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Arvoisat sotiemme veteraanit sekä veteraani naiset, Koski -seura, hyvät naiset ja herrat.  

 

Itsenäisyyspäivä vetää hiljaiseksi ja nöyräksi. Sota vaikutti monen ihmisen, perheen sekä suvun 
elämään. Se oli julmaa niin sotatantereella kuin kotirintamallakin. Jokainen niihin aikoihin elänyt, 
joka koki sodan kauhun, korvia vihlovat äänet sekä tuhannet pamahtaneet pommit, tulee 
muistamaan sen lopun elämänsä.  

Olemme kokoontuneet Hämeenkosken kirkonmaalle, sankarihaudoille. Sodan kaikista 
surullisimmat jäljet näkyvät hautausmailla ympäri Suomen. Useimmat sotilaista olivat kovinkin 
nuoria, minunkin ikäisiä. He antoivat kaikista kalleimman lahjan, oman henkensä, jotta tulevat 
jälkipolvet saisivat elää itsenäisessä Suomessa. Mullan alla makaa paljon rakkaita ihmisiä. Siellä on 
jonkun isä, lapsi, ystävä, rakastettu. Kaikkia sotiemme veteraaneja yhdistää yksi hyvin merkittävä 
asia. Sodan aikana, kaikki he puhalsivat yhteen hiileen. Heillä kaikilla oli sama päämäärä. Tehdä 
Suomesta itsenäinen.  Kohta lasketut havuseppeleet osoittavat syvää kiitollisuutta veteraaneja 
kohtaan. Kiitollisuutta yhteishengestä, tahdosta ja pitkäjänteisyydestä, jonka avulla itsenäisyys 
saavutettiin ja jonka ansiosta tämä maa rakennettiin. 

 

Suomen historia on omanlainen menestystarinansa. Päivälleen, 101-vuotta sitten eduskunnassa 
tehtiin historiamme tärkein päätös. Kyseessä oli Svinhufvudin senaatin esitys Suomen 
julistautumisesta itsenäiseksi. Eduskunnan hyväksymä päätös, kuudes joulukuuta 1917 merkitsi 
uuden aikakauden alkua maamme historiassa. Silloisen Neuvosto-Venäjän luhistuessa, Suomelle 
koitti viimein tilaisuus irtautua omaksi valtioksi.  Halu taistella kansakuntamme puolesta ei 
syntynyt tyhjästä.  

 

Sota oli jatkuvaa odotusta. Päivää, kahta ennen ei tiedetty, koska eteneminen rintamalla jatkuisi, 
tai milloin pommit iskisivät seuraavan kerran. Se oli jännitystä ja odotusta, että minnekkäs 
seuraavaksi komennetaan. Itsenäisyystaistelut jatkuivat talvi-, jatko- sekä Lapin sodassa. Monet 
siihen aikaan eläneet maksoivat kovan hinnan puolustaessaan itsenäisyyttä ja vapautta. Sota jätti 
syviä arpia sekä maksoi monen hengen.  

 

Sota-aikana pikkulottana sekä työvelvollisena sotatoimialueella toiminut Milja, kertoi eräässä 
haastattelussaan seuraavaa.  

Olin 15-vuotias, kevät kylvöt oli tehty ja sota läheni. Juhannuksena vuonna 1944, kylä evakuoitiin 
ja elokuussa palasimme naapurien lasten, sekä iäkkäämpien kyläläisten kanssa takaisin. Viljapelto 



lainehti keltaisena ja kylässä ei ollut yhtään asukasta. Jostain tuli ajatus sotilasjoukko-osaston 
perustamisesta kylään. Asuimme yhdessä talossa ja saimme sinne sotilasmuonan. Talon tytär 
laittoi ruokaa ja me muut korjasimme viljaa, sillä ruuasta oli pulaa. Vaikka sota siinä riehuikin, niin 
paljon viljaa korjattiin talteen ja niin läheltä rintamaa kuin oli kylvetty.  

Pikkulottana opin laulun,  ’Minä olen pikkulotta, lotta lapsonen. Isänmaa on mulle rakas, vaikka 
vähäinen on sen kansa. Se on aina minun kansani. Minä toimin pienin voimin synnyinmaalleni.’ 
 
– Näin olen koettanut omin pienin voimin toimia. Ei kukaan toivo sotaa, mutta kyllä isänmaata on 
puolustettava. 

 

Itsenäisyyspäivä muistuttaa suomalaisia siitä, kuinka kiitollisia itsenäisestä maasta kuuluu olla. 
Itsenäisyystaistelut mullisivat koko Suomen historian. Ensimmäistä kertaa, olimme itsenäinen 
valtio.  

Reilu sadan vuoden aikana Suomi on noussut köyhästä maasta yhdeksi maailman vauraimmaksi ja 
hyvinvoivaksi valtioksi. Tänä päivänä näkyvä hyvinvointi ei ole syntynyt itsestään. Siihen on tarvittu 
aiempien sukupolvien taistelua ja sitkeyttä. Sotavuosien uurastuksen jälkeen Suomen kansa on 
mahdollistanut ne oikeudet, jotka meille tänä päivänä kuuluu. Vuosi sitten juhlimme 100-vuotiasta 
Suomea suurin menoin ja spektaakkelein. Tuo kaikki huomio ja juhlinta on täysin ansaittua, myös 
tänään ja tulevaisuudessakin. 100-vuotiaan Suomen juhla teema oli ”Yhdessä”. Yhdessä tekemistä 
on tarvittu sodan jälkeenkin.  

 

Arvoisat kuulijat,  

Sanoin aiemmin, että Suomen historia on omanlainen menestystarinansa. Kaikista hienointa on, 
että me kaikki, olemme yhdessä osa sitä menestystarinaa.  

Tänään, Suomen itsenäisyyspäivänä, sinivalkoiset kynttilät syttyvät illan hämärtyessä. Ihmiset 
kerääntyvät yhdessä juhlistamaan arvokasta juhlapäiväämme itsenäisyyspäivän vastaanotoille 
sekä illalla kotisohville seuraamaan televisiosta Linnan juhlia. Maamme -laulu kajahtaa eri puolilla 
Suomea osoittaen kiitosta isänmaata kohtaan tehdyistä uhrauksista. ”Ei laaksoa, ei kukkulaa, ei 
vettä, rantaa rakkaampaa, kuin kotimaa tää pohjoinen, maa kallis isien”.  
 

 


