
Mäkitupatalon lipputangon pystytys ja 

ensiliputus 
 

 

   
 

Jalustan valutyössä 03-11-2016 

vasemmanpuoleisessa kuvassa Erkki 

Malmlund, Kimmo Samuli ja Markku 

Ahti.                              

oikeanpuoleisessa kuvassa Kimmo 

Samuli, Markku Ahti, Erkki Malmlund ja 

Tapio Koivisto. 

 

   
 

Lipputangon pystytyksessä 24-11-2016 

 

vasemmanpuoleisessa kuvassa 

omakotitalkkari Riku Joensuu, Kimmo 

Samuli, Markku Ahti ja Tapio Koivisto, 

oikeanpuoleisessa kuvassa Kimmo 

Samuli, Markku Ahti ja Antti Junninen 

 

 

 

 

 

 



 

Ensimmäinen liputus Itsenäisyyspäivänä 06-12-2016 
 

   
 

Lippua nostamassa Kimmo Samuli ja Tapio Koiviston johtamat musikantit säestävät 

Lippulaulua, Markku Ahti avustaa lipunnostossa 

 

   
 

Aamuvirkkuja Mäkitupalaisia laulamassa Maamme-laulua Tapio Koiviston musikanttien 

säestyksellä lipun liehuessa tangossa. 

 

 

 

 

 



Lipunnostotilaisuuden puhe 

Suomen Itsenäisyyspäivä 6.12.2016 

 

Markku Ahti 

Vähä-Heikkilän Mäkitupalaisyhdistys ry. 

 

Arvoisat Itsenäisyyspäivän Mäkitupalaisyhdistyksen Lipunnoston osanottajat. 

Venäjän keisarikunnan keisari Aleksanteri I avasi Porvoon valtiopäivät 207 

vuotta sitten v. 1809 ja sen seurauksena Suomesta tuli Venäjän alaisuuteen 

autonominen valtio ja saimme oikeuden omaan valuuttaan, pankkiin ja postiin. 

Nämä instituutiot loivat pohjaa, kasvattivat ja opettivat meidät suomalaiset 

itsenäiseen ja demokraattiseen valtiojärjestykseen. Ja 108 vuotta myöhemmin 99 

vuotta sitten Suomi julistautui itsenäiseksi valtioksi ja siitä lähtien me 

suomalaiset olemme saaneet nauttia Itsenäisyydestämme. Kuluneina 

vuosikymmeninä on tapahtunut paljon, mutta Suomi on osoittanut taipaleensa 

aikana monesti mahdottoman mahdolliseksi. Selvisimme lopulta yhtenäisenä 

kansakuntana vuoden 1918 raskaasta kansalaissodasta. Ja juuri tuon 108 

vuoden opetteluajan ansiosta Suomi selvisi siitä suhteellisen pienin vaurioin ja 

lopputuloksena oli itsenäinen Suomi demokraattisella yhteiskuntajärjestyksellä. 

Tähän kansalaissotaan myös monet silloiset mäkitupalaisetkin joutuivat 

osallisiksi, ollen enimmäkseen sijaiskärsijöinä, sillä torpparit ja mäkitupalaiset 

eivät pääosin halunneet olla vallankumouksellisia, mutta eivät kokeneet itseään 

myöskään porvareiksi. Yhdistyksen kaikki pöytäkirjat ennen kansalaissotaa 

hävitettiin Sikaojaan silloin juuri turvallisuussyistä ja tämän vuoksi yhdistyksen 

säilynyt pöytäkirjahistoria alkaa vasta 1920-luvun alkupuolelta. Tarkkoja tietoja 

yhdistyksen jäsenten osallisuudesta tuohon sotaan ei siten ole näin säilynyt. 

