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H. V! 
 
Huomaan päivän lehdestä, että täytät tänään 60 vuotta. 
 
Aikaisemmin tätä rajapyykkiä ja sen sivuuttamista pidettiin vanhuuden lopullisena alkuna ja 
tehokkaan työkauden päättymisenä. Sen saavutettuaan herran tavallisesti, varsinkin kuluttavalla 
liikealalla, hellittivät otteensa, siirtyivät hallintoneuvostoihin, istuivat klubeissaan ja kävelivät 
espiksellä kuulemassa juoruja ja uusia vitsejä, pelasivat iltaisin skruuvia ja joivat tavanmukaiset 
totinsa ja kroginsa, toistaen 100 kertaa kuullut juttunsa ja sukkeluutensa. He esiintyivät 
arvohenkilöiden hautajaisissa kantajina ja muistopuheiden pitäjinä, itsenäisyyspäivien 
juhlallisuuksien tärkeinä ja tervetulleina vieraina, yhdistysten ja seurojen juhlissa kunniajäseninä ja 
kunniavieraina, yksityisissä kutsuissa ja merkkipäivien vietoissa setinä ja auttajina. Aina he olivat 
tärkeissä tilaisuuksissa verhoutuneina ikänsä antaman arvokkuuden sekä antoisan elämäntyönsä 
ja saavutustensa loistavaan verhoon. Ansioiden suuruus ja paino oli nähtävissä rinnassa riippuvien 
ansio-, kunnia-, muisto ja ritarimerkkien määrästä ja laadusta. 
 
Tämä tyyppi on hävinnyt tai häviämässä. Ajat ja käsitykset ovat muuttuneet. 
 
60 vuotta ei ole enää mikään aktiivisen elämän loppupiste, jonka jälkeen juttu aina aloitettiin: 
”muistatkos vielä kun…” Nykyään 60 vuotta tavallisesti vasta aloittaa elämän hedelmällisimmän 
kauden. Vaikeudet ovat silloin tavallisesti toimeliaalla ja solidilla henkilöllä takanapäin, suuret 
kokemukset antavat otteille ja työlle varmuutta, turhat illusiot ja turhautumat ovat hävinneet, 
seisotaan realiteettien kovalla pohjalla, näköpiiri on laajentunut, rajoittuneisuus ja pikkumaisuus 
ovat kuluneet pois, laajemmat ja arvokkaammat sekä yleiseen etuun soveltuvat toiminnan 
suuntaviivat ovat kehittyneet aikaisemmin määräävänä olleen ahtaan itsekkyyden tilalle ja 
kasvavalle sukupolvelle voidaan siirtää paljon arvokkaampia kokemuksia ja suuntamerkkejä kuin 
ennen. Terveydenhoidon parantumisen johdosta ihmiset lisäksi elävät ja säilyttävät 
toimintakykynsä ja henkisen vitaliteettinsa paljon kauemmin kuin ennen. 
 
Uskon ja toivon Sinun 60-vuotispäivänäsi tuntevan olevasi juuri tällaisessa kehitysvaiheessa ja 
tällaisessa henkisessä vireessä. Inhimillisesti katsoen, Sinulla, joka aina olet viettänyt säännöllistä 
elämää, hyvinkin pitäisi olla edessäsi 10–15 sisältörikasta ja paljon tyydytystä tuottavaa työvuotta 
ennen kuin vetäydyt viisaaseen vanhuuden lepoon. Ja nämä vuodet voivat hyvinkin muodostua 
suurimmaksi panokseksesi Suomen vapaan kansan, tasapainoisen yhteiskunnan ja 
riippumattoman valtion hyväksi. 
Onnittelen Sinua merkkipäiväsi johdosta ja toivotan Sinulle kaikkea menestystä ja sisäistä 
tyydytystä vastaisissa toimissasi. Kiitän sydämellisesti minua kohtaan aina osoittamastasi 
ystävällisyydestä. Lähetä kunnioittavat tervehdykseni rouvallesi ja perheellesi. 
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