Helsingin apulaispormestari Sanna Vesikansan puhe Uudenkirkon pitäjäjuhlassa 18.8.2019 Helsingissä
Hyvät Uudenkirkon Pitäjäjuhlien osallistujat,

tervetuloa tänne Karjalatalolle ja Helsinkiin viettämään juhlapäivää. Me haluamme Helsingin olevan
kaupunki, joka on enemmän kuin vain 38 000 työntekijän muodostama organisaatio, meidän kaikkien
kotikaupunki, jonka kaupunkilaiset tekevät. Haluamme myös, että pääkaupunkina Helsinki on meidän
kaikkien suomalaisten kaupunki. Haluamme olla myös kaupunki, jonne jokainen on tervetullut, tulee sitten
muualta Suomesta tai kauempaa rajojen takaa.
Tällaiset juhlapäivät ja kaltaisenne järjestön toiminta on tärkeää identiteetin muodostumiselle. Te
Uudeltakirkolta lähteneiden jälkeläiset olette onnistuneet säilyttämään yhteyden rajan taakse jääneeseen
Karjalaan. Minulle henkilökohtaisesti Kannas ja Karjala ovat tärkeitä, koska isoäitini Helvi Saksanen syntyi
Viipurin maalaiskunnassa ja kävi koulunsa Viipurissa. Isoäitini äiti sai talvisodan jälkeen Helsingin Pirkkolasta
ruotsalaisten lahjoittaman ruotsalaistalon, jonne myös äitini syntyi jatkosodan aikana. Olen itsekin ottanut
tänä vuonna askelen kohti sukumme perinteitä, kun 15 vuotta Pakilan puolella katua asuttuni muutimme
tänä keväänä itsekin Pirkkolan ruotsalaistaloon.
Viipurilainen isoäitini oli minulle läheinen, kuten myös helsinkiläinen toinen mummini. Meille
syntyperäisille helsinkiläisille on varmaan tyypillistä, että voimme vähän valita, vaikkapa omien
isovanhempiemme joukosta, mikä tuntuu kotoisimmalta suunnilta rakentaa omaa identiteettiä.
Toukokuussa kävimme ensimmäisen kerran Viipurissa omien vanhempieni ja omien lasteni kanssa. Sillä
matkalla mietin, miten tärkeää on myös osata puhutella seuraavaa sukupolvea, joilla ei ehkä ole mitään
omakohtaista suhdetta rajan taakse jääneeseen elämään tai ihmisiin. Sitä tekin yhdistyksenä varmasti
pohditte: miten osallistaa mahdollisimman monenlaisia ihmisiä, joilla on yhteisiä juuria mutta elämäntavat
ja identiteetit voivat olla hyvinkin moninaisia.
Osallisuus on ajankohtainen asia myös Helsingissä tänä syksynä. Kaupungin osallistuva budjetointi etenee
syksyn aikana ensimmäisen kerran äänestyksiin. Jokainen kaupunkilainen on saanut esittää ideoita, miten
kaupungin tähän varaamat 4,4 miljoonaa euroa pitäisi käyttää. Ideoita on yhdessä työpajoissa jalostettu, ja
nyt syksyllä jokaisella yli 12 vuotiaalla on mahdollisuus äänestää. Helsinki on sitoutunut toteuttamaan
voittaneet hankkeet. Toivottavasti myös kaikki täällä olevat helsinkiläiset äänestävät ja kaupunkilaisten ääni
kuulu.
Kaupunki syntyy kaupunkilaisten ja kansalaisjärjestöjen kuten teidänkin yhdistyksenne tekemänä. Sen
vuoksi haluamme myös olla tekemässä parempaa Helsinkiä. Kiitos, että omalla panoksellanne tuotte
ihmisiä yhteen. Toivotan teille parhainta Pitäjä-päivää!

