PUOLUSTUSVOIMAIN KOMENTAJA
Juhlapuhe kansallisen veteraanipäivän valtakunnallisessa pääjuhlassa
Kuopiossa 27.4.2019
Arvoisa Tasavallan Presidentti
Kunnioitetut sotiemme veteraanit
Sodan ajan sukupolven miehet ja naiset
Arvoisa juhlayleisö!
Herr Republikens President
Ärade veteraner från våra krig
Män och kvinnor från den krigstida generationen
Ärade festpublik!
Minulla on ilo tuoda teille kansallisen veteraanipäivän valtakunnalliseen pääjuhlaan
Puolustusvoimien tervehdys ja sen myötä osoittaa arvostusta teille, jotka pelastitte
Suomen sen hädän hetkellä.
Sodan aikana nuori ja aiemmin niin rikkonainen kansakunta osoitti poikkeuksellista
yhtenäisyyttä puolustaessaan isänmaata vaativissa olosuhteissa. Koko kansan
yhtenäisyys sodassa ja kotirintamalla pelasti Suomen itsenäisyyden, ja kansalaisten
yhteinen ponnistelu jälleenrakennuksen aikana takasi sen tulevaisuuden.
Nyky-yhteiskunnan on aika muistaa sotaveteraanien ja sodan ajan sukupolvien
asettama esimerkki yhteisöllisyydestä ja yhteisten asioiden eteen tehtävästä työstä.
Yhdessä tekemällä voimme saavuttaa vielä enemmän.
Veteraanien perintönä olemme saaneet yhteiskunnan, joka globalisaation melskeissä
arvioidaan kansainvälisestikin maailman parhaaksi. Lukuisten mittausten perusteella
olemme maailman vakain, vapain ja turvallisin maa. Suomalaiset voivat luottaa
poliisiin, uutisiin ja muihin ihmisiin. Maailman onnellisuusraportinkin perusteella
olemme kärkisijalla.
Mutta olemmeko me onnellisia – osaammeko arvostaa tätä kaikkea? Tässä hetkessä
meidän on syytä muistaa, ettei tämä kaikki ole tullut ilmaiseksi, vaan se on vaatinut
aikaisempien sukupolvien työtä ja uhrauksia. Osoittakaamme omalla
toiminnallamme, että olemme tämän kaiken arvoisia.
Puolustusvoimat vaalii veteraanien perintöä ylläpitämällä puolustusjärjestelmämme
valmiina ja suorituskykyisenä pahimman varalle.
Genom militär beredskap och prestationsförmåga förebygger vi uppkomsten av kriser
och visar alla parter att finländarna är beredda och kapabla att försvara sitt land.
Allmän värnplikt och ett försvarssystem som täcker hela landet är vår försvarslösning
nu och framöver.
Sotilaallisen suorituskyvyn lisäksi yleinen asevelvollisuus opettaa kansalaistaitoja,
jotka te veteraanit saitte jo äidinmaidossa. Tärkeimpänä näistä otan esille toisista
ihmisistä huolehtimisen. Suomella ei ole varaa unohtaa ja menettää heikoimmassa
asemassa olevia. Meidän on aika muistaa jälleen, että kaveria ei jätetä!
Samalla pitää painottaa sitä, että veteraaneja ei jätetä. Pidän erityisen tärkeänä, että
yhteiskunta ja työikäiset ihmiset huolehtivat siitä, että teillä veteraaneilla on asiat
kunnossa jatkossakin.

Voin vakuuttaa, että Puolustusvoimat on tukemassa sotiemme veteraaneja niin
kauan kuin tarvitaan. Tästä konkreettisena esimerkkinä on vuosittain järjestettävä
lipaskeräys sotiemme veteraanien hyväksi, ja valtakunnalliseen keräykseen
osallistuu 20 000 varusmiestä.
Mina damer och herrar, veteranerna från våra krig behöver hjälp och omvårdnad just
nu. Det är vår uppgift att garantera att veteranerna får den hjälp de behöver.
Ärade veteraner! På försvarsmaktens vägnar önskar jag er en trevlig nationell
veterandag samt hälsa och krafter för framtiden.
Puolustusvoimien puolesta toivotan teille kaikille hyvää kansallista veteraanipäivää
sekä terveyttä ja voimia tulevaisuuteen.

