J. K. Paasikiven toiminta kuuluu valtiollisen historiamme merkittävimpiin.
Hänen syntymästään tulee kuluneeksi 150 vuotta 27. marraskuuta 2020.
Paasikivi toimi Suomen tasavallan presidenttinä 1946–1956, kolmen hallituksen pääministerinä 1918
ja 1944–1946, senaattorina 1908–1909 ja ministerinä 1939–1940, kansanedustajana 1907–1909,
1910–1914 sekä Suomen lähettiläänä Tukholmassa 1936–1939 ja Moskovassa 1940–1941. Paasikivi
teki mittavan uran myös valtion virkamiehenä ja talousmiehenä.
Paasikiven kirjallinen tuotanto muistelmineen ja päiväkirjoineen on myös poikkeuksellisen laaja ja
monipuolinen ja osana juhlavuotta seura yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa on toteuttanut
J. K. Paasikivi -portaalin, joka on vuoden mittaan päivittyvä tietopankki Paasikiven elämäntyöstä.
Portaaliin on tallennettu presidentti Paasikiven päiväkirjoja, puheita ja muistelmia, häneen liittyviä
dokumentteja sekä hänen toimintaansa valaisevia artikkeleita ja teoksia, kronologinen aikajana ja
audiovisuaalista aikalaismateriaalia sekä draamadokumentti ”Isännän aika” ja vuoden tapahtumien
videotallenteita. Portaalista tehdään myös kieliversioita.
J. K. Paasikivi -portaali on vapaasti oppilaitosten, tutkijoiden ja kansalaisten käytössä oleva
ammattimaisesti toteutettu ja asiapohjainen tietopankki, joka jää elämään myös juhlavuoden myötä.
Olemme kannustaneet hyödyntämään portaalia myös opetuksen tukena. Portaalin toteutus on tehty
Paasikivi-Seuran puheenjohtajana, eduskunnan puhemiehenä tuolloin toimineen Matti Vanhasen
aloitteesta ja Paasikivi-Seuran valtuuskunnan toimesta. Sen sisällöstä on vastannut päätoimittajana
toiminut professori Martti Häikiö yhdessä dosentti Mikko Majanderin kanssa.
J. K. Paasikivi -portaali löytyy osoitteesta www.jkpaasikivi.fi
Juhlavuoden kunniaksi on julkaistu myös Hannu Immosen toimittama teos ”Hirmuisten vuosien
valtiomies. J. K. Paasikivi 1870-1956”, Minerva Kustannus Oy, 2020, joka on tiivistelmä
Tuomo Polvisen laajasta Paasikiven elämänkerrasta.
Tämänhetkiset ajankohtaiset haasteet vaikuttavat kaikkialla yhteiskunnassamme. Juhlavuoden myötä
haluamme edelleen virittää keskustelua kansakuntamme haasteista myös historian valossa. Kiitämme
myös yhteistyökumppaneitamme, monet tahoja joissa J. K. Paasikivi on vaikuttanut omana aikanaan.
Tekijöiden ja tukijoiden merkittävä joukko löytyy www.jkpaasikivi.fi sivuilta alalaidasta.
Juhlavuoden suojelijana toimii Suomen tasavallan presidentti Sauli Niinistö.
Toivomme juhlavuoden herättävän laajaa keskustelua ja toivotamme Teidät lämpimästi tervetulleiksi
tutustumaan kattavaan J. K. Paasikiven elämäntyötä ja ajattelua käsittelevään sisältöön.

KUTSU
Presidentti J. K. Paasikiven 150-vuotisjuhlavuoden pääjuhla pidetään hänen syntymäpäivänään
perjantaina 27.11.2020 klo 17-19 suoratoistettuna ja on vapaasti katseltavissa digitaalisesti.
Tapahtuma on seurattavissa www.paasikivi-seura.fi sivuilta ja taltioidaan www.jkpaasikivi.fi -portaaliin.
Kuoroesitys - Ylioppilaskunnan Laulajat
Tervetuloa Helsingin kaupungintalolle - pormestari Jan Vapaavuori
Avauspuhe – valtiovarainministeri, entinen pääministeri Matti Vanhanen
Juhlapuhe – tasavallan presidentti Sauli Niinistö
Musiikkiesitys – Charlotta Westerback, alttoviulu
www.jkpaasikivi.fi -portaalin esittely – professori Martti Häikiö
Paneelikeskustelu: J.K. Paasikiven ajattelun kehittyminen eri aikakausina ja sovellettuna nykyaikaan
Paneelin puheenjohtaja
Matti Vanhanen, valtiovarainministeri, entinen pääministeri
Keskustelijat
René Nyberg, suurlähettiläs
Katri Pynnöniemi, apulaisprofessori
Kimmo Rentola, professori
Heikki Talvitie, erikoislähettiläs
Erkki Tuomioja, kansanedustaja
Kuoroesitys - Ylioppilaskunnan Laulajat
Tilaisuuden juonto - kansanedustaja Wille Rydman
***
Juhlapäivänä lasketaan seppeleet J. K. Paasikiven haudalle Hietaniemessä klo 10, jossa seppeleen
laskevat tasavallan presidentti Sauli Niinistö, pääministeri Sanna Marin, Hämäläis-Osakunta ja
Paasikivi-Seura sekä Paasikiven muistomerkillä, Paasikiven aukiolla klo 12 Paasikivi-Seura.
Muistomerkillä puhuu valtiovarainministeri, entinen pääministeri Matti Vanhanen. Molemmissa
tilaisuuksissa esiintyy Ylioppilaskunnan laulajat. Juhlapäivänä järjestetään myös Historian Ystäväin
Liiton seminaari klo13 www.historianyst.fi. Tapahtumissa noudatetaan terveysturvallisia järjestelyitä ja
tästä syystä vain seppeleiden laskua on mahdollista seurata paikalla iltatilaisuuden ollessa webinaari.
Tervetuloa!
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