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Puheenjohtajan puhe Itsenäisyydenki-
vellä 6.12.2014: 
 
Meillä Suomessa itsenäisyyttä juhli-
taan hillitysti ja hiljaisesti, kunnioitta-
en. Meiltä puuttuvat riehakkaat paraa-
tit ja suuret ilotulitukset. Me mie-
luummin hiljennymme ja sytytämme 
kaksi kynttilää ikkunalle. En tiedä 
kuinka moni teistä muistaa, mistä 
kahden kynttilän perinne on lähtöisin. 
Sata vuotta sitten, kun rohkeat vapaa-
ehtoiset suomalaisnuorukaiset, tulevat 
jääkärit, lähtivät kotiseuduiltaan kohti 
Saksaa kouluttautumaan tulevia itse-
näisyystaisteluja varten, tunnistivat 
hengenheimolaiset toisensa näistä 
kynttilöistä. Jääkärietappien turvalli-
set talot erottuivat pimeässä ikkunois-
ta, jossa paloi kaksi kynttilää.  
 
Itsenäinen Suomi on ollut olemassa 
lähes sata vuotta. Kuten tiedämme, 
tämä ei kuitenkaan ole itsestäänsel-
vyys vaan tätä suvereenisuutta on 
koeteltu myös vapaussodan jälkeen. 
Viime sunnuntaina tuli kuluneeksi 
tasan 75 vuotta Talvisodan syttymi-
sestä. Mainilan laukauksista sekä nii-
den tarkoitusperistä löytyy valitetta-
van paljon yhtäläisyyksiä Ukrainan ja 
Krimin tämänhetkiseen tilanteeseen. 
Onneksemme, tiukan paikan tullen, 
me suomalaiset olemme yhtenäinen 
kansa jonka itsenäisyystahto on voi-
makas ja moraali luja. Vielä 70-
luvulla Molotov on muistellut seuraa-
vasti: ”Miten armeliaasti kohtelimme-
kaan Suomea. Mutta me olimme vii-
saita, kun emme vallanneet sitä. Ihmi-
set siellä ovat itsepäisiä – hyvin itse-
päisiä. Vähemmistökin siellä olisi 
ollut vaarallinen.”  
 
Voidaan sanoa, että tällä hetkellä lä-
hes koko maailma seuraa, mitä naapu-
rissamme tapahtuu. Tilanne itänaapu-
rissamme on valitettava ja kysymyk-
siä herättävä, mutta jos asiasta halu-
taan löytää jotain positiivista, niin 
Suomen puolustuskyvyn turvaamisek-
si tarvittavia resursseja on helpompi 
perustella ja saada läpi poliittisessa  

 
päätöksenteossa tässä ajassa. Samalla 
on kuitenkin muistettava, ettei puolus- 
tuskyky ei ole kiinni pelkästään mate-
riaalista, vaan vieläkin tärkeämpää on 
kansalaisten tahto, halu ja osaaminen.  
Ainakin ensi vuodelle kertausharjoi-
tuksissa koulutettavien määrää on 
lisätty. 
 
Tämän päivän Suomen turvallisuuden 
uhkakuvat ovat huomattavasti moni-
naisemmat kuin pelkkään perinteiseen 
sodankäyntiin liittyvät. Nykyään pu-
hutaankin poikkeusoloista ja yhteis-
kunnan häiriötiloista. Luonto ja sen 
moninaiset ilmiöt muistuttavat meitä 
siitä, ettemme me ihmiset olekaan niin 
kaikkivoipia kuin luulemme – tai ha-
luaisimme olla. Yhteiskunta on pelot-
tavan sähköriippuvainen. Ilman säh-
köä yhteiskunnan kaikki toiminnot 
lamaantuvat totaalisesti ja hyvinkin 
nopeasti.  
 
Jo muutamana vuonna olen saanut 
osallistua kutsuntalautakunnan toi-
mintaan Turun kaupungin edustajana. 
Sen lisäksi että kutsunnoissa määrä-
tään, enemmän ehkä keskustellen 
sovitaan, tuleva palveluspaikka ja 
ajankohta, tarkastetaan 18-vuotiaiden 
nuorten miesten elämänhallinta ja 
mm. kannustetaan liikkumaan, kysel-
lään opiskelusta ja työpaikasta. On 
myös ollut mukavaa kuulla lupauksia 
siitä, että poliisin rekistereihin ei tule 
enää merkintöjä, jos aiemmin on tullut 
hölmöiltyä. Niille, jotka syystä tai 
toisesta vapautetaan palveluksesta, 
tarjotaan mahdollisuutta saada tukea 
elämänsä järjestämiseksi etsivästä 
nuorisotyöstä. Välillä tuntuu jopa, että 
nuoret naiset jäävät täysin paitsi täl-
laisesta huolenpidosta. On selvää, 
ettei Puolustusvoimilla ole resursseja 
ottaa koko ikäluokkaa kutsuntoihin, 
mutta toivoisin, että tulevaisuudessa 
myös nuorille naisille tarjottaisiin 
kutsuntoihin verrattava tilaisuus, jossa 
tarkasteltaisiin heidän elämänhallin-
taansa. Voisipa sen jatkona olla jopa 
muutaman kuukauden pituinen poik-
keusolokoulutuskin. 

 
Syksystä 1995 lähtien naisilla on ollut 
mahdollisuus hakeutua vapaaehtoi-
seen asepalvelukseen. Vuosittain kes-
kimäärin 300 naista tarttuu tähän 
mahdollisuuteen, ja he saavat saman 
sotilaskoulutuksen kuin miehetkin.  
 
Sotilaskoulutus antaa valmiudet toi-
mia sotilaallisessakin konfliktissa, 
mutta myös kykyä toimia muissa 
poikkeusoloissa. Palveluksessa jokai-
nen joutuu tottumaan leirielämään ja 
olemaan oman mukavuusalueensa 
äärialueilla ja joskus jopa ylittämään 
sen. Päättäessäni pyrkiä suorittamaan 
naisten asevelvollisuutta liki 20 vuotta 
sitten, suurin pelkoni oli, ettei minua 
hyväksyttäisi palvelukseen. Mahdolli-
suus oli minulle ensimmäinen ja vii-
meinen ikäni vuoksi. Onnekseni pel-
koni oli turha. Missään vaiheessa 
asepalvelus ei ollut minulle tasa-
arvokysymys, vaan koin sen oikeute-
na olla mukana ja hankkia valmiuksia 
Suomen turvallisuuden ylläpitämisek-
si. 
 
Haluan kiittää teitä kaikkia, jotka 
olette mahdollistaneet sen, että olen 
saanut asua itsenäisessä – vapaassa ja 
vauraassa Suomessa.  
 
Pia Lindell 
 

 
 
Lotta Svärd -järjestön lakkauttamista 
tasan 70 vuotta sitten muistettiin tuo-
miokirkossa 23.11.2014 järjestämäs-
sämme sykähdyttävässä tilaisuudessa. 
Seppelpartio lähdössä Raija Wecksel-
lin johdolla, airueina lotat Maire 
Wessman ja Raili Eerola. 


