07.04.2016
Länsi-Uusimaa

JUHLAPUUTA ISTUTTAMAAN

Suomen itsenäisyys täyttää ensi vuonna 100 vuotta. Todella merkittävä asia. Merkittävyyttä
maailmanlaajuisestikin lisää se, että voimme viettää sitä rauhallisessa hyvinvointivaltiossa.
Valtiovalta on aloittanut juhlatapahtuman valmistelun jo muutama vuosi sitten nimellä Suomi 100-hanke.
Juhlavuoden teemaksi on valittu ”Tehdään yhdessä”. Oikea ja napakka iskulause. Osoittaa selkeästi, että
itsenäisyys kuuluu meille kaikille ja jokainen on siinä osallisena.
Juhlavuoteen liittyy lukuisia tapahtumia, hankkeita, projekteja ja toimia. Otan tässä esille vain yhden –
”Istuta puu satavuotiaalle Suomelle”. Hankkeen ”isä” on Mika Vanhanen EKO-verkkokoulun tuki ry:stä. He
ovat jo tehneet siitä maailmanlaajuisen, koska mukana on kouluja 157 maasta. Heidän tavoitteensa on
huikea: istuttaa 100 miljoonaa puuta!
”Istuta puu”-kampanja jatkaa itsenäisyytemme perinteitä. Kun Suomi itsenäistyi, kylvettiin Itsenäisyyden
kuusi Kaivopuistoon Helsinkiin. Suomen täyttäessä 50 vuotta istutettiin eri puolille maata kymmeniä
tuhansia Kotikuusia. Perinne – samalla kunnioitus – tulee säilyttää. Suositeltuina istutuspäivinä ovat
Snellmanin päivä (12.05) ja kansallinen rauhanpäivä (21.09.)
Sammatissa on varmastikin paljon kotikuusia itsenäisyyden tai muiden merkkitapausten kunniaksi
istutettuina. On myös Sammattiseuran v. 1985 istuttama kaunis vaahterakuja Leikkiläntien alkupäässä.
Minusta olisi oiva asia, jos voisimme yhdessä muokata upeaa valtakunnallista ideaa sammattilaiseksi siten,
että kuusipuiden lisäksi istuttaisimme sopiville paikoille vaahteroita. Vaahtera oli Sammatin
kunnanvaakunan symboli ja on nyt kotiseutuvaakunana. Aikanaan kunnanvaltuusto päättäessään
vaakunasta 1964 totesi sen liittyvän keskeisesti Elias Lönnrotiin (lönn=vaahtera), kuten oli edellytetty.
Sopivia paikkoja ovat ainakin Paikkarin torpan alue, Miinan mökki, Lammin talo, Lohilammen museo,
Lönnrot-opisto. Samalla kun istutettaisiin puita, voisimme kiinnittää sallituille paikoille myös
linnunpönttöjä. Niiden laittaminenhan on oma YLE:n tämänvuotinen projekti. Tämäkin sopisi erityisesti
Sammatille, koska aikanaan, muistaakseni vuonna 1870, Elias perusti koululle ”Pikkulintujen suojeluyhtiön”.
Valtakunnallinen Suomi 100-hanke on teettänyt myös galluptutkimuksen suomalaisten tietoisuudesta ja
näkemyksistä itsenäisyyteen. Sen mukaan 52 prosenttia tietoinen juhlavuodesta ja peräti 79 prosenttia on
halukas saamaan lisätietoa. Hyväntekeväisyystempauksissa haluaisi olla mukana 40 prosenttia ja talkoissa
hyvän asian puolesta 53 prosenttia. Tukea toiminnalle siis on olemassa.
Sammatissa on lauantaina perinteiset kotokontupäivät. Sitä ennen järjestöt tapaavat kesätoriasioissa.
Jutellaan silloin asiasta enemmän. Toteutetaan ”Istuta puu satavuotiaalle Suomelle” juhlavuoden teemaa
noudattaen: tehdään yhdessä.
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