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Itsenäisyyden kuusi 

  

Sinut kylvettiin vuonna 1917 Helsingin Kaivopuistoon itsenäisen Suomen eduskunnan kunniaksi. Suomen 

täyttäessä 50 vuotta perimääsi kantavat kotikuuset istutettiin vuoden 1967 toukokuussa ympäri Suomea.  SOK-

osuuskauppa myi taimiasi ja muistolaattoja.  

 

Itsenäisen Suomen vaikeissa alkuvaiheissa sinä, kuusi, autoit vapaustaistelijoitamme, jotka hämärissä 

kaupunkisodan oloissa ottivat ja laittoivat oksasi merkiksi päähineeseen. Näin omat joukot tunnistettiin, ja sinä 

jäit sitten kuusenhavutunnuksellasi muistoksi armeijan kantahenkilökunnan virkapuvun kauluslaattaan sekä 

vapaussodan järjestötunnuksiin.    

    

Sinä suomalainen kuusipuu olet suojannut sotilaitamme vihollisen tulelta ja tähystykseltä vaikeissa paikoissa. 

Kovin koettelemuksesi oli varmaankin kesäkuussa 1944 Talin myllyllä, Leitimojärvellä, Aniskalassa ja 

Portinhoikan tienhaarassa. Tuolloin Suomi kesti sankarivainajien, sotaveteraanien ja -invalidien, lottien ja 

kotirintaman ansiosta. Tuonne Aniskalaan kadonnut vaimoni eno tuotiin lopulta kotipitäjäänsä ja siunattiin 

Jalasjärven sankarihautaan vasta 64 vuotta tuon tulimyrskyn jälkeen.    

 

Suomi säilyi itsenäisenä valtiona viime sotien jälkeen. Koululaiset ovat saaneet pitää kuusijuhlansa, työväki 

pikkujoulunsa ja kansa on voinut käydä joulukirkossa. Olet saanut olla läsnä näissä vapaan maan juhlissa. Jos 

Suomelle olisi käynyt toisin silloin 1944, olisi arvokas kuusiperinteesi voinut kokonaan loppua. 

 

Kun Suomi täytti 60 vuotta, olin muiden kanssa muodossa äärelläsi Huittisten Sammun koulun pihalla. 

Nostimme Suomen lipun ja lauloimme Lippulaulun lisäksi Ateenalaisten laulun. Lokakuussa 2016 koin 

mielipahaa, koska en enää sinua löytänyt. Sinut oli kaadettu pois ala-asteen laajennuksen tieltä.  

 

Te kuuset olette antaneet suomalaisille työtä ja hyvinvointia. Metsäteollisuuden vienti on kasvanut viime 

aikoina. Teistä kuusista tehdään sahatavaraa jopa Kiinan markkinoille. Mutta digitalisoitunut Suomi ei kaipaa 

kuusipohjaista sanomalehtipaperia niin kuin ennen. Toivon, että sinä kuusi ymmärrät myös niitä, jotka eivät 

halua sinusta tehtävän sellua. Sillä niitäkin on ymmärrettävä, jotka eivät halua maahamme lisää rahaa eikä 

toimivia terveyspalveluita, tiestöä tai kouluverkkoa. 

 



Sinä, kuusi olet antanut suomalaisille myös vihreää hoivaa, iloa ja voimaa.  Mutta sinut, joulukuusen kun 

kaataa, syntyy metsään hakkuuaukko ja Suomen hiilivelka kasvaa. Toivottavasti EU:n kivihiiltä suosiva 

ilmastopolitiikka ei kiellä suomalaisia hankkimasta sinua joulujuhliinsa jatkossakaan.    

 

Suomalainen kuusi on taas muodissa. Tämän viikon perjantaina Ähtärin Tuomarniemellä lasketaan havuistasi 

tehty seppele sodissa kaatuneiden metsäopiskelijoiden ja opettajien muistomerkille. Seppeleenlaskun jälkeen 

juhlistetaan 99-vuotiasta Suomea Mannerheim-ristin ritari Onni Mantereen (1911-1970) nimikkosalissa. 

 

Ensi vuonna Suomi täyttää tasan 100 vuotta. ENO-verkkokoulun innoittamana on taas aika istuttaa 

itsenäisyyden kuusia ympäri maata ja Etelä-Pohjanmaata. 
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