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NUORTEN UUSI ITSENÄISYYSJULISTUS
Suomalaiset!
Finländare!
Suopmelaččat!
The people of Finland!

Suomen Eduskunta julistautui 15. marraskuuta 1917 korkeimman valtiovallan haltijaksi. Siitä lähtien olemme
tehneet työtä valtiomme kehittämiseksi ja suomalaisten elinolojen parantamiseksi. Olemme kehittyneet
sadassa vuodessa huimasti, eikä pysähtymisen hetki ole tässä. Meidän on kehityttävä, ylitettävä odotuksia,
ratkaistava ongelmia ja muututtava maailman mukana.
Jokainen voi vaikuttaa Suomen ja suomalaisuuden tulevaisuuteen ja nyt on tullut aika ponnistaa kaikki
voimamme kansakunnan yhteisen päämäärän saavuttamiseksi tänä ajankohtana, *jota tärkeämpää ja
ratkaisevampaa ei tähän asti ole Suomen kansan elämässä ollut. katkelma alkuperäisestä itsenäisyysjulistuksesta 4.12.1917
*

Kult tuurin Suomi
Suomalaisuuden määrittelevät suomalaiset itse. Kuka tahansa voi olla suomalainen ja tulevaisuuden
suomalaisuus on yhdessä rakennettu, perinteitä ja uusia tuulia ja kansalaisia yhdistävä asia, jonka piiriin
mahtuu jokainen niin halutessaan.
Tasa-arvoinen Suomi
Suomessa ihmisiä kohdellaan henkilöinä, ei jonkin sukupuolen tai seksuaalisen suuntautumisen edustajina.
Jokaisella on mahdollisuus toteuttaa unelmiaan ja rakentaa yhdessä tulevaisuutta. Kenenkään ei tarvitse
pelätä tai olla yksinäinen.
Kielellisesti moninainen Suomi
Kansalliskielemme suomi ja ruotsi, vähemmistökieliämme unohtamatta, ovat kauniita ja niitä tulee vaalia.
Toisaalta tulevaisuuden maailmassa emme pärjää omaan kuoreemme sulkeutumalla. Meidän pitää arvostaa
ja kehittää myös muiden kielten osaamista maassamme ja muualla. Emme voi onnistua tavoitteissamme ja
luoda tulevaisuuden Suomea, jos emme ymmärrä muita eikä meitä ymmärretä.
Pohjoismainen Suomi
Muuttuvassa maailmassa ei pärjää ilman ystäviä. Pohjoismaat ovat lähimpiä ja ajatusmaailmaamme
vastaavimpia kumppanimaitamme. Olemme luoneet paljon yhdessä, luokaamme siis vastaisuudessakin
uutta hyvää tillsammans.
Suomi ja maailma
Rauhallinen ja hyvinvoiva maailma on edellytys rauhalliselle ja hyvinvoivalle Suomelle. Ainoastaan
maailmalle avoimena Suomi voi menestyä tulevaisuudessa. Koska perusasiat ovat maassamme jo nyt
erinomaisesti, on meidän autettava ihmisiä, joilla asiat ovat huonommin. Suomen pitää näyttää maailmalle
mallia tasa-arvossa, demokratiassa ja onnellisuudessa.
Tutkiva Suomi
Koulutus on avain kehitykseen, kasvuun ja kanssakäymiseen niin Suomessa kuin globaalistikin.
Koulutusjärjestelmämme on maailman parhaita, ja tutkimuksemme huippuluokkaa. Emme saa kuitenkaan
tuudittautua asioiden vallitsevaan tilaan, vaan meidän on kehitettävä koulutustamme ja tutkimustamme
vastaamaan myös tulevaisuuden tarpeisiin.
Kestävä Suomi
Maailma ei ole vain meidän. Kaikilla, myös tulevilla sukupolvilla, on oikeus puhtaaseen ympäristöön.
Suomea ei ole ilman maapalloa, joten Suomen on huolehdittava myös planeettamme tulevaisuudesta.
Tällaisen Suomen voimme luoda, jos teemme sen yhdessä.
Kunnon kansalaisista on kunnon isänmaa luotu. – Maria Jotuni
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Suomalaiset!
Finländare!
Suopmelaččat!
The people of Finland!
Finlands Regering förklarade den 15 november 1917 sig inneha den högsta makten. Sedan dess har
vi arbetat för att utveckla vårt land och för att förbättra finländarnas levnadsförhållanden. Vi har
utvecklats otroligt på hundra år och nu är tiden inte inne att stanna upp. Vi måste utvecklas, överträffa
förväntningarna, lösa problem och förändras tillsammans med den övriga världen.
Varje enskild medborgare kan påverka Finlands och finländskhetens framtid och nu är tiden inne att
satsa alla våra krafter på ernåendet av det, som utgör vårt folks gemensamma slutmål i denna tid, *vilken
är betydelsefullare och mer avgörande än allt vad Finlands folk härintills genomlevat. utdrag ur den ursprungliga
*

