KESÄ MENNYT
Kulunut kesä herättää monenlaisia mietteitä. Tosin sää oli ainakin Sammatissa kerrassaan upea.
Siitä tuli kesäkalenteriin monta merkintää. Mutta tuli kaikenlaista muutakin laitettua muistiin.
Kotiseututoiminta tai paikallisten tapahtumien järjestäminen näyttää lisääntyneen. Tämän
käsityksen saa paikallisten lehtien uutisoinnista ja lukiessa järjestöpalstoja. Tutkittua tietoa ei ole,
mutta käsitykseni on, että kuntaliitokset ovat antaneet ihmisille virikkeen toimia. Tämä on hieno
asia ja toivottavasti pysyvä ilmiö. Kuntaliitoshan merkitsee kotiseutumielessä ainakin kahta asiaa:
oman perinteisen identiteetin säilyttämistä ja vahvistamista sekä samalla uuden luomiseen
osallistumista ja omaksumista. Siinä sitä on tehtävää itse kullekin meistä.
Kesän eliksiiriä olivat kansalaiskeskustelut Sammatin torilla, kaupoissa ja tapahtumissa. Muutama
asia nousi ylitse muiden. Luonnollisesti Paikkarin torppa ja Lohilammen museo sekä mietelmät
Suomen talouden tilasta.
Paikkarin torpan tulevaisuutta käsitellään myös valtion ensi vuoden budjetissa osana koko Suomen
museotoiminnan uudelleenorganisointia. Tarkoituksena on, että ns strategiset museot eli ne, joiden
kansallinen merkitys on suuri, siirtyisivät Senaattikiinteistön omistukseen. Museovirasto omistaisi
edelleen esineistön, mutta sillä olisi mahdollisuus vuokrata yksittäinen museo. Paikkarin
tapauksessa se olisi Lohjan kaupunki. Strategisten museoiden ylläpitämiseen varattaisiin budjetissa
erillismääräraha. Eli Paikkarin osalta tilanne parantuisi olennaisesti.
Museotoiminnan uudelleenorganisointi ei vähentäisi vapaaehtoistyön tarvetta tai merkitystä.
Todennäköisesti se lisääntyisi entisestään. Tähän olemme varautuneet Paikkarin torpan tuki ry:ssä.
Suomen taloudellinen tilanne herätti paljon kysymyksiä, ehdotuksia ja jopa pelkoakin, mutta ennen
kaikkea ihmetystä. Ymmärrettiin, että ei valtio tai kunta voi jatkuvasti pyörittää toimintaansa
velkarahalla. Ei niin toi myöskään kukaan ajatteleva kotitalous. Tarvittavat yksittäisistä
toimenpiteistä mielipiteet sen sijaan hajosivat tavattoman paljon. Päällimmäiseksi jäi joka
tapauksessa selkeä ymmärrys terveelle talouspolitiikalle. Näin istuvan hallituksen oman
budjettiriihensä yhteydessä päättämä rakenneuudistuspaketti sai selkeän tuen. ”On Suomi pärjännyt
ennenkin ja marisematta, siis miksi ei nyt” olisi tämän keskustelun selkeä yhteenveto.
Syksyn aikana toivoo syntyvän sellaisia ratkaisuja, joilla Suomen menestyminen turvataan ja
velkakierre saadaan katkaistua. Paikkarin torpan osalta taas toivoo, että budjettikirja toteutuisi
museotoiminnan uudistuksen osalta kokonaisuudessaan. Näin päästäisiin torpan kehittämistoimiin
uudelta pohjalta.
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