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Hyvää huomenta! 

Päivän aloittaminen musiikilla on hyvä tapa. Elias Lönnrot, Kalevalan kokoaja, kansallinen suur-

miehemme soitti herättyään aluksi kannelta ja ryhtyi sitten päivän toimiin.  

Tämän aamun laulun sävelet syntyivät sata vuotta sitten Saksassa Lockstedtin leirillä nuoren Sam Sihvo  

–nimisen jääkärin toimesta. Sanat Muistoja Pohjolasta -nimiseen marssiin kirjoitti melkein sata vuotta 

sitten kuulu sanoittaja Roine Rikhard Ryynänen. Marssista tuli hyvin suosittu. Sävelmän sisältävästä lau-

lunäytelmästä Jääkärin morsian tehtiin kaksi elokuvaversiota. Itsenäistyvässä Suomessa sen musiikin  

tunsivat kaikki.  

Ruotsinkielen opettajamme Toini Frey tuli Viipurista ja kertoessaan jossain yhteydestä kodistaan hän 

sanoi, että  Sam Sihvo oli heillä soittanut pianoa. Me ymmärsimme oikopäätä, että Frey tuli vähän hie-

nommista piireistä sillä kenelläkään ei ollut kotona pianoa emmekä koskaan olleet nähneet elävää säveltä-

jää. 

Kun Suomi itsenäistyi sata vuotta sitten ja sinivalkoristiä ruvettiin heiluttamaan maan rajojen ulkopuolel-

lakin niin jouduimme selittämään muille ja myös itsellemme, mitä Suomi ja suomalaiset oikein olemme. 

Laulujen sanojen mukaan me olimme heimoa sankarten ja raatajain. 

Sihvo oli sotilas ja hän halusi palauttaa sotasankaruuden kuulijoiden mieleen. Esivanhempamme olivat 

olleet Jaakko de la Gardien kanssa Moskovaa valtaamassa, marssineet Kustaa II Adolfin joukoissa Berlii-

nin läpi, vallanneet Varsovan ja hakkapeliittoina taistelleet Lützenissä ja Breitenfeldtissä. Kööpenhami-

naakin esivanhempamme olivat olleet valtaamassa Kaarle X Kustaan johdolla – me olimme sankareitten 

jälkeläisiä. 

Sata vuotta sitten Suomi oli köyhä maatalousmaa, jossa luonto oli viljelijälle ankarampia kuin pohjoisissa 

naapurimaissamme. Ruotsalaisetkin asuvat Helsingistä etelään olevilla viljavammilla alueilla. Leivän 

saamiseksi työtä oli tehtävä pelloilla pitkään eivätkä siinä koneet olleet apuna. Työ oli raatamista. Jo lap-

set pantiin töihin. Suomen itsenäisyyden alkuvuosina me perustellusti sanoimme itsellemme ja muille, 

että olimme sankareitten ja raatajien heimoa.  

Muinaistieteilijät ja kielitieteilijät, arkeologia ja lingvistiikka, antoivat tuolloin tutkimuksillaan ymmärtää, 

että olimme tulleet tänne Volgan mutkasta ja virolaiset olivat puolestaan kävelleet Viroon ja marit Mari-

maahan, unkarilaiset Unkariin jne. 

Vasta kun perinnöllisyystiede, genetiikka alkoi kehittyä - sehän on avannut uskomattomia näkymiä: selvi-

tin omia sukujuuriani ja eikö vain 2 % perimästäni tule neaderthaalin ihmiseltä – luotiin uusi näkemys 

siitä, mitä me olimme ja mistä me tulimme. Professori Kalevi Wiik julkaisi vuonna 2002 kirjan Euroop-

palaisten juuret ja 2007 Mistä suomalaiset ovat tulleet. Ja Volgan mutka alkoi hämärtyä. Tänä vuonna 

Tarton yliopiston professori Valter Lang julkaisi kirjansa Itämerensuomalaisista kansoista, sekin kolmen 

tieteenhaaran tulosten yhdistelmä. Wiikin ja Langin kirjat osoittivat, että emme tulleet tänne yhtenä jouk-

kona vaan tuhansien vuosien aikana erilaisina ryhminä, eri suunnista idästä, etelästä, lännestä ja pohjoi-

sesta. Eivätkä kaikki puhuneet suloista suomeamme. Kieltämme on Suomenniemellä puhuttu vain pari 

vuosituhatta.  Jotkut esivanhempiemme puhumista kielistä ovat kuolleet. Kun meiltä nyt täällä Rovanie-

mellä aurinko on kateissa, niin se on kateissa vain meiltä suomalaisilta. Olemme maailman  ainoa kansa, 

joka puhuu auringosta. Virossakin päivä paistaa kuten myös muissa suomalaisugrilaisissa kielissä. Aurin-

ko-sanaa ei tunneta muualla kuin meillä. 



Professori Wiikiltä kuitenkin tivattiin, mitä me olemme. Hän tiivisti vastauksen yhteen lauseeseen; me 

olemme mammutinmetsästäjien jälkeläisiä. Esivanhempamme kaatoivat kivikauden kirveillä ja nuolilla 

mammutteja. 

Tietysti tärkein kysymyksemme on – ja sen joutuu tekemään vielä näin vanhanakin – mitä minä olen? 

Etenkin sen joutuu kysymään, kun kohtaa vaikeuksia. Joskus tie tuntuu nousevan pystyyn, pahimmillaan 

– runoilijaa lainatakseni – tuntuu siltä kuin jumala silittäisi päätä niin että luu paistaa.  

Silloin joutuu turvautumaan sukuun, heimoon ja kansaan ja muistuttamaan itseään, että on lujaa väkeä; 

heimoa sankarten ja raatajain, mammutinmetsästäjien perillinen. Sellainen ihmisen selviää kaikesta. 

Olen yksi niistä lapsista, jotka palasivat tuhottuun Rovaniemeen vuonna 1945. Vielä kesällä 1946 kokosin 

näillä sormilla vääntyneitä rautanauloja kotitalomme tuhkasta Kirkonkankaalla. Nauloista oli huutava 

pula. Kootut naulat naputeltiin suoriksi ja käytettiin uudisrakentamiseen. Näin selvittiin. 

Hyvää juhla- ja koulupäivää! 


