Itsenäisyyspäivän puhe juhlakonsertissa 6.12.2021
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Jouni Martiskin

Arvoisa juhlayleisö
Olemme kokoontuneet näin paikallisesti viettämään Suomen sadatta neljättä
itsenäisyytemme juhlapäivää. Maamme on kokenut paljon vuosikymmenten aikana, eikä
itsenäisyyden säilyminen ole ollut aina ollenkaan selvä asia. Alkuvuosikymmenten
epävarmuuden aika muuttui hieman varmemmaksi itsenäisyyden säilyttämisen tunteeksi
nykysuomen ollessa runsaan 30 vuoden ikäinen. Sen ajan suomalaiset tosin joutuivat
kamppailemaan oman valtion eteen huomattavasti enemmän kuin kenenkään koskaan
pitäisi joutua.
Tuon ajan talvi- ja jatkosodan veteraaneille, unohtamatta kotijoukkojen panosta, meidän on
edelleen ja pitkälle tulevaisuuteen syytä olla kiitollisia. Heitä ei enää ole elossa kovinkaan
paljon, mutta kyllä heidän muistonsa elää varsinkin kotiemme valokuva-albumeissa.
Viimeisinä vuosikymmeninä on voinut havaita itsenäisen Suomen kehityksen ottavan
positiivisia harppauksia, välillä isoin askelin. Tekniset toimialat ovat näyttäneet suuntaa
erityisesti tietotekniikan saralla. Matkapuhelimet ovat olleet jo pitkään arkipäivää, kuitenkin
vielä 1990-luvulla niistä nautti harva henkilö ja lähinnä työn takia. Videopuhelut olivat myös
tuolloin lähinnä fiktiota. Nykypäivänä nuo puhelut helpottavat merkittävästi kodin
päivittäistä yhteydenpitoa ja entistä enemmän myös työpaikkojen kokouskäytäntöjä.
Terveydenhuolto harppoo tekniikan kehittymisen myötä eteenpäin pystyen hoitamaan
jatkuvasti vaikeampia ihmisen fyysisiä ongelmia kuntoon.
Positiivisen kehityksen kanssa käsi kädessä kulkee usein huono kehitys. Sekin saa voimansa
positiivisesta kehityksestä. Esimerkkinä tästä meillä on internetissä nykyään sosiaalisen
median eri muodot, joissa jokainen saa tuoda näkemyksensä kaikkien luettavaksi asiaan
kuin asiaan. Itsenäisyytemme ansiotahan tuokin on, meillä on demokratia.
Entistä enemmän siellä sosiaalisessa mediassa on tarjolla henkilöön menevää
kommentointia, joka ei kestäisi nykyaikana kasvotusten sanottuna päivänvaloa, mutta jota
nämä kommentoijat pitävät kuitenkin demokratian tuomana sananvapautena. Usein tämä
yksipuolinen keskustelu - monesti nimimerkin takaa - on samaa tasoa, joka entisajan
ravintolaillan jälkeen johti piha-alueella välienselvittelyyn. Nyt sen keskustelun ja
seuraukset vain näkee huomattavasti laajempi joukko. Sosiaalisen median alueella meillä
kaikilla onkin edessä paljon itsenäistä ja omassa päässä tapahtuvaa kehitystyötä, että
demokratiaa osataan arvostaa vanhaan malliin tulevaisuudessakin.

