
Hyvä juhlaväki, 
  
Oulun Meripelastajat juhlii tänään kunniakasta ja pitkää taivaltaan. Haluan onnitella 
Oulun kaupungin puolesta Meripelastajia heidän 60-vuotispäivänään. Olemme 
onnekkaita, että olemme saaneet juhlatilaisuuteemme kuin tilauksesta myös komean 
sään. Voidaan varmaan hyvällä omallatunnolla todeta, että koko luomakunta on tänään 
puolellamme. 
  
On myös ilahduttavaa nähdä, että olette mahdollisuuksienne mukaan saapuneet 
paikalle asianmukaisella tavalla eli vettä pitkin veneillen. 
  
Olen käynyt itse tutustumassa useamman meripelastusyhdistyksen kalustoon ja se on 
tehnyt vaikutuksensa. Rahoitusta, huoltoa ja investointeja tehdään intohimolla. 
Toivon, että pystymme olemaan kaupunkina yhtenä kumppanina isojen investointien 
osalta. 
  
Pohjoisen Oulun lumovoima syntyy pitkälti meren ansiosta ja meri määrittää meidän 
oululaisten sielunelämää. Olemme etuoikeutettuja saadessamme elää tällaisen 
vesistön ympäröimänä. 
  
Olen kalastajan tytär. Meillä on liikuttu veneellä merellä koko sukuni ajan. Siksi suhde 
veteen ja mereen on syvä, mutta kunnioittava. Meren kasvot ovat moninaiset. Veneilyn 
osaamista pystyy kartuttamaan vain olemalla vesillä. Navigointi ja karttaohjelmat 
helpottavat kovasti veneilyä, mutta koulutusta ja kurssitusta tarvitaan poikkeusoloissa 
selviytymiseen. Veneilemme Perämerellä perheeni kanssa paljon. Edelleen isäni 
soittaa ja huomauttaa merisäästä ja kyselee retkisuunnitelmista. Huolenpito 
lämmittää.  
  
Meri on myös monikasvoinen. Paitsi kaunis se voi olla kulkijalleen ja kokijalleen myös 
mahtipontinen ja arvaamaton. Siksi tarvitsemme kaltaisianne meriosaajia. 
Vapaaehtoistyönne arvo on meille Oulun seudun vesistön ihmisille mittaamaton. 
Teette meripelastustyötänne ystävyyden ja yhteisöllisyyden hengessä: merta 
arvostaen, ihmishenkeä kunnioittaen työtunteja laskematta. Arvostan koulutus, 
kurssitus ja nuorisotyötä jota teette. 
  
Merellisen kulttuurin nostaminen esiin voimakkaammin Oulussa 
nousee puheenaiheeksi usein ja hyvä niin. Aihe kertoo siitä, että me oululaiset 
rakastamme ja arvostamme mertamme. Haluamme kehittää Oulun merellisyyttä ja 
ottaa siitä enemmän irti tulevaisuudessa. Yksi esimerkki on vuonna 2025 
asuntomessut, jotka rakennetaan Oulujoen suistoon. 
  
On syytä korostaa Oulun Meripelastajien vilpittömyyttä ja hyvää sydäntä. Teissä asuu 
aito auttamisenhalu, ja näin on ollut jo 60 vuoden ajan. Sitoutuneisuutenne ansaitsee 
ison kiitoksen. 
  



Vuodet kuluvat, meri jää. Oulun kaupungin puolesta toivotan Oulun Meripelastajille 
ikimuistoista syntymäpäivää ja koko juhlakansalle unohtumatonta juhlaa täällä asteen 
verran paremmassa merikaupungissa. 
  
Mirja Vehkaperä 
Oulun kaupunginhallituksen puheenjohtaja 
Chairman of the City Board 
 


