ihminen on haasteen edessä, hänen on uskottava itseensä ja osattava nähdä haasteen 

tarjoamat mahdollisuudet. 

 

Vielä paremmin ovat asiamme, jos koemme, ettei näitä haasteitamme ei tarvitse selättää yksin. 

 

Meillä suomalaisilla on ollut tapana menestyä luottamalla toisiimme ja toimimalla yhdessä. 

 

Jag önskar Er alla en trevlig självständighetsdag, Toivotan Teille kaikille Hyvää Itsenäisyyspäivää 

 


