Itsenäisyyspäivän juhla Soukan kappelissa 6.12.2017
Tervehdyssanat: Soukka-seuran puheenjohtaja Matti Viikari
Arvoisa juhlapuhuja, kunnioitettavat sotiemme veteraanit, hyvä juhlayleisö, bästa
festdeltagare
Tervetuloa tähän Soukka-seuran ja Espoonlahden seurakunnan järjestämään perinteiseen
Suomen itsenäisyyspäivän juhlaan. Suomen senaatti julisti Suomen itsenäisyyden 100
vuotta sitten.
Pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan kehittymisen siemen tuli suurelta osin 500 vuoden
takaa, kun uskonpuhdistus alkoi. Katolinen kirkko oli syvässä alennustilassa ja sen johto
haali rikkauksia ja valtaa itselleen. Ruotsissa kuningas Kustaa Vaasan hallitessa Vesteråsin
valtiopäivillä 1527 päätettiin toimista, jotka johtivat protestanttisen luterilaisen kirkon
perustamiseen. Konkreettisesti Ruotsin uskonpuhdistus merkitsi kirkon omaisuuden
takavarikoimista valtiolle ja suhteiden katkeamista paaviin. Uskonpuhdistuksen kantavia
ajatuksia oli Raamattu ylimpänä kristillisenä opinkappaleena. Raamatunkäännösten
tekeminen kansankielelle oli tärkeää. Suomessa työstä vastasi Agricola, jonka käännöstyö
loi perustan suomen kirjakielelle ja sitä myöten sivistyksen syventymiseen.
Venäjän toisen, eli vuoden 1917 Lokakuun vallankumouksen jälkeen Suomen senaatti päätti
itsenäistymisestä. Reilun kuukauden kuluttua tästä suomalainen punakaarti bolševikkien
tukemana teki vallankaappauksen ja otti hallintaansa erityisesti eteläisen Suomen.
Hallituksen joukot saksalaisten tukemina kukistivat kapinalliset ja sisällissota tai vapaussota
päättyi saman vuoden toukokuussa. Rauha Neuvosto-Venäjän kanssa solmittiin Tartossa
14. marraskuuta 1920.
Toisessa maailmansodassa Suomi puolustautui Neuvostoliittoa vastaan talvisodassa 1939–
1940 ja jatkosodassa 1941–1944. Aselevon jälkeen 4. syyskuuta 1944 aseet jouduttiin
kääntämään Neuvostoliiton vaatimuksesta saksalaisia joukkoja vastaan Lapin sodassa 1944–
1945.
Kymmenet tuhannet naiset ja miehet seisovat tänä itsenäisyyspäivänä kunniavartioissa
viime sodissa menehtyneiden sankarihaudoilla eri puolilla maata. Itsenäisyyden
säilyttämisestä ja pohjoismaisten arvojen puolustamisesta kansakunta on joutunut
maksamaan kalliin hinnan. Sitä ei saa unohtaa. Venäjän viimeaikaiset toimet naapurimaiden
suvereniteettia kohtaan osoittavat, että puolustuskyvyn ja -tahdon ylläpitäminen Suomessa
kaikin keinoin on tarpeellista.

Suomalainen kulttuuri ja elämäntapa kelpaavat esikuviksi mille tahansa kansalle, ja meidän
on pidettävä niistä lujasti kiinni. Kaikessa toiminnassa isänmaan kokonaisedun tulee olla
etusijalla. Itsenäisyyspäivä jos mikä on sopiva aika muistaa ja muistuttaa tästä. Tämä
itsenäisyyspäivän juhla, nyt jo 43 kertaa Soukassa, on yksi esimerkki tällaisesta
muistamisesta ja perinteiden siirtämisestä uusille sukupolville.
Te, hyvä juhlayleisö ja esiintyjät, teette tästä tilaisuudesta todellisen juhlan. Hyvää
itsenäisyyspäivää teille kaikille. Jag önskar er en god självtändighetsdag!