självständighetsförklaringen 4.12.1917

Kulturens Finland
Finländskheten definieras av finländarna själva. Vem som helst kan vara finländsk och framtidens
finländskhet är uppbyggd tillsammans, något som förenar traditioner, nya vindar och landets medborgare
och som kan omfatta alla som så önskar.
Et t jämlikt Finland
I Finland bemöts människorna som individer, inte som representanter för ett kön eller en sexuell läggning.
Alla har möjlighet att förverkliga sina drömmar och bygga en framtid tillsammans. Ingen behöver vara
rädd eller ensam.
Et t språkligt mångsidigt Finland
Våra nationella språk, finska och svenska, inte att förglömma våra minoritetsspråk, är vackra och dem bör vi
värna om. Å andra sidan klarar vi oss inte i framtiden genom att stänga in oss i ett skal. Vi måste värdesätta
och utveckla våra kunskaper i även andra språk, både i vårt eget land och utomlands. Vi kan inte uppnå våra
mål och skapa ett framtidens Finland om vi inte förstår andra och de inte förstår oss.
Et t nordiskt Finland
Man klarar sig inte utan vänner i en föränderlig värld. De nordiska länderna är våra närmaste partnerländer
där tankevärlden motsvarar vår egen. Vi har skapat mycket tillsammans, låt oss därför också skapa nytt och
bra tillsammans även i framtiden.
Finland och världen
En fredlig och välmående värld utgör en förutsättning för ett fredligt och välmående Finland. Endast
genom att förhålla sig öppet mot världen kan Finland nå framgång i framtiden. Eftersom de grundläggande
förhållandena i vårt land redan nu är på en utmärkt nivå, måste vi hjälpa människor som inte har det så bra.
Finland måste vara ett föredöme vad gäller jämlikhet, demokrati och lycka.
Et t forskande Finland
Nyckeln till utveckling, tillväxt och samverkan är utbildning, såväl i Finland som även globalt. Vårt
utbildningssystem är ett av de bästa i världen och vår forskning är av toppkvalitet. Vi får dock inte låta
oss invaggas i det rådande läget, i stället måste vi utveckla vår utbildning och forskning till att motsvara
framtidens behov.
Et t hållbart Finland
Världen är inte enbart vår. Alla, även kommande generationer, har rätt till en ren miljö. Finland finns inte
utan jordklotet, därför måste Finland även ta hand om vår planets framtid.
Ett sådant Finland kan vi skapa om vi gör det tillsammans.

Et t rejält fo sterland är skapat av rejäla människor. – Maria Jotuni
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Suomalaiset!
Finländare!
Suopmelaččat!
The people of Finland!
The Parliament of Finland declared itself the supreme authority of Finland on November 15, 1917. Ever
since, we have worked hard to develop our country and to improve the living conditions of Finnish citizens.
We have made a lot of progress over the past hundred years and we are not about to stop now. It is our
duty to develop our country, exceed expectations, solve problems and adapt to the changing world.
Everyone can influence the future of Finland and its citizens. Now, we must strain all our strength for
achieving the nation’s common goal in this point of time, *which has such an importance and decisiveness,
that there have never before been in the life of the Finnish people. excerpt from Finland’s Declaration of Independence 4.12.1917
*

