Lippu, laulu, leijona ja eepos

Otsikko kuvaa Suomen näkyviä kansallisia symboleja. Niillä on keskeinen asema viettäessämme
100-vuotisen itsenäisyytemme juhlavuotta. Sinivalkoinen lippu, Maamme-laulu, kelta-punainen
leijonavaakuna ja Kalevala muodostavat tuon nelikon. Ne ovat kansallisia ja yhteistä
omaisuuttamme. Niistä kansallislippu ja kansallislaulu ovat myös valtiollisia tunnuksia.
Juhlavuosi alkoi komeasti Helsingissä. Vuodenvaihteen tapahtuma-alueilla Kansalaistorilla ja
Töölönlahdella oli noin 100.000 ihmistä. Tapahtumia on tästä lähtien eri puolilla Suomea lähes
päivittäin. Juhlavuodella on omat kotisivut ”Suomi100”. Sieltä löytyvät tiedot tähän mennessä
hyväksytyistä hankkeista. Hyväksyminen tarkoittaa, että hanke on saanut valtakunnalliselta
toimikunnalta luvan käyttää markkinoinnissa virallista logo-tunnusta.
Selasin hankkeista tehtyä koostetta. Niitä on peräti 95 sivua ja jokaisella sivulla on kymmenen
hanketta. Hakusanalla ”Kalevala” löysin 25 tapahtumaa tai niiden osaa ja Elias Lönnrotista neljä.
Näissä luvuissa eivät varmastikaan ole perinteiset Kalevalapäivän tapatumat eivätkä myöskään
monet Sammatissa ja Lohjalla järjestettävät tilaisuudet. Valinnan varaa siis on. Kannattaa seurata
järjestöjen kotisivuja.
Sammatissa on perustettu juhlavuotta hoitamaan oma yhdistys Sammatti 2017 ry. Se koordinoi,
ideoi ja tiedottaa sammattilaisista tapahtumista. Muutamasta on jo päivämääräkin lyöty lukkoon.
Perinteisten eli Kalevalanpäivän, Vaeltaja-tapahtuman, Sampo-juhlien ja Itsenäisyyspäivien lisäksi
on sovittu jo liikunnallisesta kulttuuritapahtumasta ”Sammatti100 – Kirmusjärvi kiertäen”.
Lapsuudesta muistan, että sanottiin ”mennään maailman ympäri” kun Kirmusjärvi kierrettiin. Paljon
muita tilaisuuksia ja tapahtumia tulee varmasti lisää.
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto SITRA perustettiin juhlistamaan 50 vuotista itsenäistä Suomea.
Se järjesti viime vuoden alussa kilpailun kysymällä suomalaisilta, mikä on tärkein koko Suomea
koskettava yhteiskunnallinen haaste. Kyselyn tulos oli selkeä: miten kaikkien osaaminen saadaan
käyttöön. Tulos on mielenkiintoinen ja opiksi otettava. Minusta siinä on tärkeintä sanat ”kaikkien
osaaminen”. Ei siinä edellytetä korkeaa kansainvälistä osaamista tai korkean teknologian start upyritystä. Toki ne ovat tärkeitä. Jokaisella meistä on omat vahvuusalueemme ovat ne sitten pään tai
käden taitoja. Otetaan ne kaikki käyttöön.
Juhlavuotena itse kunkin on hyvä pysähtyä muutamien asioiden pohtimisessa: Suomen historia,
säikeet itsenäisyyteen, minkä arvojen varaan Suomi rakentuu, ja minkälaisen tulevaisuuden
Suomelle haluamme. Tarpeen on myös kiitollisina muistaa ja tunnustaa, miten Suomi on
itsenäisyytensä aikana noussut takapajulasta yhdeksi maailman turvallisimmista ja kehittyneimmistä
maista. Siinä ajankulua iltojen ratoksi.
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