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Det här är de
goda nyheternas år

V

i lever i året för Finlands hundraårsjubileum. Finlands stora år. Det är ännu
drygt nio månader till hundraårsdagen, men mycket har redan hunnit
hända. Jubileumsåret har blivit en väldig folkrörelse, som i enlighet med temat verkligen
firas tillsammans. Programmet byggs upp med hjälp
av öppna ansökningar bland alla finländare och Finlands vänner.
Och sökandet har gett resultat: jubileumsårets program består redan av över 3 500 projekt, vilket betyder tiotusentals separata evenemang och gärningar.
Gemensamt för alla dessa är viljan att göra något positivt för den kära hundraåringen: viljan att föra Finland framåt. Program arrangeras av organisationer,
aktörer inom den offentliga sektorn, företag och till
och med enskilda personer och kompisgäng. Ett projekt kan vara en riksomfattande helhet som varar hela
året eller ett lokalt evenemang av engångsnatur - och
allt där emellan.
Som kommunikationschef i sekretariatet för Finland 100 år har jag fått följa med uppbyggandet av
årets program på nära håll, och för mig har det varit
mest rörande att se hur mycket gott jubileumsåret
skalat fram. Det känns som om Finlands hundraårsjubileum ger människor lov att räcka ut en hand, till
glädje för både mottagaren och givaren. I programmet
finns många helheter som paketerats i hundra goda
gärningar. Många skolor samarbetar med lokala organisationer och skänker elevernas arbete åt behövande.
Vad är bättre än att få till exempel en hårklippning av
en stu-derande som hemservice.
Företag har för sin del skapat jubileumsårsprodukter och som kompensat-ion för den ekonomiska nytta
de får ger de en god gärning eller donation åt samhäl-

let. Många av dessa gärningar riktas till organisationer
som finansiering eller annat samarbete.
Enskilda människor och grupper har också inspirerats att föra kampanjer för goda ändamål. Det är fint
att också Neuroförbundet är med i Finland 100- och
tillsammans-andan.
Vi skickar det goda vidare. Låt oss tillsammans
göra det här året till alla tiders jubileumsår. Jag önskar
Avain-tidskriftens läsare en riktigt god fort-sättning
på jubileumsåret.
Päivi Pirttilä
Skribenten är kommunikationschef för
Finland 100-projektet på statsrådets kansli

2/2017 AVAIN • 61