Finland of Culture
The citizens of Finland are the ones who define Finnishness. Everyone has the right to be Finnish and the
future Finnishness will be something we have created together, something that embraces tradition as well
as new ways, and something that welcomes all.
Equal Finland
In Finland, people are treated as individuals, not as representatives of, for example, gender or sexual
orientation. Everyone has an equal opportunity to follow their dreams and participate in building the future
together. Nobody needs to be scared or feel lonely.
Linguistically diverse Finland
Our national languages Finnish and Swedish, not forgetting our minority languages, are beautiful and need
to be preserved. On the other hand, we will have better success in the future if we are open to the outside
world. We must also value other languages and promote foreign language acquisition in our country and
elsewhere. We cannot achieve our goals and create the future Finland if we cannot understand others and
they cannot understand us.
Nordic Finland
Friends are essential in our changing world. The Nordic countries are our closest partners—geographically,
culturally and ideologically. We have created so much together, so let’s create new, wonderful things in the
future as well, together.
Finland and the World
A peaceful and prosperous world is a prerequisite for a peaceful and prosperous Finland. Finland needs to
be open to the world in order to succeed. Our country is well-functioning and has a solid foundation, and it
is therefore our obligation to help those who are not doing as well. It is Finland’s responsibility to promote
equality, democracy and well-being to the rest of the world.
Research-oriented Finland
Education is the key to success, growth and interaction, both in Finland and globally. Our educational
system is one of the best in the world and Finnish research is of high quality. However, we cannot be
complacent with the current situation; we have to develop our education and research to meet the future
needs as well.
Sustainable Finland
The world does not belong exclusively to us. Everyone has the right to a clean and healthy environment,
including the future generations. Finland does not exist without the earth, so it is our obligation to take
care of our planet as well.
This is the kind of Finland we can create if we do it together.

A good nation is made of good citizens. – Maria Jotuni
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Suomalaiset!
Finländare!
Suopmelaččat!
The people of Finland!
Suoma Riikkabeaivvit julggaštii iežas skábmamánu 15. beaivve 2017 alimus stáhtaválddi hálddašeaddjin. Dan
rájes mii leat bargan stáhtamet gárgeheami ja suopmelaš ealáhusaid buorideami várás. Mii leat ahtanuššan
čuođi jagis hui johtilit, iige dál leat ráđđi bisánit. Mii galgat ovdánit, galgat leat vuordámušaid stuoribut,
galgat čoavdit čuolmmaid ja galgat earáhuvvat máilmmi mielde.
Juohkeokta sáhttá váikkuhit Suoma ja suopmelaččaid boahtteáigái ja dál lea áigi ražastit buot
fámuideametguin riikka álbmoga oktasaš ulbmila joksama várás aiddo dán áigemuttus, *man dehálit ja
eanet mearrideaddji ii dán rádjái leat Suoma álbmoga eallimis leamaš. oassi originála iehčanasvuohtajulggaštusas 4.12.1917
*

