Anders Chydenius-säätiön hallituksen puheenjohtaja Björn Vikströmin onnittelut:
Haluan Anders Chydenius-säätiön puolesta lämpimästi onnitella Juha Mustosta Chydenius-mitalin johdosta.
Minusta on vaikea kuvitella sopivampaa vastaanottajaa tälle kunnianosoitukselle. Juha Mustonen on 16
vuoden ajan menestyksekkäästi ja määrätietoisesti toiminut säätiön asiamiehenä ja tässä tehtävässä
monella eri tavalla edistänyt Anders Chydeniuksen puolustamia arvoja, kuten ilmaisuvapautta, hallinnon
avoimuutta, vapaakauppaa ja työntekijöiden oikeuksia.
Anders Chydenius-säätiö on resursseiltaan rajallinen, mutta kiitos Juha Mustosen laajan yhteiskunnallisen
tuntemuksen ja hänen kykyänsä luoda verkostoja sekä talouselämään, yliopistomaailmaan, mediaan että
poliittisiin päättäjiin, säätiö on monella eri tavoin pystynyt edistämään ja elävöittämään yhteiskunnallista
keskustelua niin täällä Kokkolan seudulla, kun myös kansallisella ja pohjoismaisella tasolla.
Erityiskiitoksen haluan esittää Juha Mustoselle säätiön juhlavuoden 2021 aikana muodostetusta
pohjoismaisesta demokratia -verkostosta ja sen yhteydessä järjestetyistä lukuisista tapahtumista.
Haluan myös kiittää Chydenius-instituutin kannatusyhdistystä oivasta päätöksestä luovuttaa Chydeniusmitali tänä vuonna Juha Mustoselle. Luotan vahvasti siihen, että hedelmällinen ja läheinen yhteistyö
säätiön, kannatusyhdistyksen ja Kokkolan kaupungin välillä tulee jatkumaan tulevaisuudessakin.
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Jag vill å Anders Chydenius-stiftelsens vägnar varmt gratulera Juha Mustonen med anledning av Chydeniusmedaljen. Jag tycker det är svårt att tänka sig en mer värdig mottagare av denna hedersbetygelse. Juha
Mustonen har under 16 år framgångsrikt och målmedvetet fungerat som stiftelsens ombudsman och i
denna uppgift på många olika sätt befrämjat de värden som Anders Chydenius kämpade för, såsom
yttrandefrihet, förvaltningens öppenhet, frihandel och arbetstagarnas rättigheter.
Anders Chydenius-stiftelsen har begränsade resurser, men tack vare Juha Mustonens breda kännedom om
samhället och hans förmåga att skapa nätverk med representanter för både näringslivet,
universitetsvärlden, media och det politiska beslutsfattandet, har stiftelsen på många olika sätt kunnat
befrämja och stimulera den samhälleliga debatten såväl här i Karlebynejden som på nationell och nordisk
nivå. Ett särskilt tack vill jag rikta till Juha Mustonen för hans insats under stiftelsens jubileumsår, då ett
nordiskt demokratinätverk skapades och många intressant evenemang ordnades.
Jag vill även rikta ett tack till Chydenius-institutets understödsförening för dess alldeles utmärkta beslut att
tilldela Juha Mustonen Chydenius-medaljen detta år. Jag ser med förtröstan fram emot fortsatt gott
samarbete mellan stiftelsen, understödsföreningen och Karleby stad.
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