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HYVÄT JUHLAVIERAAT, 
 
Minulla on ilo tervehtiä teitä kaikkia tänä kesäisenä perjantai-iltana ja toivottaa Lahden 
kaupungin puolesta teidät sydämellisesti tervetulleeksi Lahteen ja tänne Urheilu- ja 
Messukeskukseen. Tämä alue kokonaisuudessaan on vuosikymmenien aikana toiminut 
useiden suurtapahtumien järjestämispaikkana. Täällä on tavoiteltu urheilun 
suorituspaikoilla kultaa ja kunniaa, täällä on kilpailtu messutapahtumissa menestyksestä 
liike-elämässä, lisääntyvistä asiakassuhteista sekä myyntiluvuista. 
 
Hyvät Ystävät, 
 
Tänä viikonloppuna teitä kokoontuu tänne tuhansia ihmisiä, jotka haluatte olla Voittajan 
puolella. Mutta täällä ei kilpailla sekunneista, ei senteistä, täällä ei kilpailla euroista ja 
myynnin kasvuprosenteista. Näiden juhlien teema, ”Voittajan puolella”, antaa jokaiselle 
mahdollisuuden olla voittaja ja saada lopulta sellaisen mitalin, joka kestää ajasta 
iäisyyteen. 
 
Olen iloinen, että olette saapuneet Lahteen. Suomessa on vuosikymmenien saatossa 
puhaltanut vahvat hengelliset tuulet, kotien, kylien ja kaupunkien välillä. Eikä Lahdenkaan 
seutu ole tästä osattomaksi jäänyt. Esitän kiitoksen niille kaikille hengellisille tahoille, jotka 
kaupungissamme toimivat. Moni on saanut näistä yhteisöistä elämälle sisällön ja perustan, 
minkä päällä voivat seisoa yhä haasteellisemman maailman keskellä. 
 
Voisin käyttää tämän hetken niin, että kerron teille, kuinka tiukassa tilanteessa Lahden 
kaupungin talous on tai kuinka paljon otamme velkaa. Ketä se auttaisi? Sama viesti tulee 
ympäri Suomea kaikissa kunnissa. Meillä on haastavat ajat mutta olemme luottavaisia 
siitä, että me selviämme ja huomenna asiat ovat paremmin.  
 
Me jotka olemme päivittäin kiinni maallisessa päätöksenteossa törmäämme entistä 
useammin ja entistä vakavampiin yhteiskunnan sisällä kasvaviin ongelmiin. Tiedämme 
jokainen sen, että yhteiskuntamme elää kaikilla tasoilla haastavaa aikaa. Päivittäin tulee 
uusia kohtaloita, kun yksittäisen ihmisen voimat loppuvat hektisen yhteiskunnan menossa. 
Kaikki tunnutaan mitattavan ajankäyttönä, rahassa, ulkoisessa menestyksessä, tavarassa 
ja lopulta kysymyksenä, miten minä pärjään, mitä minä tästä hyödyn? 
 
Tuntuu siltä, että itsekkyys, oma etu, ahneus, kateus ja kaiken tämän jälkeen 
välinpitämättömyys muista ihmisistä valtaa tilaa. Ja kun tähän liitämme ajan hengen, ”että 
vähän niin kuin kaikki on sallittua”, niin olemme isojen kysymysten äärellä. 
  
Suomalaisia uhkaavat masennus, mielenterveyshäiriöt, kiireen aiheuttama stressi, 
syrjäytyneisyys, alkoholi, yksinäisyys ja monet muut ongelmat. Tämä on laaja 
yhteiskunnallinen huolenaihe.  
 
Yhä nuoremmat ja nuoremmat kohtaavat ja ajautuvat elämässä vaikeuksiin aiemmin ja 
aiemmin. Monet nuoret, jotka ovat vasta puhkeamassa aikuisuuden kukkaan, ovat jo 



elämänsä raunioilla. Olemme varmasti yhtä mieltä siitä, että ensisijainen vastuu kasvavista 
sukupolvista, lapsista ja nuorista on kodeissa ja vanhemmilla. Koti on kaiken perusta, siksi 
perheiden tuki on tänään tärkeää. Tarvitsemme nyt toisiamme enemmän kuin koskaan, 
lapset vanhempiaan, isovanhemmat lapsiaan, perheen jäsenet toinen toisiaan.  
Välittämistä ja rakkautta emme voi ulkoistaa viranomaisten, kuntien tai kaupunkien 
vastuulle.   
 
Siksi tällaiset hengelliset juhlat, missä välitetään, missä saa tuntea lähimmäisen rakkautta, 
yhtenäisyyttä ja tulevaisuuden uskoa, ovat tärkeitä. Sellainen yhteiskunta on arvoton, 
missä ihmiset joutuvat elämään yksin.  
 
Hyvät Ystävät, 
Kaiken hiukan synkän pohdinnankin jälkeen uskon, että kun tämä maa ja sen kansa on 
aina selvinnyt, niin se selviää myös tämän päivän haasteista. Mutta ei niin, että annamme 
itsemme arvottoman ajopuun vietäväksi. On ymmärrettävää, että on paljon ihmisiä, jotka 
aiheellisesti ovat huolissaan perusarvojen tulevaisuudesta.  
 
”Harvoin ajattelemme sitä, mitä meillä on mutta usein sitä, mitä meillä ei ole.” Sellainen on 
ihmisen mieli. 
 
On hyvä välillä pysähtyä miettimään, mitä on tarvinnut tapahtua, että meillä tämän päivän 
suomalaisilla on niin hyvä ollut elää? Meillä on vapaus käydä kouluja, perustaa perhe, 
yrittää ja elää vapaana. Meillä on ollut ja on uskonnon vapaus. Me nuoremmat ja keski-
ikäiset voimme vain todeta Psalmin sanoilla ”ihana maa on tullut osakseni, kaunis perintö 
on minulle annettu.” 
 
Kaikki hyvä on perustunut isiemme ja äitiemme, isoisiemme ja isoäitiemme vahvaan 
arvopohjaan: ahkeruus, yhteistyö, välittämiseen ja tulevaisuuden uskoon. Lisäksi tähän 
kaikkeen hyvään olemme tarvinneet suuren siunauksen ja Korkeimman johdatuksen. 
Monet koettelemukset elämän eri vaiheissa ovat pieniä, kun saamme hengellisillä silmillä 
katsoa sitä armoa joka on kantanut meitä tähän päivään asti ja kantaa elämämme 
iltahetkeen.  
 
Uskon, että nämä juhlapäivät täällä Lahdessa antavat teille hetken aikaa rauhoittua ja 
levätä sellaisten lähteiden äärellä, mistä voitte nauttia ja kerätä voimia taas arjen 
askareisiin.  
 
Toivotan Jumalan Siunausta tälle kristilliselle kesäjuhlalle, sen järjestäjille ja kaikille 
Lahteen saapuneille vieraille. 


