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Istuttaisinko puun?

Ihana ja kaunis kotimaamme – tosin 
juuri tätä kirjoittaessa sateisen harmaa 
– on ansainnut juhlansa. Ajatellessa-
ni 100-vuotista Suomea liikutun. Si-

nivalkoinen lippumme herkistää joka ker-
ta ja sotaveteraanit saavat sydämeni pakah-
tumaan. Maamme-laulusta ja Suvivirrestä 
puhumattakaan.

TALLUSTELLESSANI AAMULLA postilaati-
kolle kauhtuneessa kylpytakissani mietin 
juurien tärkeyttä (houkuttelen samalla vil-
listi karkaavaa koiraa palaamaan luokse-
ni). Isovanhempani viljelivät puutarhamme 
maita jo kauan sitten, olivat rakentamassa ja 
ruokkimassa sotien jälkeistä nälkäistä Suo-
mea. Tunnen myös suurta ylpeyttä siitä, et-
tä olemme Hannun kanssa kasvattaneet jat-
kajan yrityksellemme. 

Samanlaisia tarinoita löytyy naapureista. 
On upeaa, että meillä on täällä Maariassa 
tällainen puutarhayritysten keskittymä. Itse 
sitä ei aina huomaa, mutta vieraat huomaa-
vat. Me maanviljelijöiden jälkeläiset olem-
me olleet kekseliästä ja yritteliästä sakkia!

ME KAIKKI KAUPPAPUUTARHAT juhlistam-
me Suomea tuottamalla laadukkaita tuottei-
ta kuluttajille ja ravintoloille. Juhlistamme 
Suomea joka päivä tarjoamalla työpaikkoja. 
Usein nuoret saavat ensimmäisen työpaik-
kansa meiltä. Olemme myös kotouttaneet 
monta maahanmuuttajaa, opettaneet suo-
mea ja suomalaisia tapoja.

On hienoa kuulua suomalaisten ruokatuot-
tajien kunniakkaaseen joukkoon. Olemme 
osaltamme varmistamassa omavaraisuutta 
sekä puhdasta ja laadukasta ruokaa  suoma-
laisille. Ei sovi myöskään unohtaa kukkien 
tuomaa iloa ja väriä elämään. 

Voimme olla ylpeitä siitä, että suomalai-
set viljelijät ovat koulutettuja ja valistuneita 
ja että asiakkaamme arvostavat työtämme 
ja ovat sitoutuneet meihin. Mutta työtä on 
paljon tehtävänä. Joskus tuntuu, että emme 
saa ansaitsemaamme arvostusta, vaan mei-
tä mitataan vain hinnalla ja tehokkuudella. 
Myös käytännön esteitä on poistettava: juh-
liva Suomi ei ole juhlan arvoinen jäykkien 
työmarkkinoiden osalta, vaan olemme varsin 
huonolla sijalla eurooppalaittain mitattuna.

KAUPPAPUUTARHALIITON SUOMI 100 
-sarja on ollut hieno ja hauska. Olemme tul-
leet tutuiksi toisillemme ja muillekin. Oikein 

mainio idea. Ehkä kuitenkin olisin kaivan-
nut enemmän tekoja – vaikka pieniäkin  – 
meiltä kaikilta. Meillä olisi voimaa tehdä 
 tempauksia yhdessä ja erikseen.  

Ehkä parasta sittenkin on, että kuluneen 
fraasin mukaan ”juhlimme työn merkeissä”. 
Parhaansa tekeminen joka päivä on paras 
kunnianosoitus viehkeälle Suomi-neidolle. 
Me myös rakennamme osaltamme parasta 
Suomi-brändiä: turvallista, luotettavaa sekä 
herkullista ja puhdasta. Suomea, jota mat-
kailijatkin hakevat ja arvostavat.

JUHLAVUOTENAKIN ON MUISTETTAVA, että 
kaikilla ei Suomessa ole aihetta juhlaan. Olen 
huolissani kasvavasta köyhyydestä ja syrjäy-
tymisestä. Miten tämä on mahdollista näin 
rikkaassa Suomessa? Halusimme osaltamme 
tuottaa pienellä teolla iloa liittymällä mu-
kaan Ruokakassi-keräykseen. Myös Brother 
Christmasin teot ovat parasta jokapäiväistä 
Suomea. Ihmisten hyvyys ja pyyteettömyys 
lämmittävät mieltä.

Lippu salkoon, olemme oleellinen osa Suo-
mi 100v-historiaa, puhumattakaan tulevai-
suudesta!

Vielä joku konkreettinen juttukin olisi 
kiva. Taidan istuttaa sen puun, sillä ei ole 
 liian myöhäistä!
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