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Suomalaiset!
Finländare!
Suopmelaččat!
The people of Finland!
Suomen Eduskunta julistautui 15.11.1917
korkeimman valtiovallan haltijaksi.
Tämä tarkoitti sitä, että suomalaisten valitsemat
kansanedustajat alkoivat päättää Suomen asioista.
Myöhemmin, 6.12.1917 eduskunta julisti Suomen
itsenäiseksi valtioksi.
Tämän jälkeen Venäjä ei enää päättänyt
suomalaisten asioista.
Siitä lähtien suomalaiset ovat tehneet työtä
oman maansa kehittämiseksi ja
suomalaisten elinolojen parantamiseksi.
Suomi on kehittynyt sadassa vuodessa huimasti.
Siitä huolimatta meidän suomalaisten
on kehityttävä, ratkaistava ongelmia ja
muututtava maailman mukana.
Jokainen meistä voi vaikuttaa Suomen tulevaisuuteen.
Nyt on aika ponnistaa kaikki voimamme
yhteisen päämäärämme saavuttamiseksi.
Tätä ajankohtaa tärkeämpää ja ratkaisevampaa
hetkeä ei Suomen kansan elämässä ole ollut.
Kulttuurin Suomi
Mitä on suomalaisuus, sen suomalaiset määrittelevät itse.
Kuka tahansa voi olla suomalainen ja
tulevaisuuden suomalaisuus on yhdessä rakennettu.
Se on perinteitä ja uusia tuulia ja kansalaisia
yhdistävä asia, jonka piiriin mahtuu jokainen,
joka haluaa.
Tasa- ar voinen Suomi
Suomessa ihmisiä kohdellaan henkilöinä, ei jonkin
sukupuolen tai seksuaalisen suuntautumisen edustajina.
Jokaisella on mahdollisuus toteuttaa unelmiaan ja
rakentaa yhdessä tulevaisuutta.
Kenenkään ei tarvitse pelätä tai olla yksinäinen.
Suomessa puhutaan monia kieliä
Kansalliskielemme suomi ja ruotsi ovat kauniita.
Emme saa myöskään unohtaa vähemmistökieliämme,
joita tulee vaalia.
Toisaalta tulevaisuudessa meidän pitää arvostaa ja
kehittää myös muiden kielten osaamista.
Emme voi onnistua tavoitteissamme ja luoda
tulevaisuuden Suomea, jos emme ymmärrä muita
eikä meitä ymmärretä.
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Pohjoismainen Suomi
Muuttuvassa maailmassa ei pärjää ilman ystäviä.
Pohjoismaat ovat naapureitamme ja monesta asiasta
ajatellemme pohjoismaissa samalla tavalla.
Olemme luoneet paljon yhdessä,
luokaamme siis tulevaisuudessakin uutta hyvää.
Suomi ja maailma
Rauhallinen ja hyvinvoiva maailma on edellytys
rauhalliselle ja hyvinvoivalle Suomelle.
Ainoastaan maailmalle avoimena Suomi
voi menestyä tulevaisuudessa.
Perusasiat ovat maassamme jo nyt erinomaisesti.
Siksi meidän on autettava ihmisiä, joilla
asiat ovat huonommin kuin meillä.
Suomen pitää näyttää maailmalle mallia
tasa-arvossa, demokratiassa ja onnellisuudessa.
Tutkiva Suomi
Koulutus on avain kehitykseen, kasvuun ja
kanssakäymiseen niin Suomessa
kuin maailmanlaajuisesti.
Koulutus Suomessa on maailman parhaita,
ja tutkimus huippuluokkaa.
Siitä huolimatta meidän on kehitettävä
koulutustamme ja tutkimustamme niin,
että ne vastaavat tulevaisuuden tarpeisiin.
Kestävä Suomi
Maailma ei ole vain meidän.
Kaikilla, myös tulevilla sukupolvilla,
on oikeus puhtaaseen ympäristöön.
Suomea ei ole ilman maapalloa, joten
Suomen on huolehdittava myös sen tulevaisuudesta.
Tällaisen Suomen voimme luoda, jos
teemme sen yhdessä.

Kunnon kansalaisista on kunnon isänmaa luotu. – Maria Jotuni

Olli Kaksonen

Rasmus Keinänen

Santeri Leinonen

Antti Rossinen
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