
Arvoisa juhlapuhuja, kunnioitettavat sotiemme veteraanit, hyvä juhlayleisö, bästa 
festdeltagare.

Tervetuloa tähän Soukka-seuran ja Espoonlahden seurakunnan järjestämään perinteiseen 
Suomen itsenäisyyspäivän juhlaan. Tämä itsenäisyyspäivän tilaisuus on erityinen 
kunnianosoitus Suomen itsenäisyydestä taistelleille sotaveteraaneille ja lotille sekä koko 
sotien aikaisille sukupolville.
80 vuotta sitten Suomi oli joutunut Neuvostoliiton hyökkäyssodan kohteeksi. Elokuun 
lopulla 1939 solmitussa silloin vielä salaisessa ns. Molotov-Ribbentrop sopimuksessa 
Neuvostoliitto ja Saksa olivat sopineet mm. Suomen, Baltian maiden ja osaksi Puolan 
kuuluvan Neuvostoliiton etupiiriin. Neuvostoliitto oli esittänyt näille maille erilaisia 
vaatimuksia. Suomalaiset neuvottelijat eivät suostuneet alueluovutuksiin ja vaatimuksiin ja 
luulivat neuvotteluissa olevan tauon. Marraskuun viimeisenä päivänä aamulla aikaisin 
Neuvostoliiton oma tykistö ampui ns. Mainilan laukaukset ja syytti laukauksista 
suomalaisia. Neuvostoliitto hyökkäsi sotaa julistamatta koko itärajan pituudella, joskin 
pääpaino oli Karjalan kannaksella, ja samalla suoritettiin lentopommituksia siviilikohteita 
vastaan eri puolilla Suomea.

Tolvajärven alueella suomalaiset joukot saavuttivat sodan ensimmäisen suuren 
torjuntavoiton joulukuun toisella viikolla ja pian sen jälkeen Raatteen tiellä suurta 
kansainvälistä huomiota herättäneen voiton. Materiaalisesti aivan ylivoimaisen puna-
armeijan eteneminen onnistuttiin pysäyttämään. Stalin suostui rauhaan, kun uhkana oli mm. 
Ranskan ja Iso-Britannian puuttuminen tapahtumiin. Suomi joutui Moskovan rauhassa 
luovuttamaan Neuvostoliitolle 11 % maa-alastaan. Talvisota oli kaikille raskas.  Yli 26 000 
kaatui ja yli 43 000 haavoittui ja yli 400 000 suomalaista menetti kotinsa ja elantonsa, kun 
Suomi joutui luopumaan Karjalasta ja Sallasta sekä Neuvostoliitolle vuokratusta 
Hankoniemestä.

Tulevaisuuden kannalta oli tärkeää, että Euroopan rikkaimmat malmit, Petsamon nikkeli- ja 
Outokummun rauta-, rikki- ja kuparimalmit jäivät Suomelle. Nämä molemmat olivat 
elintärkeitä jatkosodan aikana ja Outokummun malmit myös sotien jälkeen teollistumisen 
aikaan.



Talvisodalla oli valtava merkitys myös kansakuntaa yhdistävänä tekijänä. Vuoden 1918 
tapahtumat, sosiaalidemokraattien aloittama vallankaappaus ja sen jälkeinen sota, olivat 
repineet kansaa kahtia vain muutama vuosikymmen ennen talvisodan alkua. Suomeen oli 
kantautunut tietoja Stalinin aloittamasta kansalaistensa joukkomurhasta ja pakkosiirroista, ja
siksi jopa kommunistit olivat valmiita puolustamaan vapaata Suomea. Talvisodan jälkeen 
Suomi oli yhtenäisempi kuin koskaan aiemmin historiassa. Talvisota elvytti suomalaisen 
kansallisidentiteetin ja osoitti, että yhteistyöllä suomalaiset pystyvät mihin tahansa. Kansan 
yhtenäisyys mahdollisti sen, että suomalaiset toteuttivat sotien jälkeen poikkeuksellisen 
nopean jälleenrakentamisen, joka loi perustan hyvinvointivaltion kehitykselle. Vahva 
velvollisuudentunto, tasa-arvoisuus, oikeudenmukaisuus ja yhteistyö juurtuivat sodissa ja 
jälleenrakennustyössä osaksi suomalaisten arvoperustaa.

Turvallisuuden ylläpitäminen on yksi valtioiden tärkeimmistä tehtävistä. Venäjän 
viimeaikaiset toimet osoittavat, että sen valtiojohto haikailee valtion vanhan suuruuden 
perään kaikilla mahdollisilla tavoilla. Suomen tulee varautua näihin hybridiuhkiin. On 
ilmeistä, että Venäjän valtiolla on käynnissä useihin länsimaihin kohdistuva sosiaalista 
mediaa käyttävä monipuolinen vaikuttamiskampanja, millä pyritään horjuttamaan vakautta.

Viisaat oppivat myös muiden virheistä. Ruotsissa on useita kaupunginosia joita 
tosiasiallisesti hallitsevat maahanmuuttajataustaiset rikollisorganisaatiot. Espoon 
väestönkasvu perustuu lähes kokonaan maahanmuuttajiin. Samaan aikaan verotulojen kasvu
pienenee ja sosiaalimenojen kasvu kiihtyy. Espoo on nyt Suomen velkaisin kunta. Näin ei 
voida jatkaa jos halutaan säilyttää pohjoismaiset perinteiset arvot ja turvallinen 
hyvinvointiyhteiskunta. Suomen kehitysapuun ja sosiaaliseen maahanmuuttoon käyttämä 
raha, yli 3000 miljoonaa euroa vuodessa, lainataan koska talous on jatkuvasti alijäämäinen. 
Tältäkin osin on tärkeää harkita, miten leiviskät käytetään. Yhden Suomessa olevan 
turvapaikan hakijan aiheuttamilla kustannuksilla voidaan samanpituiseksi ajaksi turvata 
noin 280 pakolaisleirillä olevan hädänalaisen elämä. Hiilijalanjäljessä suhde on vielä 
suurempi. On moraalisesti kestämätöntä jos tänne yritetään houkutella muista maista 
koulutettua väkeä, kuten lääkäreitä ja sairaanhoitajia. Osaajilla olisi tehtävää myös 
lähtömaissaan. Suomen tulisi sen sijaan kouluttaa ns. sosiaalisen maahanmuuton väestöstä 
ammattilaisia jotka palaavat takaisin kotimaihinsa auttamaan kansaansa ja vievät 
mennessään tuliaisina myös suomalaisia ja pohjoismaisia perinteisiä arvoja.

Ilman veteraanisukupolven uhrauksia nyky-Suomea ei arvioitaisi monella mittarilla 
maailman huipulle. Meidän nykysukupolvien velvollisuutena on tehdä parhaamme 
taataksemme veteraaneille ja ikäihmisille hyvän vanhuuden sekä tuleville sukupolville 
turvallisen tulevaisuuden, niin kuin sodan aikaiset sukupolvet aikoinaan tekivät. 

Te, hyvä juhlayleisö ja esiintyjät, teette tästä tilaisuudesta todellisen juhlan. Kiitollisena 
siitä, että saamme asua itsenäisessä Suomessa rauhan vallitessa, toivotan teille hyvää 
itsenäisyyspäivää. Jag önskar er en god självtändighetsdag!