Kultuvrra Suopma
Suopmelašvuođa meroštallet suopmelaččat ieža. Gii fal sáhttá leat suopmelaš ja boahtteáiggi
suopmelašvuohta lea ovttas huksejuvvon, árbevieruid ja ođđa biekkaid ja riikkavuložiid ovttastahtti ášši,
man ollái čáhká juohkeokta dáhtus mielde.
Dásseárvo saš Suopma
Suomas olbmuiguin meannuduvvo olmmožin, ii mange sohkabeali dehe seksuála orientašuvnna
ovddasteaddjin. Juohkeovttas lea vejolašvuohta ollašuhttit nieguidis ja hukset ovttas boahtteáiggi. Giige ii
dárbbaš ballat dehe leat oktonas.
Gielalaččat máŋggalágán Suopma
Min álbmotgielat suopma ja ruoŧ ŧa, vehádatgielaideamet vajálduhtekeahttá, leat čabbát ja dat galget
gáhttejuvvot. Nuppe dáfus boahtteáiggi máilmmis eat birge nu ahte gaifát iežamet nábi. Mii galgat
atnit árvvus ja ovddidit maid eará gielaid máhttima riikkasteamet ja eará sajes. Eat sáhte lihkostuvvat
ulbmiliiddámetguin ja duddjot boahtteáiggi Suomas, jos eat ipmir earáid eaige earát ipmir min.
Davviriikkalaš Suopma
Earáhuvvi máilmmis ii birge ustibiid haga. Davviriikkat leat lagamusat ja min jurddamáilbmámet dávisteaddji
guoibmeriikkat. Mii leat duddjon olu ovttas, duddjojednot dás duohkonai ođđa buori - ovttasráđiid.
Suopma ja máilbmi
Ráfálaš ja buresbirgejeaddji máilbmi lea gáibádus ráfálaš ja buresbirgejeaddji Supmii. Duššefal máilbmái
rabasin Suopma sáhttá menestuvvat boahtteáiggis. Daningo vuođđoáššit vedjet riikkasteamet juo dál
earenoamáš bures, de mii galgat veahkehit olbmuid, geain áššit mannet heajubut. Suopma galgá čájehit
máilbmái málle dásseárvvus, demokratiijas ja lihkolašvuođas.
Dutki Suopma
Oahppu lea čoavdda gárggiideapmái, stuorrumii ja leat dahkamušas earáiguin nu Suomas go globála dásisge.
Oahppovuogádahkamet lea okta máilmmi buoremusain, ja dutkamuššamet alimus dásis. Eat sáhte goitge
čalmmehuvvat go dákkár dilli ráđđe dál, muhto mii galgat gárgehit skuvlejupmámet ja dutkamuššamet
dávistit maid boahtteáiggi dárbbuide.
Suvdilis Suopma
Máilbmi ii leat dušše min. Buohkain, maiddái boahtte buolvvain, lea vuoigatvuohta ráinnas birrasii. Suopma
ii leat almmá eananspáppa haga, nu ahte Suopma galgá maid atnit ávvira planeahttamet boahtteáiggis.
Dákkár Suoma mii sáhttit duddjot, jos dahkat dan ovttas.

Riev t tes riikkavuložiin lea riev t tes áhčieanan duddjojuvvon. – Maria Jotuni
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Suomalaiset!
Finländare!
Suopmelaččat!
The people of Finland!
Lää’ddjânnam Ee’ttiǩ-kå’dd čuõjtõõđi skamm-mannu 15. peei’v 1917 ââ’lmõs riikkvää’ld vaaldšee’jen. Tõn
rää’jest leä’p tuejjääm tuâj riikkân ooudâsviikkmõ’šše da lää’ddoummi jie’llem pue’rummša. Leä’p
ouddnam čue’đ ee’jj se’st samai jiânnai, ij-ǥa årstem podd leäkku tä’st. Mee’st fe’rttai ouddned, mõõnnâd
pâ’jjel vuârddmõõžži, čåu’dded čuõlmmpaai’ǩid da mottjed maai’lm mie’ldd.
Juõ’ǩǩkaž vuäitt vaaikted Lää’ddjânnam da lää’ddvuõđ puõ’tti äigga da åå’n lij puättam äi’ǧǧ piijjâd puk
viõǩǩeen meerkåå’dd õhttsaž meärra kuåsttmõ’šše tän pooddâst, *mõõn vääžnʼjab da jeänab čou’ddi ij tän
räjja leäkku Lää’ddjânnam meer jie’llmest leämmaž. vää’ldelm alggveärlaž jiõččnažvuõttčõõđtõõzzâst 4.12.1917
*

