KEURUULAISENA ITSENÄISESSÄ SUOMESSA
Itsenäisen Suomen 100 –vuotissynttäripäivä on viikolla. Suomi julistettiin itsenäiseksi 4.12.1917 ja
eduskunta hyväksyi esityksen 6.12.1917. Maamme on erinomaisen hieno paikka yrittää, tehdä työtä,
kasvattaa perhe ja elää turvallisissa oloissa: elää yhdessä. Juhlavuoden teema onkin ”Yhdessä”.
Monenmoista on ehtinyt maamme vuosien saatossa tapahtua.
Suomen juhlavuosi on saanut väen osallistumaan. Itsenäisyytemme juhlavuosi on osoittautunut
tähänastisesta suurimmaksi juhla- ja teemavuodeksi. Jo pelkästään hankkeita on lisätty avoimeen
juhlaohjelmaan 5000. Jokaiselle halukkaalle on siis löytynyt mahdollisuuksia osallistua juhlintaan. On hienoa
olla suomalainen ja kuulua samaan porukkaan tämän Pohjolan perukoilla elävän juron, mutta sydämeltään
lämpimän maan kansalaisten kanssa. Lukaisepa Suomi 100 –sivustoa, jos et vielä sivuilla ole poikennut:
http://suomifinland100.fi/info/
Erityisen lämpimästi haluan kiittää niitä veteraaneja, jotka taistelun vuosina kantoivat raskaan taakan ja
kestivät pakkaset, helteet ja taistelun melskeet. Jotain niiden aikojen vaatimustasosta tiedän edesmenneen
isäni kautta, joka kesti etulinjassa sekä talvi- että jatkosodan, koki kahden veljensä kaatumisen taistelussa,
kotitilan menetyksen ja asettumisen uusille juurille, uuteen elinympäristöön. Ei äitinikään ilman surua
selvinnyt evakkotaipaleella ja ensimmäinen lapsen menehtyessä sodan vuoksi.
Nyt saamme rakentaa maatamme rauhassa. Moni asia on helpommin, mutta haasteita riittää edelleen.
Nuorissa on erinomaiset vastuunkantajat nytkin; on varmaan aina ollut. Annetaan heille tilaa, kannustusta
sekä rohkaisua ja saamme pian nähdä, kuinka heistä kasvaa jatkajayrittäjiä, uusien innovaatioiden keskijöitä
ja muita suurmiehiä ja -naisia, joista saamme olla ylpeitä.
Jos on itsenäisellä Suomi –neidolla ikää, on Keuruukin ollut jo tovin maailman menossa mukana: Keuruun
hallintopitäjä lohkaistiin Ruovedestä jo 1636. Itsenäinen seurakunta Keuruusta tuli 1628. Ensimmäiset
asukkaat tänne tuli jo 1560 –luvulla, kun Kustaa Vaasa mahtikäskyllään asutti erämaaseutuja. Ilmiselvää on,
että alueemme vesistörikas ja kaunis luonto houkutteli tänne asukkaita pidemmistäkin matkoista. Riistaakin
on varmasti ollut runsaasti saatavilla ja pirtti oli mukava rakentaa vaikka järven rannalle.
Nyt paikasta toiseen siirtyminen on helppoa: autoja on lähes poikkeuksetta joka taloudessa, rautatie halkoo
keskustan ja lentokoneellakin pääsee suhauttamaan, kun Tikkakosken lentokentälle ei ole kummoinenkaan
matka. Maailma on kutistunut. Se, mikä ennen oli tavoittamattomissa, kirjaimellisesti maailman äärissä, on
nyt melkein ”naapurissa” ja tavoitettavissa.
Kehitys kehittyy. Yrityksiä syntyy, kauppakeskittymät saattavat siirtyä sijoiltansa uuteen paikkaan, uusia
asukkaita muuttaa vaikka sinne järven rannalle ja uusia tuotteita kehitellään. Kaikki lähtee ideasta, kuten
sanonta kuuluu. On hienoa olla ideoiden istuttajana. Mitä siitä, vaikka osa ideoista on päiväperhosia! Osa
jää elämään ja tuottaa satoa Keuruun, Multian ja Petäjäveden yritysten, asukkaiden ja elinkeinoelämän
laariin ja samalla rakentaa yhteistä itsenäistä Suomeamme. Olethan ideoiden istuttaja, kasvun vaalija etkä
harventaja!
On upeaa olla suomalainen ja on erinomaisen hienoa olla keuruulainen. Sytytetään juhlavuoden
sinivalkoinen kynttilä itsenäiselle Suomelle.
Ritva Pohjoisvirta

