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Savonlinnan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Anna-Kristiina Mikkonen lausui kaupungintalon parvekkeelta 
kaupungin tervehdyssanat perinteisessä uudenvuodenvastaanottotilaisuusuudessa. Kuva: Tuija Pauhu. 
 
 
Savonlinnan kaupunginvaltuuston puheenjohtajan Anna-Kristiina Mikkosen puhe Savonlinnan 
uudenvuoden vastaanotolla 31.12.2016. 
 
Arvoisat Savonlinnalaiset, hyvät kuulijat. 
 
Vuosi 2016 alkaa olla päättymäisillään. Vuosi joka on tuonut mukanaan sotaa, väkivaltaa, 
terrorismia, pakolaisia. Suomessa uutisotsikot kertovat uusnatseista ja viharikosten määrän 
kasvusta. Toisaalta puhutaan, että yksittäisiin tekoihin on vaikea ennakolta puuttua tai varautua, 
mutta toisaalta yhteiskuntamme palveluverkon tulisi löytää hälytysmerkkejä ajoissa ja puuttua 
niihin. Yksinäisyys ja syrjäytyminen tuovat vuosittain Suomelle miljardien kulut. Yksinäisyyttä 
esiintyy kaikissa ikäryhmissä, mutta eritoten nuorten yksinäisyys voi johtaa rankempaan 
yhteiskunnasta syrjäytymiseen. Myös ikäihmisten yksinäisyys on lisääntynyt. Lääkärissä tai 
kaupassakäynti saattaa olla päivän ainut inhimillinen kontakti. 
 
Päätöksentekijöiden niin kunnan, maakunnan kuin valtakunnan tasolla on todella paneuduttava 
yksinäisyyden ja syrjäytymisen torjumiseen. Kaavoituksella, päivähoidon, koulutoimen ja sosiaali-ja 
terveyspalvelujen ratkaisuilla voi olla yksilön elämän kannalta ratkaiseva vaikutus. Päätöksenteon 
kaikilla tasoilla on huomioitava inhimillisyys ja kaikenikäisten erilaiset tarpeet kuitenkin siten, että 
palvelut ovat kaikkien saavutettavissa. Yksinäisyys ja syrjäytyminen ovat haasteita, joiden 
hallitsemiseen on satavuotiaassa Suomessa panostettava. Imatran kaltaiset tragediat 
välttääksemme, ei meillä ole varaa jättää huomioimatta läheistemme hätää. 
 
Itsenäinen Suomi täyttää sata vuotta vuonna 2017. Koko maamme juhlavuoden teemaksi on valittu 
Yhdessä. Yhdessä rakennamme vuodesta 2017 tekojen ja elämysten vuoden. Olavinlinna pääsee 
osaksi valtakunnallista Luminous valotaidekokonaisuutta tulevassa marraskuussa. Valotaiteella 
paikkakuntien maamerkit, luonnon moninaisuus ja historialliset kohteet nostetaan 
poikkeuksellisella tavalla esille. Suomen 100-vuotisjuhlavuosi on myös noteerattu maailmalla. 
Matkailun suunnannäyttäjä Lonely Planet listasi Suomen maailman kolmanneksi 
kiinnostavimmaksi matkailumaaksi muun muassa satavuotisjuhlallisuuksien johdosta. 



 
 
 
Etelä-Savon maakunnallinen Suomi 100 vuotta teema on: Tämä on koti. Teema sitoo 
eteläsavolaisten kaupunkien, kuntien ja toimijoiden omat juhlavuoteen liittyvät tapahtumat ja 
tekemiset yhteen. Koti on enemmän kuin asunto ja seinät. Koti on  kanssakäymisen paikka ja 
mielen koti. Kodin merkitys perustuu tuttuuteen, emotionaaliseen turvaan ja toiminnalliseen 
vapauteen. Koti on siellä missä sydämesi on. 
 
Kotini on linnani, linna on kotini. Savonlinna on meidän kotimme.  Vuosi 2016 ei kohdellut 
kaupunkiamme hyvin, vaan toi tiellemme suuria haasteita, mutta yhdessä tästä eteenpäin on 
mentävä. Tulevana vuonna valitaan uudet päättäjät kaupungistamme huolehtimaan. Kaupungille 
päästään tekemään uutta strategiaa positiivisemmassa talouskunnossa kuin tämän 
valtuustokauden alussa. 
 
Meidän olisi hyvä muistaa, että saamme asua yhdessä maailman turvallisimmista ja puhtaimmista 
maisemista, suomalaisessa kansallismaisemassa. ”Kauneimmat asiat elämässä eivät ole 
nähtävissä. Ne ovat tunnettavissa sydämellä." Kirjoittaa Antoine de Saint-Exupery Pikku 
Prinssissä. Tehkäämme tulevasta vuodesta yhdessä elämysten vuosi! Näillä sanoilla, haluan 
toivottaa teille, omasta ja Savonlinnan kaupungin puolesta, mitä parhainta vuotta 2017! 
 
 
 