Kulttuur Lää’ddjânnam
Lää’ddvuõđ meä’rtâ’lle lää’ddoummu jiijj. Ǩii täättas vuäitt lee’d lää’ddooumaž da puõ’ttiääi’j lää’ddvuõtt lij
õõutveäkka rajjum, ä’rbbvuõđid da ođđ piõggid da meer õhtteei ä’šš, koon sizz čääkk juõ’ǩǩkaž nu’tt
haa’lee’n.
Tää’ssärvvsaž Lää’ddjânnam
Lää’ddjânnmest oummid ââ’net ooumžen, ij mõõn-ne sooǥǥbeä’l le’be seksuaalʼlaž nää’l e’tǩǩee’jen.
Juõǩǩkast lij vuäittmõš viikkâd čõõđ niõǥlmeez da raajjâd õõutveäkka puõ’ttiääi’j. Ij ni ǩeän taarbaš põõllâd
le’be lee’d õhttnaž.
Ǩiõlʼlânji määŋgnallšem Lää’ddjânnam
Meerǩiõll lää’ddǩiõll da ruõcc, uu’ccbõs ǩiõleen väjldââ’ttǩani, lie mooččâd da tõid âlgg vaalšed. Nuu’bb
tää’zzest puõ’tti ääi’j maai’lmest mij jeä’p pi’rǧǧed jiijjân kõõr sizz ǩeässõõđee’l. Mij õlggâp ââ’nned äärvast
da viikkâd õõudårra še jee’res ǩiõli silttummuž jânnme’sten da jee’reså’rnn. Jeä’p vuei’t oo’nnsted
täävtõõzzin da raajjâd puõ’ttiääi’j Lää’ddjânnam, jõs jeä’p fi’tte jeärrsid jeä’t-ka mi’jjid fi’ttjuku.
Tâ’vvjânnmallaš Lää’ddjânnam
Mottjeei maai'lmest ij pi’rǧǧed na’zvaanitaa. Tâ’vvjânnam lie ââldmõs da jäänmõssân mij juurdmaai’lm
va’stteei kuei’mmjânnam. Leä’p raajjâm jiânnai õõutveäkka, nu’tt še puõ’tti ääi’jest õlggâp raajjâd ođđ
pue’r õõutveäkka.
Lää’ddjânnam da maai’lm
Rääuhai da pue’rrvââjjai maai’lm lij õudldõs rääuhai da pue’rrvââjjai Lää’ddjânnma. Aainâs mailmma äävai
åårrai Lää’ddjânnam vuäitt pi’rǧǧeed puõ’ttjest. Ǥu vuâđđää’šš lie jânnme’sten ju’n åå’n nu’tt puârast, mij
õlggâp vie’ǩǩted oummid, koin ää’šš lie hue’nben. Lää’ddjânnam âlgg čuä’jted mailmma maall tää’ssäärvast,
demokratiast da leklvažvuõđâst.
Tu’t ǩǩeei Lää’ddjânnam
Škooultõs lij čooud õõudummša, šõddma da jeällmõ’šše nu’tt Lää’ddjânnmest ǥu globaalʼlanji. Mee’st
škooultõsriâšldõk lij õhtt maai’lm pue’rmõõzzin, da mij tu’tǩǩummuž ââ’lmõs tää’zzest. Jeä’p vuäǯǯ kuuitâǥ
nuäjjõõttâd åå’n vaaldšeei vuâkka, pe’ce mij õlggâp õõu’deed škooultõõzz da tu’tǩǩummuž va’stteed še
puõ’ttiääi’j taarbid.
Ǩeâllʼjeei Lää’ddjânnam
Maai’lm ij leäkku tå’lǩ mi’jji. Pukin, puõ’tti puõlvvõõǥǥin še, lij vuõiggâdvuõtt puu’ttes pirrõ’sse. Ij ni
Lää’ddjânnam leäkku jânnampäälltaa, nu’tt-ba Lää’ddjânnam âlgg ââ’nned huõl še planee’tt puõ’ttjest.
Näkam Lää’ddjânnam vuei’ttep raajjâd, jõs raajjâp tõn õõutveäkka.
Kudd meerlain lij kudd šâddjânnam rajjum. – Maria Jotuni
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NUORÂI UĐ ĐÂ JIEČÂNÂSVUOĐÂJULGÁŠTUS
Suomalaiset!
Finländare!
Suopmelaččat!
The people of Finland!

