
Kaupungin tervehdyspuhe ARMAS -festivaalin päätösjuhlassa / Kerava-sali 
14.10.2018

Armas juhlaväki, hyvät läsnäolijat, arvon juhlapuhuja, me kaikki!

Se hiipii takavasemmalta. Yllättäen. Huomaat kuinka ensin toinen naapurinmies, ja
pian toinenkin, poseeraa kitaransa kanssa paikallisen viihdeorkesterin kuvassa. Jaa,
ja tuokin tuttu soittaa tuolla! Kuulet kuinka jossain yön sylissä lauletaan 
ravintolassa rauhanlauluja, joita tässä ennaltaehkäisevien iskujen ja kovan 
turvallisuuspolitiikan maailmassa eivät kansanjoukot enää ole yhdessä laulaneet. 
Näet kuinka sivellin on tallentanut huumaavia tarinoita tästä päivästä ja eilisestä. 
Teet hetkessä matkoja sinne, missä vain kuvat ovat yhteinen kielemme. Saat käsiisi
Armas-lehden, jossa tavalliset kansalaiset, sinä, minä, hän, me, te, he, kertovat 
siitä, kuinka kulttuuri vie meidät kaikki hyvinvointimatkalle, jolta ei ole paluuta.

Armas-festivaali on kiinni ihmisen ihossa ja hänen sydämessään. Vaikka Armas 
sanoo olevansa ikäihmisten asialla, se tarttuu popjulkisuutta paljon kovemmin 
tähän päivään ja tulevaisuuteemme, se ohjaa meidät suoraan sinne, missä ihmisyys 
on vahvimmillaan: elämysten, kokemusten, yhteisten arvojen, kulttuurien 
välittämisessä toiselle ihmiselle. Armas ei popsi kivoja välipaloja, leiju pinnalla 
eikä tekohymyile, vaan iskee yhteisen olemisemme ytimeen. Armas on 
muistutuksia siitä, kuinka vahvoja olemme juuri silloin, kun uskallamme rakastaa, 
ottaa lähelle, kädestä kiinni.

Keravalla ei kulttuuria tarvitse houkutella esiin. Se elää aina vaan vahvempana 
arjessa. Kirjaston Pentinkulmassa, kun Taanila saarnaa ja Lahden Pena soittaa. 
Satusiivessä, kun lapset pitävät tarinatuokioita tarinakoira Quattrolle. Ikäihmisten 
luona, jossa taulut tuovat muistoja entisestä ja viestejä tulevaisuudesta. Se on 
kuoroesityksiä, yhteislauluja, ulkoilmakinoja Aurinkomäellä. Se on jakkupukuinen 
rouva Stone-tribuuttikonsertin eturivissä, kun uusthrash vyöryy eturivin päälle niin,
että takki tutisee. Se on virrenveisuuta, mobiilipelejä, leffanäytöksiä tässä salissa, 
ulkoveistoksia, joita tulee pian lisää Keravan eri puolille. Se on Armas-festivaalin 
uskomaton suoritus, jossa pieni porukka tekee käytännössä ilmaiseksi, omalla 
ajallaan ja oma pää pääomanaan festivaalin, joka kailottaa kaikille: Kulttuuri 
kuuluu meille kaikille! Kiitos teille, upeat Armaat!

Aika on aikamme suurin kysymys. Sitä on kellotaulussa yhtä paljon kuin on aina 
ollut, mutta käytämme sitä yhä kiihkeämmin, pakkaamme sen ruuhkavuosinamme 
pieniin laatikoihin, joita järjestelemme kuinka kykenemme. 25/7 ei riitä jokaiselle. 



Aikaa on vain silloin tarpeeksi, kun täytyy löytää aikaa sen murehtimiseen, kuinka 
aikaa ei ole tarpeeksi. Toisilla aikaa on liikaa, tuhlattavaksi asti. Tunnit, minuutit, 
sekunnit ovat ikuisuuksia, kun ihminen elää aikaansa tahtomattaan yksin, kun 
tahtoisi lähellensä toista, jonka kanssa aikaansa jakaa. Aika on jokaiselle sama, 
mutta miten sen jaamme, miten sitä käytämme, miten siitä nautimme, miten 
löydämme toisemme tässä ajassa ja huomenna, siinä on ihmiskunnan suuri 
kysymys.

Armas-festivaali on tuonut Keravalle uuden tavan käyttää aikaa. Se lähtee 
kolmesta vastustamattomasta tosiasiasta, että a) elämme täällä toisiamme varten, b)
kulttuuri on paras avain hyvinvointiin, c) ikä on ihmiselle rikkaus ja mitä enemmän
ikää tulee, sitä on enemmän on rikkautta.

Terveyspalveluidemme johtaja Markus Paananen muistaa usein siteerata 
tutkimusta, jonka mukaan kaikkein eniten ihmisen hyvinvointia ennustaa kaksi 
asiaa. Tiedättekö mitäkö ne ovat? Ehdotuksia? Ne ovat kihlasormus ja 
kirjastokortti. Ei pidä nyt luulla, että minä tässä nyt suosittelisin jokaista 
kihlaamatonta lähestymään ensimmäistä vastaantulijaa ja kihlata tämän 
hyvinvointinsa varmistamiseksi. Eiei, yksin, kaksin, kolmin, vaikka 
polyamorisessa suhteessa voi löytää hyvinvointia, mutta tärkeintä meille jokaiselle 
on löytää se hyvä, mikä on toisessa ihmisessä ja kuulla häntä, saada häneltä, antaa 
hänelle itsestämme. 

Mutta se kirjastokortti - sen kuuluisi olla valtakunnallinen. Miksi meillä on 
vauvasta lähtien Kela-kortti, mutta ei kirjastokorttia? Kirjastokortti annettaisiin 
jokaiselle meille äitiyspakkauksessa, se kulkisi mukana elämän jokaisessa 
vaiheessa, sen käytöstä saisi plussaa ja bonusta ja etuja, se altistaisi kapaloista 
lähtien kulttuurille, perinteelle ja tulevalle. Se seuraisi meitä aikuisikämme, kulkisi 
lompakossa, mobiilina kännykässä, toimisi maksukorttina ja passina maailmalla: 
suomalainen kirjastokortti on paras käyntikorttimme maailmalle. Ja kun saavumme
elämän viimeisille kvartaaleille ja jalka ei nouse enää sängystä, verkkoon kytketty 
kirjastokortti toisi mukanaan elämyksiä, joiden kautta yksinkin on yhdessä. 

Tänään täällä Kerava-salissa leijuu hyvä henki. Kulttuurin ja ihmisarvon henki. 
Nautitaan siitä ja jaetaan sitä. Oikein hyvää festivaalin päätöstilaisuutta, 
kanssaihmiset!
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