Hyvä juhlaväki!
Nykyinen Tohmajärvi on kolmanneksen pidempi itsenäisyysiältään kuin tänään juhlittava
Suomi. Tällä hetkellä näyttää vahvasti siltä, että sama positiivinen meno jatkuu
vuosikymmen kerrallaan. Taloudellisessa mielessä kuntamme pärjää tällä hetkellä hyvin.
Päätöksentekoelimet ovat viime vuosina tehneet ratkaisuja, jolla kuntalaisten viihtyvyyden
ja hyvinvoinnin mahdollisuudet on saatu kuntakokoomme nähden loistavalle tasolle. Nämä
päätökset pitävät toivottavasti kuntalaiset jatkossakin kunnassamme.
Tämä rakennus – Ahjo – on nyt ensimmäistä kertaa itsenäisyyspäivän juhlan näyttämönä.
Se tarjoaa loistavat puitteet niin päätehtävissään koulunkäynnissä ja kirjastona kuin
muissakin kokoontumisissa. Liikunnan harrastamiseen koko Ahjon ympäristöalue on hieno
kokonaisuus, eikä häviä muille suurempien kuntien vastaaville rakenteille. Unohtaa ei sovi
tähän alueeseen tiiviisti liittyvää museo- ja teatterialuetta. Ruumiillinen ja henkinen
hyvinvointi ei toki ole välttämätöntä, mutta kyllä se kummasti edesauttaa elämässä
eteenpäin. Jos tätä positiivista kehitystä täällä Tohmajärvellä aina asunut kuntalainen ei näe
samoin, niin kannattaa kysyä ulkopaikka- kuntalaisvierailta tai pitkään poissaolleilta
paluumuuttajilta. Mitä he näkevät ja ajattelevat tapahtuneesta kehityksestä.
Kuntamme itsenäisyyttä voimme päättäjinä tulevaisuudessakin aina tukea oikeilla
päätöksillä. Muutostarpeet kunnan toimintaan ikääntymisen ja syntyvyyden kautta on
suhteellisen helppo ennakoida vuosiksi eteen päin. Pandemian kaltaisen kriisin tuomia
ongelmia taas ei voida ennakoida. Jos talouspohja pettää tällaisesta täysin kunnasta
riippumattomasta syystä, voimme pitkälti vain seurata valtakunnan ja myös maailman
tason tapahtumia ja toivoa parasta.
Toivomisen ohessa meidän kaikkien kannattaa toki muistaa varautuminen. Uutiset
suomalaisten käyttäytymisestä pandemian aikana antavat siihen varautumiseen
mahdollisuuden. Muuttohalukkuus väljemmille asuinpaikoille, maaseutumaiseen
ympäristöön, on kasvanut suorastaan räjähdysmäisesti. Täällä Tohmajärvellä on tilaa.
Korkeita vaaroja kauniine näköaloineen ja vesistöjäkin löytyy metsien kätköistä runsaasti.
Jos joku haluaa tänne muuttaa, niin asuinjärjestelyt väliaikaisen kautta pysyvään muotoon
onnistuu kyllä.
Ja muistetaan myös, että työtä voi tehdä nykyään eri tavoin. Reilusti yli miljoona
suomalaista tekee halutessaan etätöitä missä tahansa Suomen kolkassa. Tässä meillä on
mahdollisuus, johon kannattaa aivan lähitulevaisuudessa takertua. Yritetään ottaa
osasiivumme tuosta ihmisten itse haluamasta kehityksestä pitääksemme Tohmajärvi
itsenäisenä vielä kauan. Ihmisiähän kunta tarvitsee ollakseen kunta. Ja kauniiden
maisemien lisäksi meillä on toki valttikorttina kansainvälinen rajanylityspaikka, jota ei sovi
unohtaa, vaikka tällä hetkellä sen hyödyntäminen on olosuhteiden pakosta erittäin
rajallista. Niiralassa on vielä paljon potentiaalia, kun aika on vaan kypsä.
Menneisyyden muuttaminen useimmissa yhteisissä asioissa on mahdoton tehtävä. Joku
taho aina vuoren siirtämistä yrittää, mutta parhaimpaan tulevaisuuden lopputulokseen

mielestäni pääsee, kun antaa jo ohi menneen ja haudatun menneisyyden olla. Mitä
aiemmin on tapahtunut ja kuinka se on kirjattu, elää aina mielissämme. Ihminen muodostaa
sitten kantansa tiedossa olevan perusteella, lisäten kokonaisuuteen oman itselle sopivan
ajatusmaailmansa. Kaikesta tapahtuneesta on syytä ottaa opiksi ja vanhoja virheitä
kannattaa välttää viimeiseen asti.
Suomen historia on opettanut, että liian sinisilmäinen asioiden etenemisen suhteen ei pidä
olla. Jokaisen yhteiskuntamme sektorin asiantuntijoita kannattaa kuunnella tärkeiden
päätösten alla ja päättäjien tehdä sitten hyviä päätöksiä asiantuntijoihin nojaten. Oikeasti
meillä ei Suomessa pitkään aikaan ole ollut juuri minkäänlaista konfliktin uhkaa, vaikka
tällaista mielikuvaa varsinkin siellä sosiaalisessa mediassa säännöllisin väliajoin luodaan.
Päättäjien pitää nykypäivänä pysyä hereillä jatkuvasti niin arkena kuin pitkinä
juhlapyhinäkin. Rauhallinen päätöksentekotahti, voisiko sitä kuvailla aikanaan savolaisella
lupsakkuudella tapahtuneeksi, ei nykypäivänä tuo yhtä hyvää lopputulosta kuten toi vielä
muutama vuosikymmen sitten. Tapahtumat eivät nykyään pysy piilossa päiväkausia, jos
jotain suurta muutosta missä tahansa maapallolla on edessä.

Arvoisa juhlaväki!
Meillä Suomessa ja täällä Tohmajärvellä on erittäin hyvät ja turvalliset puitteet elämiseen.
Ne ovat muodostuneet itsenäisyytemme myötä, olemme niihin itse vaikuttaneet.
Itsenäinen Suomi on jo pitkään ollut maa, jota ei kyseenalaisteta ulkopäin. Meidän ei siis
kannata tehdä sitä kyseenalaistusta itse, vaikka keskimäärin taidamme olla melankolinen
kansa. Kun pidämme Suomen lipun korkealla ja keskitymme oikeisiin ongelmiin, joita toki
yhteiskunnassa kuin yhteiskunnassa aina riittää, olemme vahvoilla seuraavat sata vuotta.
Toivotan meille kaikille hyvää tulevaisuutta. Positiivisella mielellä pärjäämme
vaikeimmissakin paikoissa aina paremmin. Juhlitaan tänään arvokasta itsenäisyyttä
menneisyyttä arvostaen ja tulevaisuuteen vahvasti uskoen.