Suomâ ovdâskodde ciälhádâđâi skammâmáánu 15. peeivi 1917 alemuu staatâvääldi haldâšeijen. Tast
ovdâskulij mij lep porgâm mii staatâ ovdedem já syemmilij eellimtile pyeredem oovdân. Mij lep ovdánâm
čyeđe ivveest melgâdávt, ige täälgin lah äigi orostiđ. Mij ferttip ovdániđ, pajaniđ vuárdámušâi paajaabel,
čuávdiđ čuolmâid já muttuđ maailm ooleest.
Juáháš puáhtá vaikuttiđ Suomâ já syemmilâšvuođâ puátteevuotân já tääl lii puáttám äigi čokkiđ puoh
vuoimijdân aalmugkode ohtsij uulmij olášuttem tiet äigimuddoost, mii lii tergâdub já mast lii stuárráb
merhâšume ko kuássin ovdil Suomâ aalmug elimist. Vááldus algâalgâlii jiečânâsvuođâjulgáštusâst 4.12.1917.
Kulttuurlâš Suomâ
Syemmilâšvuođâ miärušteleh syemmiliih jiejah. Kii peri puáhtá leđe syemmilâš, já puátteevuođâ
syemmilâšvuotâ lii oovtâst rahtum, ärbivuovijd já uđđâ piegâid já aalmugjesânijd ovtâstittee äšši, mon siisâ
mättih puohah jis nuuvt halijdeh.
Täsiárvusâš Suomâ
Suomâst ulmuid kalga kohtâliđ persovnin, ij monnii suhâpele tâi seksuallii sundâšume ovdâsteijen. Juáhhást lii
máhđulâšvuotâ olášuttiđ naharijdis já rähtiđ oovtâst puátteevuođâ. Kihheen ij taarbâš poollâđ teikkâ leđe ohtuu.
Kielâlávt maaŋgâmuđusâš Suomâ
Mii aalmugkielah suomâ já ruotâ, ucceeblohokielâid vájáldithánnáá, láá muččâdeh já taid kalga varjâliđ.
Nube tááhust puátteevuođâ maailmist mij ep piergii jieččân koorâ siisâ náđumáin. Mij ferttip árvuštiđ já
ovdediđ meid eres kielâi tááiđu jieččân enâmist já olgoenâmijn. Mij ep pyevti olleeđ ulmijdân já vuáváđ
puátteevuođâ Suomâ, jis mij ep addii iärásijd iäge sij addii mii.
Tave-eennâmlâš Suomâ
Muttojeijee maailmist ij piergii ustevijttáá. Tave-enâmeh láá mii aldemuuh já jurdui tääsist enâmustáá
siämmááviärdásiih kyeimih. Mij lep ráhtám ennuv oovtâst, nuuvtpa pyeredop aašij tile meid puátteevuođâst
tillsammans.
Suomâ já maailm
Rávhálâš já pyereest vaijee maailm lii iähtun rávhálii já pyereest vaijee Suomân. Tuše talle jis lii áávus
maailmân, Suomâ puáhtá miänástuđ puátteevuođâst. Tondiet ko vuáđuääših láá mii enâmist jo tääl
eromâš pyereh, mij kolgâp išediđ ulmuid, kiäin ääših láá hyenebeht. Suomâ kalga čäittiđ maalli täsiáárvust,
demokratiast já luholâšvuođâst.
Totkee Suomâ
Škovlim lii čoovdâ ovdánmân, stuárumân já iärásijguin toimâmân nuuvt Suomâst ko gloobaallávt-uv. Mii
škovlimvuáhádâh lii ohtâ maailm pyeremusâin, já mii tutkâmuš lii ollâtásásâš. Mij ep kuittâg uážu nohádiđ
tááláá tilán, mut mij kolgâp ovdediđ škovlim já tutkâmuš nuuvt et tot västid puátteevuođâ tárboid.
Kilelis Suomâ
Maailm ij lah tuše mii. Puohâin, meid puáttee suhâpuolvâin, lii vuoigâdvuotâ putes pirrâdâhân. Suomâ ij lah
eennâmpáluttáá, já nuuvtpa Suomâ ferttee aitârdiđ meid mii plaaneet puátteevuođâ.
Tággáár Suomâ mij pyehtip rähtiđ, jis porgâp tom oovtâst.

