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Arvoisat sotiemme veteraanit. Hyvä juhlayleisö. 

Itsenäisyyspäivä on jokainen päivä. Mutta on hyvä muistaa itsenäisyyspäivää 

kerran vuodessa näin juhlavasti, varsinkin 2 vuoden rajoitusten jälkeen. Sillä 

itsenäisyys on juhlan arvoinen. Meillä suomalaisilla ollut on ollut 

itsenäisyyspäivä jo 105 vuotta. Kiitos siitä isovanhemmillemme ja vanhemmille, 

sekä meille kaikille tässä maassa. 

Suomi. Yhteinen maa. Yhdessä tekeminen ja yhdessä eläminen. Se on minulle 

itsenäisyyspäivänä ilon aihe. 

Voin tehdä rakastaamaani työtä vapaasti. Saan olla rohkeasti omanlainen 

tekstiilitaiteilija ja käsityömestari. 

Saan myös olla yrittäjä. Yhden ihmisen yritystä sanomaan yksinyrittäjäksi. 

Mutta se ei todellakaan tarkoita, että olen yksin. Yksinyrittäjä on vähän 

surullinen sana. Tärkein tukeni on rakas perheeni ja läheiset ystävät. Teen 

yhteistyötä useiden muiden yrittäjien kanssa ja samalla työllistän heitä. 

Ompelija, puuseppä, kirjanpitäjä, tietokoneasiantuntija, muusikko, graafikko, 

fysioterapeutti, galleristi, arkkitehti, valokuvaaja. Muutamia mainitakseni.  

Ei kaikkea tarvitse tehdä yksin. Avun pyytäminen ei ole väärin vaan erittäin 

oikein. Sillä jos tekstiili ei valmistu ajoissa ilman toisen ompelijan apua vuorin 

kiinnityksessä, niin papilla ei ehkä ole mitään puettavaa sunnuntain messussa. 

No, ehkä nyt sentään jotain vaatteita löytyisi. 

Tietenkin minulla on ihanat asiakkaani, joista monista on tullut myös ystäviä. 

Kymmenien kirkkotekstiilien suunnittelu ja valmistaminen kirkkoon kestää 

kahdesta neljään vuoteen. Sinä aikana saan tavata samoja ihmisiä monta 

kertaa. Erittäin mieluisaa yhteistyötä! 

Kulttuuri on hyvin tärkeä osa itsenäisyyttä. 

Sanan ”kulttuuri” alkuperä tulee latinan verbistä colere, viljellä, sekä siitä 

johdetusta substantiivista cultura, joka tarkoittaa viljelystä. Aluksi tämä 

tarkoitti maanviljelyä. Kulttuurin käsitteen syntyessä 1700- ja 1800-luvun 



Euroopassa sillä tarkoitettiin ihmisen ”hengen viljelyä” maanviljelyksen tai 

puutarhanhoidon tapaan. 

Taiteilijana, minusta kulttuurin vertaus maanviljelyyn ja etenkin 

puutarhanhoitoon on hieno. Hengen viljely.  

Siksi minusta kaikki mitä teemme on kulttuuria. Kulttuuria on koko elämä. 

Jokaisella maalla ja myös ihmisellä on oma kulttuuri, jota on syytä arvostaa. Ei 

arvostella.  

Sanomalehdissä on erikseen kulttuuriosasto, ja se ehkä helpottaa asioiden 

löytämistä. Mutta silti pidän kulttuuria, musiikkia, taidetta, kirjallisuutta – 

jokapäiväisenä asiana meille kaikille. Se kuuluu kaikille. Se on osa meitä. Ei 

irrallinen osasto lehdessä. Ei vain juhlien osa, vaan osa jokaista päivää. 

Vaikeina aikoina maan oma kulttuuri korostuu. Siitä huomaa, miten tärkeää 

musiikki, taide ja urhelu ovat meille. Kyllä, urheilu on kulttuuria. Mietikääpä, 

miten tärkeitä monelle ovat maan menestys urheilukisoissa.  

Vaikeista ajoista monet selviävät musiikin, luonnossa liikkumisen tai vaikka 

käsitöiden avulla. Hyvä esimerkki on, että uuteen alueemme sairaalaan valittiin 

tarkoitukella taidetta, jossa näkyy käsillätekemisen taito. Uskon, että ne 

teokset ilahduttavat potilaita ja henkilökuntaa. Kun ajatukset saa hetkeksi pois 

sairaudesta, niin se helpottaa oloa. 

Monenlainen kulttuuri ilmentää maan ominaisuuksia, luonnetta ja näkyvyyttä. 

Tässä lisää esimerkkejä. 

Jokaiselle kansalle, maalle ja jopa maakunnalle on usein tärkeä jokin tietty 

laulu. Kansallishymni. Se kertoo, mistä maasta olen ja mistä tulen. 

