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Olen Japanin suurlähettiläs Yamamoto. Paljon kiitoksia, että olette kutsuneet minut tänne tänään. 
Äsken kävimme kierroksella tehtaalla, ja ymmärsin vielä enemmän tämän päiväisen kutsun 
merkityksen.  
 
Aluksi haluaisin ilmaista osanottoni presidentti Koiviston poismenon johdosta. Presidentti Koivisto 
oli yksi edelläkävijöistä, jotka veivät Japanin ja Suomen välisiä, monipuolista suhteita eteenpäin. 
Sen jälkeen maiden suhteet ovat varmasti kehittyneet suuresti. Olemme kiitollisia presidentti 
Koivistolle, osanottomme hänen poismenonsa johdosta.  
 
Myös Jujo Thermal Oy on edelläkävijä, joka on vienyt eteenpäin Japanin ja Suomen välisiä suhteita. 
Puhuttaessa ajasta 25 vuotta sitten, kylmä sota oli loppunut, ja sekä Euroopassa että Aasiassa 
vallitsi synkkä, epävarmuuden aika. Mielestäni siinä maailmantilanteessa laajentaminen Suomeen 
on ollut todella iso päätös.  
 
Seuraavien 25 vuoden aikana, joka on neljäsosa Suomen Tasavallan 100-vuotiaasta historiasta, 
Jujo Thermal Oy on rakentanut varman aseman itselleen Suomen taloudessa, ja luonut vahvan, 
symbolisen liikekumppanuuden Japanin ja Suomen välillä.        
 
Tänään haluaisin kunnioittaa yhdessä teidän kanssanne 25-vuotisjuhlan arvokkuutta. Toivotan 
sydämellisesti onnea Nippon Paper Industries Groupin toimitusjohtaja Manoshirolle ja hänen 
vaimolleen, sekä Jujo Thermal Oy:n toimitusjohtaja Kimuralle. Kunnioittava tervehdykseni myös 
Jujo Thermal Oy:n kaikille nykyisille ja entisille työntekijöille. 
 
Kiitos myös ensiksi Euran kunnanjohtaja Majalahdelle, monille paikallisille toimijoille, sekä myös 
monien yhteistyökumppaneiden edustajille kuten toimitusjohtaja Peter Ahlströmille, UPM 
Raflatacin Maria Seppälälle, Euran Erikoispapereille. On teidän kaikkien ansiota, että Jujo Thermal 
Oy asettui osaksi Euran paikallista maisemaa, ja myös jatkaa välttämättömänä ja erottamattomana 
osana sitä.  
 
Japanin ja Suomen taloudelliset suhteet syvenevät yhä enenevässä määrin. Pääministeri Aben ja 
presidentti Niinistön mielestä molemmat maat voisivat toimia liiketoiminnan edistämiseksi 
hyvässä yhteistyössä. Japanilaisilla ja suomalaisilla on monia yhtäläisyyksiä. Mitä enemmän sekä 
keskustelemme että kommunikoimme keskenämme, sitä enemmän löydämme yhtäläisyyksiä 
välillämme.  
 
Epävarmuuksien varjostaessa koko Euroopan näköaloja, Japanin ja Suomen tapaisia hyviä suhteita 
on harvassa. Ajattelen Jujo Thermal Oy:n 25-vuotisesta historiasta, ja katson teitä arvoisat vieraat, 
niin nämä hyvät suhteet maidemme välillä tulevat kehittymään yhä enemmän, ponnistellen 
yhdessä teidän kanssanne, ja tähän päätelmään haluaisin onnitella Jujo Thermal Oy:ta.          
 


