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  Paasikivi-Seurojen Liitto 
Katse eteenpäin

Paasikivi-Seurat perustettiin keskelle kylmän sodan maailmaa.
Tällä hetkellä Seuroja on toiminnassa yhteensä 16 eri puolilla Suomea. Perustamisen tarkoituksena 
oli saada mahdollisimman laajat kansalaispiirit ja eri poliittiset ryhmittymät käymään keskustelua 
tilanteesta sekä keinoista tukea ulkopoliittista linjaamme. Perustimme ulkopolitiikkamme 
aktiiviseen puolueettomuuteen korostaen pohjoismaista yhteenkuuluvuuttamme ja hyviä 
naapuruussuhteitamme. Yleensäkin hyviä suhteita kaikkialle maailmaan. Linjamme tarkoituksena 
oli maamme itsenäisyyden, demokratian ja talousjärjestelmämme säilyttäminen. Siinä Suomi 
onnistuikin. 

Tänä päivänä elämme toisenlaisissa olosuhteissa. Maailma ei ole enää kaksinapainen. Päinvastoin 
se on nyt moninapainen. Neuvostoliiton romahtaminen sai aikaa liennytyksen aallon, jonka 
seurauksena kansainvälistä tilannetta arvioitiin laajemmalti uudelleen. Merkittävää osaltamme oli 
Suomen liittyminen Euroopan Unioniin vuonna 1995 yhdessä naapurimaamme Ruotsin ja Itävallan 
kanssa.

Nyt identiteettimme kuuluu suomalaisuuden ja pohjoismaisuuden lisäksi kiistämättä 
eurooppalaisuus. Olemme Euroopan Unionin jäsenmaana sitoutuneet noudattamaan sen ulko- ja 
talouspolitiikkaa. Tämä ei luonnollisestikaan estä meitä käymästä avointa keskustelua Euroopan 
tulevaisuudesta ja siitä, minkälaiseksi haluaisimme EU:n muodostuvan. Tämän me yhdessä muiden 
maiden kanssa tulemme muovaamaan ja päättämään.

Uudessa strategiassaan Paasikivi-Seurojen Liitto ja Paasikivi-Seurat korostavat avoimen 
keskustelun tärkeyttä kansainvälisissä asioissa ja ulkopolitiikassa. Tähän liittyy olennaisesti 
turvallisuuspolitiikka, talous ja teknologia, kulttuuri- ja sosiaalipolitiikkaa unohtamatta. Juuri tällä 
hetkellä talouspolitiikka on keskeisellä sijalla myös hallitusta muodostettaessa. Puhutaan 
leikkauksista ja byrokratian vähentämisestä. Varmasti tarpeellista, mutta tämä ei riitä. Taloutemme 
on saatava jaloilleen myös positiivisin toimin mm. uusia ideoita ja uusia tuotteita sekä yrittäjyyden 
edellytyksiä lisäämällä. Maailmalla ostetaan aina hyviä tuotteita ja toimivia ideoita. Niistä myös 
maksetaan kunnon korvaus. Tästä on hyviä esimerkkejä vaikka kuinka paljon. 

Globalisaatio ja tietoyhteiskunta ovat muovanneet voimakkaasti elinympäristöämme. 
Ympäristökysymykset ovat nousseet yhä keskeisimmiksi. Maailmassa on edelleen kriisejä, jopa 
lähialueellamme Ukrainassa. Luonnonmullistuksia tapahtuu ja terrorismi on saanut uudet kasvot. 
Kybersodan mahdollisuus, trollaus ja erilainen propaganda ovat nousseet korostetusti esille. 

Tässä pohtimisen ja keskustelun aihetta. Paasikivi-Seurat ovat aina olleet foorumeita, joissa on 
käyty keskustelua – mahdollisimman avointa keskustelua – näistä ongelmista ja ajankohtaisista 
asioista asiantuntevien alustusten pohjalta. Joka vuosi Liittomme kevät- ja syysliittokokouksessa 
tarkastelemme edellisen puolen vuoden toimintaa kunkin Seuran osalta. Suuri määrä korkealaatuisia
alustuksia ja tilaisuuksia ympäri Suomea. Avoimuuteemme kuuluu myös yhteistyö näistä asioista 
kiinnostuneiden yhdistysten ja organisaatioiden välillä. Nuorison osallistaminen entistä enemmän 
kansainväliseen- ja ajankohtaiseen keskuteluun, on eräs tavoitteemme, jota olemme jo alkaneet 
toteuttamaan. 

Haasteita riittää. Vastatkaamme niihin moninaisin ajatuksin ja teoin. Suomalaiset ovat aina olleet 
keskimääräistä kiinnostuneempia kansainvälisistä asioista. Jatketaan toimintaamme keskustelua 
laajemminkin rikastuttavana ajatushautomona, ”Think Thankkina”.
 
Onnittelemme lämpimästi tänään juhlivaa Joensuun Paasikivi-Seuraa.