Siniristilippu liehuu tänään salossa. Se on ehkä vahvin symboli maastamme.  

Entä sitten ruokakulttuuri. Ylpeinä esittelemme suomalaisia ruokia 

ulkomaalaisille. Ja tiedämme varsin hyvin, mistä maakunnasta kalakukko tai 

mustamakkara on peräisin. Karjalanpiirakat ovat jo kansallisaarteemme. 

Muistan niin hyvin mammani hämäläisen perunalaatikon maun ja tuoksun, sen 

mielestäni juuri oikean. 

Murteet kertovat hyvin nopeasti, mistä tapaamamme henkilö on kotoisin. 

Murteet ovat kielemme rikkaus. Sitä jaksan aina ihmetellä, miten liikkuessani 

eripuolilla Suomea, paikkakunnan murreparsi tarttuu niin nopeasti omaan 



puheeseen? No, Lappeerannassa mie ja sie tulevat ihan luonnostaan. Mutta 

miten Turun murre voi tarttua minuun, karjalais-hämäläiseen ihmiseen? 

Ihmissukujen juuret ovat muistoissa, tavoissa ja paikoissa, jotka ovat tuttuja 

vuosien takaa. Tuoksut, värit, muodot ja äänet saattavat tuoda mieleen 

muistikuvia. Ehkä niistä syntyvät juuret.  

Minun juureni ovat Hämeenkoskella ja Hollolassa. Olen puoliksi karjalainen ja 

puoliksi hämäläinen. Niinhän monet suvut yhdistyivät näillä seuduilla, kun 

Karjalan siirtolaiset saivat tulla asumaan mm. Hämeeseen menetettyään 

kotinsa talvisodan jälkeen.  

Kuusikon tila on edelleen meillä. Ja voin sanoa, että kyllä siellä maaseudun 

hiljaisuudessa on niin hyvä olla. Tänä päivänä juureni ovat vahvasti Hollolassa, 

kun olen asunut täällä yli 50 vuotta. 

Työssäni huomaan, että kirkkojen historian ja paikkakunnan erikoispiirteiden 

huomioon ottaminen on ihmisille hyvin tärkeää. Ja suunnittelen mielelläni 

sellaisia teoksia, joissa kirkon ja alueen erityisominaisuudet näkyvät. Juuret ja 

muistot tekevät kirkko- ja taidetekstiileistä yhtä ainutlaatuisia kuin itse kirkko 

tai rakennus. Silloin työ tuntuu omalta ja erityiseltä. 

Muutama viikko sitten tässä Seuralan talossa oli Hollolan nuorisoseuran 

vieraana ukarainalainen tanssiryhmä. En itse ollut paikalla, mutta kuulin, että 

heidän kansantanssinsa olivat hyvin värikkäitä ja vauhdikkaita. Illanviettoon 

kuului myös ukrainalainen ruoka vieraiden ohjeiden mukaan tehtynä. 

Ruokalijat saivat nauttia perinteisistä herkuista, joissa ei valkosipulia ja muita 

mausteita säästelty.  

Ilta oli täynnä ukrainalaista kulttuuria aidoimmillaan, jossa kaiken ydin oli 

yhdessä tekeminen. Suomalaiset ja ukrainalaiset yhdessä. 

Viime helmikuussa sydämeni meni mustalle mykkyrälle, kuten monen muunkin 

suomalaisen sydän. Vaikka itse en ole lähtenyt evakkoon, niin huomasin, että 

minussa on se tunne. Vaarin suku lähti Äyräpäästä, Karjalan Kannakselta sen 

toisen kerran 1944, kun Neuvostoliitto hyökkäsi Suomeen. Kuten ukrainalaiset 

joutuivat lähtemään nyt, kun Venäjän hyökkäsi maahan. 

Monet rukoukset Taivaan Isälle ukrainalaisen puolesta ja pienet avustukseni 

heille olen lähettänyt.  

Yksi ihminen ei voi paljon tehdä. Mutta jokainen voimiensa mukaan.  



Niin.  Ja jälleen se yhdessä tekeminen. Yhteinen musiikki, teatteri, taide, 

ruokakulttuuri ja urheilu. Se tuo iloa, hyvää mieltä ja toivoa.  

Teidätte varmasti tunteen hyvin. Vaikeakin asia alkaa näyttää helpommalta 

kun on joku, jonka kanssa voi jakaa sen. Syntyy tunne, että kyllä tämä onnistuu,  

syntyy toivoa. Sitä me juuri nyt tarvitsemme. Ei ehkä tarvitse suuria julistuksia, 

vaan vain sen, että otamme lähellä olevat huomioon. 

Hymy. Ystävällinen sana ja toisen auttaminen.  

Ne luovat toivoa ja uskoa tulevaan, Itsenäisen Suomen tulevaisuuteen. 

Hyvää itsenäisyyspäivää meille kaikille tänään ja joka päivä! 


