
 

TASAVALLAN PRESIDENTTI SAULI NIINISTÖN PUHE 

SUOMEN VALKOISEN RUUSUN RITARIKUNNAN 100-VUOTISJUHLASSA 16.5.2019 

 

Arvoisat Ritarikuntien edustajat, hyvät kutsuvieraat,  

Ärade representanter for Riddarordnarna, ärade gäster; 

 

Valtionhoitaja Mannerheim perusti Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan vuonna 1919. 

 

Sodan päätyttyä haluttiin tehdä ero sota-ajan palkitsemisen ja rauhan ajan ansioista annettavan 

valtiollisen tunnustuksen välillä. 

 

Kun sota-ajan ansioista jaettavan Vapaudenristin rintatähdessä lukee ISÄNMAAN 

PUOLESTA, on Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan rintatähteen kaiverrettu sanat 

ISÄNMAAN HYVÄKSI. Se kertoo, että ritarikunnan tehtäväksi tuli palkita heitä, jotka olivat 

erityisellä tavalla ansioituneet nuoren tasavallan kehittämisessä ja vahvistamisessa.  

 

Uuden ritarikunnan juhlapäiväksi tuli sodan päättymispäivä, 16. toukokuuta. Siksi olemme 

juuri tänä päivänä kokoontuneet viettämään Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan 

satavuotisjuhlaa. 

 

Tunnustus isänmaalta, isänmaan hyväksi tehdystä t yöstä. Sellaisena Suomen Valkoisen Ruusun 

perinne on säilynyt. Sadan vuoden saatossa kukin aika on antanut kunniamerkkiperinteelle 

omat piirteensä ja painotuksensa. Se on moniarvoisen Suomen rikkautta. 

 

Kuten totesin Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan ritarikuntien historiateoksen 

saatesanoissa: 

 

 

"”On tärkeää, että järjestelmä elää ajassa ja tunnistaa yhteiskunnan muutokset.  

On voitava palkita myös ne henkilöt, jotka eivät etsi huomiota, mutta antavat paljon 

lähimmäistensä tukemiseksi ja yhteiskunnan kehittämiseksi. Julkisen arvonannon 

osoittaminen kannustaa meitä rakentamaan Suomesta entistä vahvemman, tasa-

arvoisemman ja paremman maan elää.” 

 



 

På kraschanen till Finlands Vita Ros orden, som inrättades för hundra år sedan, står det 

ISÄNMAAN HYVÄKSI; för fosterlandets väl. Dessa ord vittnar om att riddarorden instiftades 

för att belöna dem som särskilt hade utmärkt sig i att utveckla och stärka den unga republiken 

Finland. 

 

Också i dag är ordenstecknet ett erkännande av fosterlandet. Belöningssystemet lever i tiden 

och har reagerat på förändringar i samhället. Vi måste också kunna belöna dem som inte söker 

uppmärksamhet, men som ändå ger mycket for att hjälpa sina medmänniskor och utveckla vårt 

samhälle. Offentlig erkänsla uppmuntrar oss att göra Finland till ett ännu starkare, jämlikare 

och bättre land att leva i. 

 

Arvoisat Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan ritarikuntien entiset ja nykyiset 

hallituksen jäsenet ja toimihenkilöt. 

 

Teistä kukin on kunniakkaalla toiminnallaan toteuttanut ja kehittänyt tätä Suomen omaleimaista 

ja kansainvälisesti arvostettua palkitsemisjärjestelmää. Haluan esittää teille parhaan kiitokseni 

arvokkaasta työstänne.  

 

Lopuksi haluan onnitella Suomen Valkoisen Ruusun ritarikuntaa satavuotiaasta taipaleesta sekä 

toivottaa menestyksekästä tulevaisuutta isänmaan hyväksi.  

 

Ärade representanter for riddarordnarna, ärade gäster. Jag vill gratulera den hundraåriga orden 

Finlands Vita Ros och önska er en ljus framtid för fosterlandets väl. 


