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Rantasalmi 11.10. 2018 /EL 

 

Kun olen maailmalla liikkunut, kysytään: Mistä te olette? Where are you from? 
D’ou venez-vous? 

Vastaan: Suomesta. From Finland. Je viens de la Finlande. 

Jatkokysymys : Siis Helsingistä ? 

Ei, tulen Mikkelistä. St.Michel. Hieno nimi ja pyhä kaupunki. Mutta mikään 
lamppu ei syty. 

Sitten jatkan: Etelä-Savosta. Ei aukea. Vaikka ranskalaisilla on jopa oma Savoie, 
mutta se lausutaan ”savua”. 

Vieras jatkaa juttua: ”Ystävä on käynyt Suomessa. Hän kertoi, että se on kaunis 
maa. Olen itsekin katsonut televisiosta. Paljon sinisiä järviä ja vihreitä metsiä”. 

Otan tästä kopin: ” Tulen juuri sieltä, missä on paljon järviä.  Me olemme 
järvien Suomea. Kaikkein suurin järvi Saimaa on juuri siellä. 

Toinen näkökulma: Useimmat kysyvät: Niin Suomihan on lähellä Venäjää. 
Aivan. Olemme Venäjän naapuri. Suomella ja Itä-Suomella on yli 1000 
kilometriä yhteistä rajaa Venäjän kanssa. Tulee lisää hyviä kysymyksiä. Varaudu 
ja  puhumaan Venäjästä. Toivottavasti olet valmistautunut. 

Tässä on viestini: Meillä kaikilla, savolaisilla ja karjalaisilla on paljon yhteistä 
identiteettiä muiden silmissä: Me olemme se järvien Suomi. Me olemme se Itä-
Suomi. Tätä lippua meidän kannattaisi yhdessä nostaa. 

Isossa kuvassa Suomi on pieni maa, jolla on hyvä maine. Isossa kuvassa meistä 
kerrotaan, että siellä on hyvä koulut ja koulutusjärjestelmä. 

1. Näin on Itä-Suomessakin. Meillä on Itä-Suomen Yliopisto. Meillä on 
Lappeenrannan Teknillinen Korkeakoulu. Meillä on vahvat 
ammattikorkeakoulut ja opistot. Meillä on hyvät peruskoulut. Kaikille 
nuorille pyritään tarjoamaan mahdollisuuksia ponnistella lahjojensa 
mukaan. Puolustetaan ja kehitetään niitä. Ne ovat suuri juttu. 

2. Meillä on ongelmista huolimatta monia teollisia menestystarinoita.  
Maailman hienoimmat ja älykkäimmät metsäkoneet tehdään Itä-
Suomessa, Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa. Metsää jalostetaan 
kartongiksi ja paperiksi, vaneriksi ja puutuotteiksi Etelä-Karjalassa ja 
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Pohjois-Savossa, Etelä-Savossa ja Pohjois-Karjalassa. Kriisiin ajautuneesta 
tekstiiliyrityksestä Mölnlyckestä Mikkelissä on tullut johtava 
haavanhoitotuotteiden valmistaja. Ovako Imatralla on päässyt uuteen 
vauhtiin. On monia menestystarinoita. Nostetaan ne esiin. Jatkakaa 
listaa. 

3. Me olemme urheilun alalla aikamoinen osa Suomea. Kolme joukkuetta 
jääkiekon SM-liigassa, Jukurit, Kalpa ja Saipa. Joensuussa pelataan 
huipputason koripalloa. KUPS on entisaikojen iskussa, pakko tunnustaa 
näin mikkeliläisenä. Jääpallossa meillä on huippujoukkueet ja nyt tuli 
kultaa myös pesäpallossa! Meillä on vetovoimaiset talviurheilijat, 
ajatelkaa nyt vaikka Iivo Niskasta! Tai Kaisa Mäkäräistä! Jatkakaa listaa. 

4. Mikä matkailualue Itä-Suomi onkaan! Suomella on kolme suurta aarretta 
matkailussa. Suomen Lappi, ulkosaaristo ja Järvi-Suomi.  Kun ihminen 
haluaa elää sopusoinnussa luonnon kanssa, tuntee hän sen usein 
parhaiten onnistuvan täällä. Meillä on puhdas luonto ja kuitenkin sen 
tuntumassa on toimiva infrastruktuuri. Missä muualla sellaista on? 
Matkalla tänne Rantasalmelle menimme yöksi mökille Saimaan saareen. 
Nostin syksyn viimeiset ahvenet ja Assi keräsi kantarellit. Söimme 
lounaan omista tuotteista. Illalla saunaan. Takkatulen äärestä Assi 
houkutteli laiturille kello 10 jälkeen. Oli vastahakoinen, mutta lähdin. 
Mitä näimmekään: Ensin kirkkaan tähtitaivaan ja sitten revontulet 
taivaalla. Tämä oli minulle ensimmäinen kerta. Tiedän, että sen haluaisi 
moni kokea. 

5. Meillä on loistava kulttuurin tarjonta. Musiikkia ja taiteita opiskellaan 
kaikkialla. Kuopiossa Tanssii ja Soi ja Mikkelissä johtaa Gergijev. Lukuisat 
musiikkijuhlat eri kunnissa. Ja tietysti Savonlinnan Oopperajuhlat. 
Loistava, kansainvälinen ja ihan maailman mittakaavassa ainutlaatuinen 
oopperatapahtuma. En tiedä kuka keksi, että Savonlinnasta pitäisi tehdä 
Euroopan kulttuuripääkaupunki, joka kokoaisi Saimaan ja Itä-Suomen 
ympärilleen. Mutta se on hieno idea. Prosessi on yhtä tärkeä kuin 
lopputulos. Kaikki tuki hankkeelle. 

6. Lopuksi meitä itäsuomalaisia on paljon Itä-Suomessa ja muualla. Kaikki 
ovat jostain kotoisin, me täältä Itä-Suomesta. Se ei koskaan lähde. Missä 
me olemmekin asuneet, aina epäröi, pitäisikö laittaa kotikunnaksi se, 
mistä tulee vai missä on. Monet haluavat olla mukana kehittämässä ja 
tukemassa. Kannustetaan toisiamme ja luodaan mahdollisuuksia.  
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Kaikki yhdessä me olemme paljon enemmän kuin jokainen maakunta 
erikseen. 
 


