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Arvoisat kuulijat, seuratoverit 

Hyvät naiset ja herrat 
 

Arvostan teidän läsnäoloanne neuvostosotilaiden muistomerkillä enemmän 
kuin kertaakaan aikaisemmin.  

Vaikka maatamme, maanosaamme ja koko sivilisaatiota runtelee kutsumaton 
ja näkymätön vieras, Koronavirus, te olette saapuneet osoittamaan kunniaa niille 
henkilöille, jotka ovat tänne haudattuina.  

Mittaamattomat ovat ne kärsimykset joita tämä maaperä kätkee sisäänsä, me 
emme tiedä, eikä kukaan meistä voi aavistaa millaista kaipuuta kotiin yksin jääneet 
aviopuolisot, sotaorvot ja perhepiiri ovat joutuneet kokemaan. Tuska kotona on ollut 
riipaisevaa ja sitä on kestänyt vuodesta toiseen, kenties loputtomiin saakka. Usein 
viimeistä tietoa rintamalle lähteneen matkan päästä ei saatu koskaan perille. Isien, vaarien 
ja sukulaisten päätyminen Vähärauman multiin, on monessa kodissa vieläkin osa 
sotahistoriaa, josta ole saatu todenperäistä tietoa sitä tarvitseville. 

Volgogradista alkanut neuvostojoukkojen suurhyökkäys ajoi vihollisen pois 
Neuvostoliitosta ja kevät 1945 toi rauhan Eurooppaan. Tuo odotettu, välillä saavuttamat-
tomalta tuntunut hetki koitti lopulta toukokuussa 1945 tasan 75 vuotta sitten. Liittoutuneet 
valtasivat Berliinin ja neuvostojoukot vapauttivat Saksan ja sen pääkaupungin maksaen 
siitä kovan hinnan. Brandenburgin portilla nähtiin kauan odotettu hetki, se oli kuin 
kangastus, mutta sittenkin totta. Vuosia kestäneen sodan jälkeen oli koittanut hiljaisuus ja 
neuvostojoukot tehneet urotyön, joka etsii vertaistaan, sellaista ei ole, eikä toista 
samanlaista koskaan tule.  

Tänään toukokuun 9. päivänä elikkä Eurooppa-päivänä ja Voitonpäivänä tuo 
rauhanpäivä 75 vuotta takaperin on meille jokaiselle kultaakin kalliimpi. Meidän tehtävä on 
vaalia niiden henkilöiden elämää, jotka ovat pahoinpideltyinä, rääkättyinä ja nääntyneinä 
nälkään kohdanneet elämänsä lopun Vähäraumalla. Heidän uhrinsa on meille enemmän, 
kuin mikään muu teko rauhan eteen. On muistettava kuinka nämä henkilöt ovat tehneet 
rauhan eteen enemmän kuin yksikään toinen ihminen – he ovat maksaneet siitä 
hengellään ja tietämättään lahjoittaneet meille vapauden merkiksi sinitaivaan ja rauhan 
Eurooppaan. Paikallaan on puhua, elämän kunnioittamisesta ja siitä kuinka kalliimpaa 
lahjaa kuin elämä, ei yksikään meistä voi saada. 

Neuvostojoukkojen edetessä läntiseen Eurooppaan päämääränään luoda 
rauha ja palauttaa stabiliteetti maanosaan, meidän tulee muistaa kuva monikansallisesta 
neuvostoarmeijasta. Siitä kertoo takanamme oleva taulu, josta löytyy henkilöiden tiedot, 
jotka olemme voineet tunnistaa sota-arkistoista. Siinä on lueteltuina vain osa tänne 
haudatuista henkilöistä. Sanalla sanoen, sota suorastaan tyrmäsi koko monikansallisen 
Neuvostoliiton. Tiedämme kuinka uutinen voitonpäivästä 9. toukokuuta 1945 saavutti 
kulovalkean tavoin koko laajan neuvostomaan. Arvokkaampaa ja kalliimpaa juhlaa kuin 9. 
toukokuuta Euroopassa - ei ole!  

Olkoon meillä Euroopassa aina rauha! Eläköön vuoropuhelu kansojen kuin 
myös tavallisten kansalaisten kesken, ilman rauhan dialogia, meillä ei ole tulevaisuutta. 
Kunnioittakaamme niiden ihmisten elämää, jotka ovat täällä haudattuina, emme tänään 
unohda niitä tuntemattomiakaan ihmiskohtaloita, jotka ovat olleet takaamassa meille 
kestävää rauhaa. 

Eläköön maailmanrauha!  


