
 
 

 

 
  

Kaupunginjohtajan puhe Viitoskäytävän talvipäivillä Sodan ja rauhan keskus Muis-
tissa 26.1.2023 
 
 

Hyvää huomenta ja tervetuloa Mikkeliin! 
 
 
Vielä näin tuoreena Mikkelin kaupunginjohtajana on mielenkiin-
toista heittäytyä heti myös maakuntarajat ylittävään yhteistyöhön. 
Kiitos kutsusta!  
 
Hieman alkuun itsestäni, koska en välttämättä vielä ole teille kai-
kille tuttu. Olen Janne Kinnunen ja saavuin Mikkeliin kotiseudultani 
Viitasaarelta. Viime syksynä minut valittiin Mikkelin kaupunginjoh-
tajaksi ja hommat aloitin vuoden vaihteessa. 
 
Vaikka olen keskisuomalainen, alkaa savolainen elämänmeno hiljal-
leen käydä tutuksi. Aiemmat virkani pienemmissä kaupungeissa ja 
kunnissa ovat antaneet minulle ammatillisesti hyvän pohjan, joten 
olin valmis uusiin haasteisiin maakuntakeskus Mikkelissä. 
 
Olemme nyt täällä Sodan ja rauhan keskus Muistissa, joka on mo-
derni, sotahistoriaa käsittelevä tiedekeskus. Muisti täydentää Mik-
kelin sotahistoriallisia kohteita yhdessä perinteisen Päämajamu-
seon kanssa. Ja onpa tämä kohde myös korostuneen merkittävä ny-
kyisinä aikoina.  
 
Muisti onkin yksi Mikkelin matkailun valttikorteista. Muita tunnet-
tuja kohteita, jotka varmasti ovat tuttuja useimmille, ovat esimer-
kiksi Kenkävero, Tertin kartano ja Astuvansalmen kalliomaalaukset. 
Suurimpia jokavuotisia kesätapahtumiamme ovat St Michel -ravit 
sekä Mikkelin Musiikkijuhlat.  
 
Matkailuun ja sen luomaan elinvoimaan liittyen mainittakoon 
myös, että Saimaan alueelle on myönnetty European Region of 
Gastronomy -titteli vuodelle 2024. Valinta tuo Itä-Suomeen kan-
sainvälisiä ja kotimaisia vierailijoita, uudenlaisia ruoan ja kulttuurin 
yhdistäviä tapahtumia ja ruoka-alan kilpailuja. Kestävä, paikallinen 
ruokamatkailu on nosteessa, ja nyt on Saimaan alueen vuoro. 
 



 
 

 

 
  

Historiaa, kulttuuria, liikuntaa, kilpaurheilua ja hyvinvointia. Puhu-
mattakaan kauniista luonnosta ja puhtaista vesistöistämme, paikal-
lisesta ruoasta ja leppoisista ihmisistä, kohtaamisista toreilla ja ky-
läjuhlissa. Mikkelissä ja koko Viitoskäytävän varrella on tarjolla hy-
vin suomalaista Suomea: Järvimaisemia, mökkeilyä, toimivia palve-
luja, omaleimaisia taajamia sekä tehokkaita kaupunkikeskustoja. 
 
Kun olen saapunut osaltani rakentamaan kehittyvää ja elinvoi-
maista Mikkeliä, ajattelen asiaa myös koko suomalaisen yhteiskun-
nan näkökulmasta. Viitoskäytävä jos mikä on osa suomalaisen yh-
teiskunnan rakentamista. Joka kymmenes suomalainen asuu kysei-
sellä vyöhykkeellä. Viitoskäytävä mainitsee tärkeimmäksi arvok-
seen ylimaakunnallisen, yhteisen strategisen vision ja toimintamal-
lin. Kun yhdistämme toistemme vahvuudet samaan koriin, pys-
tymme saavuttamaan tavoitteitamme. 
 
Viitoskäytävän kansallinen merkitys liittyy elinvoiman lisäksi myös 
huoltovarmuus- ja turvallisuusnäkökulmaan. On tärkeää, että itäi-
nen Suomi pidetään asutettuna ja että meillä on maakunnissamme 
työtä, toimeentuloa, mahdollisuuksia elää mielekkäästi ja vaikuttaa 
koko Suomen hyvään tulevaisuuteen. 
 
