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Hyvä seuravieras  
 
Pidän kädessäni postikorttia, johon on kuvattu auringon ympärille piirrettyjä vaikutelmia 
Suomenlinnasta. Näen saaria, linnoitusrakennelmia, merellistä ympäristöä lokkeineen. 
 
Kulttuurissamme on paikkoja, jotka ovat yhteisiä — kaikille avoimia — vaikka ovatkin jonkin tietyn 
ryhmän huolenpidon varassa.  Eri paikoissa sovitamme omaa elämäntarinaamme menneen ajan 
puitteisiin luoden samalla uusia merkityksiä. 
 
Mieli ja ruumis saavat kehyksen ja kankaan, jolle maalaus syntyy. 
 
Värikkäässä kortissani on esillä Café Piper ja sen valikoimaa. Luokkaretkellä kävimme kyseisessä 
kahvilassa kuudesluokkalaisina syömässä perunamuusia ja lihapullia. Kaupungilla taas 
pistäydyimme muutaman vuoden ikäiseen Temppeliaukion kirkkoon. Ryhmältämme arvuuteltiin, 
kuinka korkealla kuparinen katto lieneekään. Kahdeksan metriä, sanoi opas — näkövaikutelma oli 
varhaisnuorelle toisenlainen.  
 
Tarvitsemme tilaa ja avaruutta ympärillemme.  
 
Kaikki tarvitsevat.  
 
Tyhjääkö ja tyhjyyttäkö ihminen tarvitsee ympärilleen, jotta voisi elää?  
 
Ei kai niinkään, vaan tarvitaan tilaa, jossa elää. Tilassa on aina jotain, jos ei muuta kuin merkitys, 
selitys, nimi — ulkoapäin annettu. Itse voin pitää tilaani tyhjänä, onttona, autiona. 
 
Se on silti arvokas olotila: tyhjä, ontto, autio on. Usein on niinkin, etten tunnista tilaani. En 
ymmärrä. Toinen ihminen saattaa ymmärtää. 
 
Lisäksi virret luovat vielä uuden ulottuvuuden. Pohdinta ja ulos pääseminen jää huokausten 
tasolle. 
 
”Lähellesi ikävöin” oli muutama vuosi sitten herättäjäjuhlien teema. Väkeä oli kokoontunut ennen 
juhlia, juhlien aikaan ja niiden jälkeen toistensa lähelle täyttämään tilaa. Sitä nytkin olemme 
tekemässä — siitä kokoontumisemme nimi — olemme toistemme seurassa. Kauhavalaisten tämän 
vuoden ”Siipien suojan” teema levittyy avaralle tilaan — kaikkien seuralaisten suojaksi. 
 
Itse kaipaan seuraa. Yhdessä samojen virsivaikutelmien ääressä, äänettömyydessäkin syntyy 
jotain. Onneksi esiveisaajan ääni kuuluu. Vaikutelmat, joita syntyy vähien virikkeiden avulla, 
muodostavat merkityksiä olemiseen — tähän hetkeen. Oikeastaan pyydän vain — ole läsnä. 
”Lähellesi ikävöin” toteutuu toiveissa — suojassa. Muualta, ulkopuolelta tulee sisältö ja kuitenkin 
persoonallisena. 
 
Nyt huolipuhetta tärkeästä asiasta. 
 

http://www.h-y.fi/verkkoseurat


Minulle toinen tärkeä saari on Aholansaari. 
 
Pohjoissavolaisen seurasaaren — Paavo Ruotsalaisen kotisaaren — hallinta tarvitsee 
lisäpanostuksia vanhan velan maksuun. Nilsiän Aholansaaren puitteita vaalitaan, että sinne voisi 
mennä sellaisena kuin on, siellä olla ja sieltä tulla virkistyneenä. Vetoan kaikkiin, että toimisitte 
resurssienne puitteissa Aholansaaren Sepänpajan velan lyhentämiseksi. Ohjeita löytyy netissä. 
Pyydä rohkeasti luotettavalta taholta apua, miten toimia Aholansaaren hyväksi. Pienempiä ja 
tuntuvia apuja saari tarvitsee. Asia on tärkeä.  
 
Palataan vielä postikorttiin.  
 
Saamani kortti on myös kutsu — tule taas — tule sellaisena kun olet. Tule saareen — tule 
seuroihin — tuttuun ja samalla ainutlaatuiseen. Tähän hetkeen. 
 
Ikävään voisi auttaa vaikka leijan lennättäminen. Ja yhteinen veisuu. 
 
 


