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Itsenäisyyspäivän puhe Martinlaakso 2016 

Hyvät kuulijat 

Me elämme aikaa, jolloin isänmaamme on ollut vapaana 99 vuotta. Tämäkin 
lipunnosto tapahtuu jo 40. kerran.  

Maailman tilanne on mielenkiintoisessa murrosvaiheessa. USA valitsi jo 
oman presidenttinsä. Ranska ja Saksa ovat valitsemassa omat johtajansa 
keväällä. Englanti on valmistautumassa eroon EU:sta. Fidel Castro poistui 
keskuudestamme. Italia on menettämässä hallituksensa. Maailma on epä-
varmuuden tilassa tällä hetkellä. Talous ei ole vieläkään noussut monista yri-
tyksistä huolimatta. Ihmisten itsekkyys kasvaa koko ajan. Johtajat pistävät it-
sensä peliin hieman liiankin innokkaasti. Meillä ei ole nyt oikein keinoja viedä 
toimintaa eteenpäin. Muistatte hyvin, kuinka Suomi painosti Kreikkaa saa-
maan taloutensa kuntoon. Ja nyt Suomi on alakynnessä Kreikkaan nähden. 
Ei todellakaan tunnu oikein hyvältä. 
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Poliittisella rintamalla tilanne jatkuu kiistelynä. Poliitikot voisivat toimia raken-
tavasti, mutta enemmän vaikuttaa siltä, että poliitikon omat tavoitteet vaikut-
tavat paljon enemmän etenemiseen kuin Suomen hyvinvointi. 

Olen seurannut Saara Aallon menestymistä X-factor-kilpailussa. Aluksi häntä 
vähäteltiin mediassa ja mitätöitiin hänen hyvä suorituksensa. Nyt tuntuu siltä, 
että häntä kehutaan ihan oikeasti. Tällä tavalla valitettavasti meillä toimitaan 
usein. Kehumisen sijasta ruvetaan moittimaan hyviä yrityksiä, jolloin yrittäjän-
kin toiminta hiipuu. Tässä meillä suomalaisilla olisi opittavaa naapurimaista.  

Toinen valitettava esimerkki on norjalaisen hiihtäjän Terese Juhaugin käryä-
minen. Ikään kuin Norja olisi kaikki tietävä ja tällä tavalla haluaisi vaikuttaa 
koko urheilumaailman arvostukseen. Tässä vain saattaa käydä päinvastoin. 
Nuoret saavat vääränlaisen mallin ja toimivat ihan toisin kuin alun perin oli 
tarkoitus.  

 
Hyvät lipunnostossa mukana olevat 
Kulunut vuosi on taas kerran osoittanut, että maailma muuttuu koko ajan. Me 
palvelujärjestöjen edustajat teemme sellaista työtä, jonka arvo kasvaa. Meitä 



ID-puhe (6.12.2016/Lipunnosto)        3 

tarvitaan. Meillä on lukuisia esimerkkejä runsaasta palvelutyöstä, jota järjestöt 
tekevät. Meillä lioneilla on maailmanlaajuisesti jo yli 100 miljoonaa ihmistä 
palveltuna tänäkin vuonna. Meillä onkin tavoitteena palvella vuosittain jopa 
200 miljoonaa ihmistä. Tällä tavalla pyrimme vaikuttamaan positiivisesti maa-
ilman kehittymiseen.  

Huoli lastemme ja nuortemme hyvinvoinnista on jatkuvaa. Lioneilla on me-
nossa Punainen Sulka -kampanja, jonka tavoitteena on lahjoittaa kerätyt va-
rat lasten ja nuorten paremman huomisen hyväksi. Huolen aiheena on kas-
vavassa määrin myös kännykkäkäyttäytyminen, facebook ja twitter eikä yk-
sinomaan nuorten keskuudessa. Muutama viikko sitten paavi oli vierailemas-
sa Ruotsissa. Sieltä tulleessa lähetyksessä oli mielestäni ikävänä piirteenä 
se, että aikuiset kuvasivat kännykällään paavin kulkua kirkossa alttaria kohti. 

Lasten ja nuorten kännykän käytön vaarana on se, että nämä kuvaavat vide-
oita opettajista ja erityisesti toisistaan. Tämä on kaikkien koulukiusaamista, 
jota tulisi välttää.  
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Sotiemme Veteraaneja on elossa vielä noin 20 000 ja heistä alle 2 000 on so-
tainvalideja. Sotiemme veteraanit ovat keski-iältään yli 90-vuotiaita kunniakan-
salaisia. Meidän tulisi ehdottomasti tukea kaikin tavoin veteraanejamme.  Ve-
teraanien määrä vähenee joka päivä. Veteraanimme ovat antaneet meille oi-
van esimerkin positiivisesta mielestä ja sinnikkyydestä saamalla pidetyksi 
isänmaamme vapaana vaikeinakin aikoina.  
 
Meidän tulee olla kiitollisia kaikille veteraaneille, kun voimme elää vapaina ja 
riippumattomina kansalaisina. Tänään me saamme jälleen kerran ylväinä 
nostaa siniristilippumme salkoon itsenäisyytemme merkiksi. Yhdessä meissä 
on voimaa rakentaa tulevaisuutta entistä ehommaksi.  

Kohottakaamme kolminkertainen eläköön-huuto isänmaallemme:  
Eläköön, Eläköön, Eläköön. 

Toivotan teille kaikille hyvää itsenäisyyspäivää. Kiitos! 

Kiitämme kaikkia mukanaolosta tässä perinteisessä lipunnostossa!  
Tervetuloa Della Casan viereiselle käytävälle tähän viereen nauttimaan kah-
via, teetä tai mehua.  


