
YC 2.12.2017, Säätytalo. 

Arvoisa Ministeri,  hyvät Itsenäisyyssenaattoreiden sukujen edustajat ja toimintamme sidosryhmät! 

Minulla on ilo ja kunnia toivottaa teidät tervetulleeksi tänään itsenäisyyssenaattoreiden sukujen yhteiseen juhlaan. 

Kun syksyllä 2015 Castrén -suku suunnitteli vuoden 2017 ohjelmaa, päätöksemme oli, että mennään kahville ja 

kysytään lähtisivätkö muutkin itsenäisyyssenaattoreiden suvut mukaan. Ryhdyimme joulukuussa 2015 ottamaan 

yhteyttä sukuihin. Vuosi 2016 oli jo vahvasti juhlan suunnittelun aikaa. Tutustuimme toisiimme ja sukujen 

edustajat tiedustelivat kukin omilta suvuiltaan, millainen juhla voisi olla. Aluksi juhlaa suunniteltiin noin 100 

henkilölle. Osallistujamäärä on noussut reilusti ja juhlapaikkakin on vaihtunut. Valmisteluissa on ollut mukana 

huomattava joukko vapaaehtoisia eri suvuista ja tekemistä on riittänyt runsaasti. Tänään meitä on täällä 

Säätytalolla lähes 600 henkilöä, ja nyt tahdon lämpimästi kiittää teitä kaikkia sukujen edustajia osallistumisesta. 

Mielestäni tämän juhlan käsikirjoitusta on tehty jo 100 vuotta sitten, kun senaattorit allekirjoittivat 

itsenäisyysjulistuksen 4.12.1917. Myös itsenäisyyssenaattoreiden suvut -ryhmä tulee olemaan esillä samana 

päivämääränä, kun itsenäisyysjulistuksen allekirjoitushetkestä tulee kuluneeksi 100 vuotta.  

Toimintamme on laajentunut vuoden 2017 alusta lukien ja olemme liputtaneet jokaisen senaattorin syntymäpäivän 

kunniaksi kuluvana vuonna. Seuraava liputus on 14.12. Jalmar Castrénin syntymäpäivänä. Merkkipäivä 

liputuskierros päättyy P.E. Svinhufvudin syntymäpäivään 15.12.  Kuluvan kesän aikana olemme istuttaneet kuusia 

eri paikkakunnille. Istutuspaikat ovat valikoituneet joko Itsenäisyyssenaatin toiminnan perustein tai nykyisten 



senaattoreiden sukujen toivomuksesta. Kuusen yhteyteen on kiinnitetty muistolaatta, jossa lukee ote vuoden 1917 

itsenäisyysjulistuksesta. Toivomme, että nyt istutetut kuusentaimet muistuttavat myös tulevia sukupolvia 

Itsenäisyyssenaattoreiden merkittävästä panoksesta. Yhtälailla tulevaisuuteen suuntaavaan toimintaan on liittynyt 

valtakunnallinen koululaisille järjestetty kirjoituskilpailu; 100Visio. Koululaiset ovat saaneet ideoida uuden 

itsenäisyysjulistuksen seuraavaksi 100 vuodeksi. Senaattoreiden suvut ovat toimineet hankkeen suojelijana. 

Kilpailun voittivat Kuopion Lyseon oppilaat.  

Tulevaisuuteen olemme edelleen kurkottaneet kirjoittamalla terveisiä Kuopion kauppatorille sijoitettavaan 

Aikakapseliin. Kapseli suljetaan 8.12.2017 ja avataan sadan vuoden kuluttua. Senaattoreiden sukujen jäsenet ovat 

voineet kirjoittaa viestin säilöttäväksi kapseliin. Kirjoituksia taltioitiin 40 kirjoittajalta. Kapseli tulee olemaan 

arvoituksineen vierailemisen arvoinen kohde seuraavan 100 vuoden ajan. 

Tänä aamuna olemme laskeneet seppeleet senaattoreiden haudoille Hietaniemessä ja Eduskuntatalon edessä 

presidentti Kallion ja presidentti Svinhufvudin patsaiden juurelle.  

Arvoisa yleisö, haluan kiittää kaikkia sukuja yhteisestä tekemisestä, Suomi100-organisaatiota ja Säätytalon 

henkilökuntaa. Jokainen teistä on osallistumalla tehnyt tämän juhlan mahdolliseksi. Alkuperäisen päätöksen 

mukaisesti tulemme juomaan tänään kahvia ja nostamaan maljan sekä menneisyydelle että tulevaisuudelle. 

Vielä kerran lämpimästi tervetuloa ja toivotan miellyttävää yhteistä juhlaa teille kaikille. 

Kiitos! 