Itsenäisyytemme kaksi ensimmäistä vuosikymmentä olivat eheytymisen ja 

kansakunnan rakentamisen aikaa. Uudelleen Suomea koeteltiin sitten taas 

Talvisodan ja toisen maailmansodan melskeissä ja elimme hyvinkin kriittisiä 

aikoja. Suomalaiset olivat jo kasvaneet siinä määrin yhtenäiseksi kansakunnaksi, 

että maanpuolustustahto oli kaikilla silloin yhteinen ja hyvin korkea. Pitkälti 

tämän yhtenäisyyden ansiosta Suomi onnistui säilyttämään silloin 

itsenäisyytensä, tosin suurimpina uhreina olivat monikymmentuhantiset 

kaatuneet ja haavoittuneet sotilaat ja siviilit sekä vangeiksi jääneet. Juuri tänään 

Itsenäisyyspäivänä meidän on jälleen kerran kiitettävä Itsenäisyydestämme 

sodissa mukana olleita vielä elossa olevia veteraaneja sekä kunnioitettava kaikkia 

jo tämän elämän jättäneitä.  

Sotien jälkeinen aika oli kansakuntamme kehittymisen aikaa, vaikka 

samanaikaisesti Suomi joutui tasapainoilemaan riskien rajoilla suuren itäisen 

naapurin ja lännen välimaastossa. Raskaista sotakorvauksista alkanut Suomen 

voimakas teollistuminen on ollut tärkeä perusta yhteiskuntamme kehittymiseen 

sekä elintasomme kohoamiseen nykyiselle tasolleen.  

Elämme tänä päivänä pitkään jatkuneen laman kourissa, mutta varmuudella 

tulemme siitäkin selviytymään. Suomen menestystekijöinä vuosikymmenten 



aikana ovat olleet sotasukupolven sekä sotien jälkeisen sukupolven vahva 

työmoraali, minkä ansiosta Suomi on vaurastunut yhdeksi maailman 

menestyneimmäksi kansaksi. Kaikesta tästä huolimatta meillä ovat tänä päivänä 

vielä suurina haasteina työttömyys, syrjäytyminen, köyhyys ja 

epäoikeudenmukaisuus. Lisäksi kansainvälisesti meillä on haasteena laaja 

maahanmuuttoliike, mikä meidän on pystyttävä myös hoitamaan inhimillisesti ja 

kaikkien kannalta oikeudenmukaisesti. Mielestäni kuitenkin yksi suurimmista 

haasteista meillä on saada siirrettyä tuo sodan ja sotien jälkeisen sukupolvien 

asenne ja työmoraali nykyisille ja tuleville sukupolville, sillä vain sen avulla 

Suomi selviytyy myös tulevina vuosikymmeninä. kun työelämän vaatimukset ja 

kiireinen elämäntapa vain kiihtyy. 

Tänä päivänä Suomi on vahvasti osa kansainvälistä yhteisöä. Siihen kuuluu 

rauhan rakentaminen ja rauhan turvaaminen, ihmisoikeuksien ja kansanvallan 

puolustaminen ympäri maailman. Myös talouteen ja työhön liittyvä 

kansainvälinen yhteistyö on osa tätä kokonaisuutta. Suomen itsenäisyyden 

kannalta kaikkein tärkeintä nyt ja tulevaisuudessa kuitenkin on yhtenäinen ja 

samaan hiileen puhaltava kansakunta. Aivan saman voimme todeta Vähä-

Heikkilän Mäkitupalaisyhdistyksenkin osalta, vain yhtenäisenä ja 

yhteenkuuluvuuden tunteella, kaikkien alueen asukkaiden yhteisellä panoksella 

sekä rakentavalla eri yhteisöjen yhteistyöllä pystymme viemään yhdistystämme 

ajan hengessä eteenpäin tuleviin haasteisiin ja kehittämään kaupungin 

päättäjien kanssa yhteistyössä alueemme viihtyisyyttä. 

Tänään olemme nyt nostaneet siniristilipun liehumaan ensimmäistä kertaa 

yhdistyksemme uuteen lipputankoon. Voimme samalla kokea kiitollisuudella 

tervettä ylpeyttä kauniista ja arvokkaasta isänmaastamme, ja myös upeasta, 

rakkaasta asuinalueestamme.  

Haluan toivottaa omasta ja Vähä-Heikkilän Mäkitupalaisyhdistyksen puolesta 

teille kaikille oikein hyvää Suomen itsenäisyyden 99-vuotispäivää. 

 

 


