
Yhdistyksen Suomi-100v – juhlat Mäkitupatalolla 29-11-2017 

 

 

Mäkitupatalo niin ulkoa kuin sisältäkin valmiina ottamaan juhlivan jäsenistön vastaan ja järjestelytyöryhmän 

Anne-Maija Koivisto ohjaa runsasta (yli 60 henk.) juhlaväkeä pöytiin. 

 

       

Tilaisuuden alkajaisiksi yhdistyksen puheenjohtaja Markku Ahti toivotti juhlavieraat tervetulleeksi ja alkupuheen-

vuorossaan hän peilasi lyhyesti Suomen itsenäisyyden taivalta ja muisti myös veteraanien merkitystä itsenäisyyden 

säilyttämisessä vaikeimpina aikoina niin eturintamalla kuin kotirintamallakin. Itsenäisen 100-vuotiaan Suomen 

onnittelumaljojen jälkeen yhdistyksen jäsen ja Turun Yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku 

Jokisipilä piti esitelmän Suomen poliittisen ja yhteiskunnallisen elämän kehittymisestä ja niiden vaikutuksesta 

yhteiskuntamme demokratiakehityksessä. Samalla hän peilasi Suomen kehityskulkua muutamiin muihin Euroopan 

maihin, joissa demokratiakehitys ei ole edennyt täysin samalla tavalla ja yhtä rauhanomaisesti kuine Suomessa. 

     

Alkupuheenvuorojen jälkeen illan orkesteri RelaxCorner (vas. Vesku Saloranta, Jusu Heinonen, Mikko Maunula ja Ilpo 

Murtojärvi) viihdyttivät juhlavieraita. Aluksi Ilpo Murtojärvi soitti kitarasoolona Finlandian, minkä jälkeen alkuillan 

musiikkitarjonta puheiden, ruokailun ja kahvitusten lomassa oli kotimaisten säveltäjien klassisempaa tuotantoa. Illan 



päätteeksi tilaisuus lopetettiin asiaankuuluvasti Itsenäisyyden juhlatansseihin orkesterin säestämänä. Ruokailun aluksi 

yhdistyksen hallituksen jäsen, ja tilaisuuden tarjoilusta vastannut pitokokki Mikko Ahola kertoi tarjolla olevan buffet-

pöydän antimista, minkä jälkeen juhlaväki pääsi nauttimaan pöydän antimista. 

     

Ruokailun jälkeen puheenvuoron piti Vähä-Heikkilän koulun entinen pitkäaikainen opettaja ja rehtori Turjo Lempinen, 

joka on asunut myös lapsuutensa ja nuoruutensa Vähä-Heikkilän alueen lähituntumassa ja palvellut armeija-aikansa 

Vähä-Heikkilän kasarmissa, mistä opettajaopintojensa jälkeen siirtyi 50-luvun alussa Vähä-Heikkilän kouluun opettajaksi, 

mistä hän jäi rehtorina eläkkeelle 90-luvun puolivälin tietämissä. Turjo Lempinen kertoi elävään ja hauskaan tyyliinsä 

omakohtaisia kokemuksiaan monenlaisista tapahtumista Vähä-Heikkilässä ja lähialueilla. 

     

Illan edetessä tunnelma vapautui entisestään ja väki keskusteli aktiivisesti keskenään ja tutustui toinen toisiinsa. 

     



   

Ennen juhlatanssien alkua juhlaväki pääsi vielä nauttimaan hyvät kahvit pullien ja sinivalkoisen kakun kera 

   

Tilaisuuden järjestelytyöryhmä oli onnistunut saamaan omaa työtään säästämättä tilaisuudesta juhlavan, mutta samalla 

kotoisen rennon ja itse tilaisuudessa pitopalvelun keittiö- ja tarjoiluhenkilöillä riitti vielä runsaasti työtä onnistuneessa 

toteutuksessa. Juhlaväen jälkikommenteista oli tulkittavissa, että väki oli viihtynyt ja nauttinut illan kokonaistarjonnasta. 