”Riev tis aalmugjesânijn lii riev tis eennâm rahtum.” – Maria Jotuni

Olli Kaksonen

Rasmus Keinänen

Santeri Leinonen

Antti Rossinen
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Suomalaiset!
Finländare!
Suopmelaččat!
The people of Finland!
Suomen Eduskunta julistautui 15.11.1917
korkeimman valtiovallan haltijaksi.
Tämä tarkoitti sitä, että suomalaisten valitsemat
kansanedustajat alkoivat päättää Suomen asioista.
Myöhemmin, 6.12.1917 eduskunta julisti Suomen
itsenäiseksi valtioksi.
Tämän jälkeen Venäjä ei enää päättänyt
suomalaisten asioista.
Siitä lähtien suomalaiset ovat tehneet työtä
oman maansa kehittämiseksi ja
suomalaisten elinolojen parantamiseksi.
Suomi on kehittynyt sadassa vuodessa huimasti.
Siitä huolimatta meidän suomalaisten
on kehityttävä, ratkaistava ongelmia ja
muututtava maailman mukana.
Jokainen meistä voi vaikuttaa Suomen tulevaisuuteen.
Nyt on aika ponnistaa kaikki voimamme
yhteisen päämäärämme saavuttamiseksi.
Tätä ajankohtaa tärkeämpää ja ratkaisevampaa
hetkeä ei Suomen kansan elämässä ole ollut.
Kulttuurin Suomi
Mitä on suomalaisuus, sen suomalaiset määrittelevät itse.
Kuka tahansa voi olla suomalainen ja
tulevaisuuden suomalaisuus on yhdessä rakennettu.
Se on perinteitä ja uusia tuulia ja kansalaisia
yhdistävä asia, jonka piiriin mahtuu jokainen,
joka haluaa.
Tasa- ar voinen Suomi
Suomessa ihmisiä kohdellaan henkilöinä, ei jonkin
sukupuolen tai seksuaalisen suuntautumisen edustajina.
Jokaisella on mahdollisuus toteuttaa unelmiaan ja
rakentaa yhdessä tulevaisuutta.
Kenenkään ei tarvitse pelätä tai olla yksinäinen.
Suomessa puhutaan monia kieliä
Kansalliskielemme suomi ja ruotsi ovat kauniita.
Emme saa myöskään unohtaa vähemmistökieliämme,
joita tulee vaalia.
Toisaalta tulevaisuudessa meidän pitää arvostaa ja
kehittää myös muiden kielten osaamista.
Emme voi onnistua tavoitteissamme ja luoda
tulevaisuuden Suomea, jos emme ymmärrä muita
eikä meitä ymmärretä.
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Pohjoismainen Suomi
Muuttuvassa maailmassa ei pärjää ilman ystäviä.
Pohjoismaat ovat naapureitamme ja monesta asiasta
ajatellemme pohjoismaissa samalla tavalla.
Olemme luoneet paljon yhdessä,
luokaamme siis tulevaisuudessakin uutta hyvää.
Suomi ja maailma
Rauhallinen ja hyvinvoiva maailma on edellytys
rauhalliselle ja hyvinvoivalle Suomelle.
Ainoastaan maailmalle avoimena Suomi
voi menestyä tulevaisuudessa.
Perusasiat ovat maassamme jo nyt erinomaisesti.
Siksi meidän on autettava ihmisiä, joilla
asiat ovat huonommin kuin meillä.
Suomen pitää näyttää maailmalle mallia
tasa-arvossa, demokratiassa ja onnellisuudessa.
Tutkiva Suomi
Koulutus on avain kehitykseen, kasvuun ja
kanssakäymiseen niin Suomessa
kuin maailmanlaajuisesti.
Koulutus Suomessa on maailman parhaita,
ja tutkimus huippuluokkaa.
Siitä huolimatta meidän on kehitettävä
koulutustamme ja tutkimustamme niin,
että ne vastaavat tulevaisuuden tarpeisiin.
Kestävä Suomi
Maailma ei ole vain meidän.
Kaikilla, myös tulevilla sukupolvilla,
on oikeus puhtaaseen ympäristöön.
Suomea ei ole ilman maapalloa, joten
Suomen on huolehdittava myös sen tulevaisuudesta.
Tällaisen Suomen voimme luoda, jos
teemme sen yhdessä.

Kunnon kansalaisista on kunnon isänmaa luotu. – Maria Jotuni

Olli Kaksonen

Rasmus Keinänen

Santeri Leinonen

Antti Rossinen

sivu 2/2

