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Tasavallan presidentti Sauli Niinistö nosti uudenvuodenpuheessaan esiin muun 
muassa Nato-kysymyksen ja koronapandemian. 
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Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on pitänyt perinteisen uudenvuodenpuheensa. Ilta-

Sanomat julkaisee Niinistön puheen sanasta sanaan: 

Kansalaiset, 

”Minun ehkä vanhentunut käsitykseni meidän ihmisten keskinäisistä suhteista on se, että 
tarvitaan enemmän hyvää tahtoa, enemmän halua ymmärtää toinen toisiaan ja enemmän 
nöyryyttä korkeampien arvojen edessä.” Näin totesi Frans Emil Sillanpää aikanaan, eikä hänen 
sanomansa ole vieläkään vanhentunut. 

Suomessa on vuoden mittaan käyty kiivasta keskustelua pandemiasta. Ja nyt, aiheellisesta 
syystä, turvallisuuspolitiikka nousee puheisiin. 
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Erimielisyyttä ei pidä kavahtaa. Haasteellisiin tilanteisiin voi ajatella vastattavan monella eri 
tavalla. Mielipiteiden esiin tuominen kuvastaa toimivaa demokratiaa. Mutta ei pidä lakata 
haluamasta ymmärtää, että joku toinen voi ymmärtää asian toisin. Muuten voi syntyä syvää 
eripuraa. Kansakunnalle repivä eripura saattaa olla vaarallisempaa kuin tuo varsinainen haaste 
itsessään. 

Uuden vuoden koittaminen on lupausten ja toivon aikaa. Lupaus yhteisen hyvän etsimisestä on 
tämän vuoden alussa erityisen tärkeä. 

* * * 

Koronaviruspandemian kolmas vuosi on alkamassa. Tauti on osoittautunut sitkeäksi ja ovelaksi 
vastustajaksi. Nopeasti etenevän pandemian perässä on ollut vaikeaa pysyä. Sen edelle on ollut 
mahdotonta ehtiä. 

Vapaamman olemisen aika ei auennutkaan toiveiden mukaisena. Kaksi rokotusta ja 
koronapassi loivat kuvaa turvallisuudesta, jota aika kuitenkin kulutti. Kun virus vielä muutti 
muotoaan, tauti otti entistäkin enemmän tilaa. 

Turhautuminen jatkuviin takaiskuihin on ymmärrettävää. Sitä tunnemme kaikki. Pelko oman tai 
lähimmäisten terveyden puolesta jäytää. Monilla on huolta taloudestaan ja toimeentulostaan. 
Virus ei kuitenkaan väsymyksestämme tai tunteistamme välitä. Nyt kysytään sitkeyttä sitkeyden 
perään. 

Keväällä 2020 virus näyttäytyi yhteisenä vihollisena, jota yhdessä torjutaan. Näimme Suomessa 
paljon toinen toistensa auttamista ja huolenpitoa. Hyvää tahtoa ilmeni, ja se levisi laajasti. 

Nyt on toista ilmaa. On toki ymmärrettävää, että ennenkokematon herättää erilaisia 
mielipiteitä, niin pandemian vaaroista kuin siltä suojautumisesta. Erimielisyys on kuitenkin 
alkanut näyttäytyä eripuraisuutena ja pahan tahdon levittämisenä. Yhdistävästä tekijästä, 
terveytemme suojaamisesta, ei soisi tulevan riidan lähdettä. 

* * * 

Yhdestä asiasta kuitenkin taidetaan olla yhtä mieltä: tämä tauti tarttuu. Tarttuu helposti ja 
leviää laajasti. Ja aiheuttaa sairastumista, lievistä oireista aina kohtalokkaisiin seuraamuksiin. 
Enkä usko, että kukaan tieten tahtoen ottaa minkäänlaista sairautta kantaakseen tai 
levittääkseen. 

Joku saattaa silti ajatella, ettei riski ole juuri hänen kohdallaan suuren suuri. Ja olla 
välinpitämätön. Jättää siis varomatta, rokotteen ottamatta ja maskin käyttämättä. Mutta 
kukaan ei ota riskiä vain omalta kohdaltaan. Eikä kukaan tiedä ennalta mihin oma tartuntaketju 
vielä johtaa. 



 


