
Arvoisat sotiemme veteraanit ja hyvä juhlaväki, 

miellyttävä tehtäväni on tänään tuoda teille Lahden kaupungin terveiset ja kiitokset teille tekemästänne 

mittaamattoman arvokkaasta työstä.  

Haluan lahtelaisten, ja myös oman sukupolveni, puolesta kiittää siitä, että asumme vapaassa ja 

demokraattisessa maassa, jossa jokainen kansalainen saa toteuttaa itseään parhaalla mahdollisella tavalla. 

Suomen kehitys on uskomaton tarina. 

Sadassa vuodessa Suomi on noussut köyhyydestä maailman kehittyneimpien maiden joukkoon – käyden 

siinä välissä ensin vaikean sisällissodan ja sen jälkeen kolme Suomen historiaa ja vapautta määrittänyttä 

sotaa. 

Aina välillä kuulee puhetta siitä, kuinka ”kaikki oli ennen paremmin”. En millään usko, että näin todella on. 

Riittää kun miettii sota- tai pulavuosia tai esimerkiksi huutolaislapsia. Tuntuu nykypäivänä uskomattomalta, 

että lasten huutokauppa lopetettiin Suomessa virallisesti vasta vuonna 1923 voimaan tulleen 

köyhäinhoitolain myötä. 

Sotavuosien ponnistukset olivat valtavia niin eturintamalla kuin myös kotirintamalla. Suomi antoi kaikkensa. 

Moni menetti oman tai läheisen hengen: lapsensa, sisarensa, sukulaisen, aviopuolison tai ystävänsä. Kuinka 

paljon enempää voisi antaa?  

Sodasta toipuminen ja jälleenrakentaminen oli maallemme valtava prosessi, jota on ehkä käsitelty vielä 

suhteessa sota-aikaan liian vähän. Sotien traumat jättivät jälkensä, mutta Suomi nousi ja purki energiansa 

kasvuun ja kehitykseen.  

Monesti sanotaan, että yhteiskunta on niin vahva kuin on sen heikoin lenkki. Olemme Suomessa 

keskittyneet onnistuneesti räikeimpien epäoikeudenmukaisuuksien poistamiseen. Esimerkiksi nykyisessä 

lastensuojelussa ei tulisi mieleenkään, että viranomaiset joutuisivat puuttumaan suuressa mittakaavassa 

huutolaislasten kaltaiseen tilanteeseen. Sen sijaan neuvolajärjestelmämme ja äitiyspakkauksemme ovat 

maailman huippua. Olemme tehneet oikean ratkaisun panostamalla lapsiin ja nuoriin. 

Peruskoulu on suomalaisen sivistyksen selkäranka – ja se on tukenut hyvinvointivaltiomme kasvua 

paremmin kuin ehkä mikään muu yksittäinen asia.  

Myöskään suomalaista korkeakoulujärjestelmää ei tule vähätellä. Ilman sitä emme nauttisi kansainvälisesti 

arvostetusta tieteellisestä tutkimuksesta ja niistä kansainvälisistä yrityksistä ja innovaatioista, jotka ovat 

tuoneet meille talouskasvua ja hyvinvointia vuosikymmenien ajan.  

Arvoisat sotiemme veteraanit ja hyvä juhlaväki, 

emme voi Suomessa kuitenkaan tuudittautua siihen, että nykyinen tilanteemme jatkuu ikuisesti. Kunpa vain 

ihminen oppisi, eikä toistaisi samoja virheitä sukupolvesta toiseen. Täysin kyyninen en ole, onhan maailma 

nyt paljon rauhallisempi paikka kuin viime vuosisadalla.  

Silti juuri rauhan ja rauhantavoittelun takia meidän tulee varautua myös uhkiin.  

Ilmastonmuutos uhkaa meitä vähintään pitkällä aikavälillä. Moneen asiaan on olemassa jo teknologinen 

ratkaisu, tarvitaan vain oikeita valintoja ja päätöksiä, joita Lahti ympäristökaupunkina ajaa. 

Euroopan turvallisuus on luonnollisesti meille tärkeä asia – ja Suomen tulee olla mukana rakentamassa 

kestävää ja keskinäiseen luottamukseen perustuvaa Eurooppaa myös jatkossa. Kansainvälisyys on 

globaaleihin haasteisiin ratkaisu, ei ongelma.  

 

Demokraattisen valtion ei tarvitse eikä pidä hyväksyä epädemokraattisia toimia. Tällaisia uhkia ja toimia 



ovat muun muassa julkisen keskustelun ja mielipiteiden manipulointi uutta teknologiaa käyttäen. Emme 

vielä täysin ymmärrä, kuinka suuri muutos ja vaikutus sosiaalisella medialla on poliittiseen 

keskusteluumme, päätöksentekoon ja maassamme käytäviin vaaleihin. Tarvitsemme kehittyneempää 

poliittista lukutaitoa, jossa tunnistetaan ulkoapäin tuleva mielipidevaikuttaminen. Jälleen kerran korkea 

koulutus ja sivistystaso ovat avainasemassa. 

Puolustusvoimien tehtävänä on uskottavan maanpuolustuksen ylläpitäminen kaikissa olosuhteissa. Yleinen 

asevelvollisuus ja vapaaehtoinen maanpuolustustyö mahdollistavat laajasti eri yhteiskunnan osa-alueiden 

osaamisen hyödyntämisen maanpuolustuksessa. Pidän tärkeänä, että puolustusvoimat kehittää jatkuvasti 

toimintaansa, niin uusien teknologioiden kuin myös toimintatapojen osalta. Maanpuolustuksen kannalta on 

ensisijaisen tärkeää olla ajassa kiinni.  

 

Arvoisat sotiemme veteraanit ja hyvä juhlaväki, 

lopuksi haluan suunnata katseen tulevaisuuteen, jonka uskon olevan entistä parempi.  

Nuorissa on tulevaisuus, ja ylpeänä näen kuinka paljon fiksuja, avoimia ja sosiaalisilta taidoilta kyvykkäitä 

nuoria meillä on Lahdessa. 

Kiitos Lahden nuorisovaltuustolle siitä, että otatte yhdessä veteraanijärjestön kanssa tämän 

veteraanipäivän lippulinnan ja nuorenpuheen hoitaaksenne myös jatkossa. Näin veteraanien perinne elää 

teissä! 

Arvoisat veteraanit, vielä kerran nöyrä kiitos tekemästänne työstä! Yhdessä eteenpäin – Framåt 

tillsammans! 