Turhat vastakkainasettelut alueiden kehittämisessä olisi syytä jät-
tää pois. Mikkelin kaupungin strategiassa on mainittu seuraavat ar-
vot: reilu, rohkea ja rakentava. Nämä arvot sopivat laajempaankin 
pohdintaan. Me itäisen Suomen edustajat emme kilpaile ketään 
vastaan tai kehitä asioita kenenkään kustannuksella. 
 
Voimme seuduillamme olla ylpeitä siitä, mitä teemme. Meillä on 
kykyä vastata haasteisiin ja kehittää toimintaamme, tehdä osamme 
vihreässä siirtymässä ja reittien parantamisessa, alueellisessa edun-
valvonnassa, monipaikkaisuudessa sekä yritysten toimintamahdolli-
suuksien parantamisessa ja ylläpitämisessä.  
 
 
Hyvät kuulijat 
 
Tähän väliin on syytä hieman kertoa Mikkelin kuulumisista. Aloitin 
virassani tammikuun alussa, mutta jo sitä ennen olen luonnollisesti 
tutustunut tarkalla silmällä kaupungin asioihin.  
 



 
 

 

 
  

Paikallisessa keskustelussa aiheina korostuvat sekä talous että elin-
voima. Teemat vaihtelevat, mutta perusasetelma lienee kaikkialla 
sama. Kun kehitämme kaupunkejamme ja seutujamme, on hyvä 
muistaa myös laajempi vaikutus: Itäinen Suomi tarvitsee talouden 
vetureita ja onnistumisia, jotka palvelevat myös Viitoskäytävän ta-
voitteita. Suunta on yhteinen, eikä virheitä tai takapakkeja pidä pe-
lätä. Elinvoimaan panostaminen on riskin ottamista.  
 
Mikkelissä kaupungin elinvoiman kehittämisalustoja on neljä. Niistä 
uusin liittyy matkailuun ja on vielä itsessään alkutekijöissä. 
EcoSairila on kehittämisalusta, joka keskittyy siniseen ja vihreään 
biotalouteen. Mikkelin Sairilassa sijaitseva uusi jätevedenpuhdis-
tamo yhdistää sekä modernin vedenpuhdistusteknologian että tut-
kimuksen ja vesiliiketoiminnan. LUT-yliopiston uusi vesiteknologian 
maisteriohjelma Mikkelissä on tuorein osoitus hyvästä yhteistyöstä 
ja uuden aloittamisesta. 
 
Memory Campus on arkisto- ja kirjastotoimialan osaamis- ja palve-
lukeskus, joka pohjautuu pitkäjänteisesti rakennettuun, valtakun-
nallisesti ainutlaatuiseen arkistoinnin, digitoinnin, aineistojen käy-
tettävyyden ja tiedonhallinnan osaamiseen. Voisi siis sanoa, että 
perinteinen hallinto-, virka- ja koulukaupunki Mikkeli on ottanut 
uuden, ratkaisevan askeleen tälläkin saralla.  
 
Vielä yhtenä kehittämisalustanamme oleva Kalevankankaan alue 
yhdistää tapahtumat, liikunnan, urheilun ja hyvinvointialan sekä 
sen opiskelu- ja liiketoimintamahdollisuudet.  
 
Kaikkien näiden mainittujen kehittämisalustojen panostukset jatka-
vat kasvuaan. Niiden varaan on hyvä rakentaa menestyvää Mikke-
liä. Menestyvä Mikkeli taas heijastaa hyvää energiaa koko seudulle 
ja aina laajemmallekin – itäisen ja koko Suomen parhaaksi. 
 
 
Arvoisat läsnäolijat 
 
Toivotan antoisia talvipäiviä Mikkelissä. Uskon, että viihdytte ja 
muistattehan, että olette aina lämpimästi tervetulleita.  
 
Verkostoidutaan reilusti, rohkeasti ja rakentavasti ja yhdistellään 
ajatuksiamme koko itäisen Suomen parhaaksi.   


