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Mitä kuuluu?
KESÄN UUTISISSA kerrottiin tansanialai-

sesta karjapaimenesta, joka oli onnistunut
löytämään kolme kallisarvoista tansaniittikiveä. Miehestä tuli miljonääri. Yli 2000
lehmän omistajana hän ei liene ollut mikään tyhjätasku ennen löytöäänkään. Meillä ”paimenta” kutsuttaisiin ökyisännäksi.
Puhuttelevinta uutisessa oli kuitenkin
se, miten hän käyttäisi äkkirikastumisen
oman yhteisönsä hyväksi. Kylälle rakennettaisiin rahoilla koulu ja terveyskeskus.
Työtään karjankasvattajana mies jatkaisi
entiseen malliin.
Yhteisössä eläminen opettaa parhaimmillaan omasta jakamista yhteiseksi hyväksi. Yksinäisyys voi olla pohjimmiltaan sitä,
että ei tunne kuuluvansa mihinkään, missä
voisi elämänsä jakaa ja saisi turvaa hädän
hetkellä. Lähtö vieraalle paikkakunnalle
tai toiseen maahan vaikkapa opintojen tai
työn perässä tuo usein ainakin hetkellisen
kokemuksen ulkopuolisuudesta. Kriiseissä
muistamme, mihin kuulumme ja minne
maailmalta lähdemme, kun kutsutaan
kotiin. Kuuluminen merkitsee tilaa, jossa
tulet kuulluksi.
Koronakevään rajoitusten jälkeen kesä
meni odotuksia paremmin. Nuoret ja
lapset pääsivät sittenkin leireille. Kesätapahtumat peruuntuivat, mutta korvaavia
tapahtumia järjestettiin verkossa. Etäherättäjäjuhlista saatu hyvä palaute on ollut
rohkaisevaa.
Hengellisten kuulumisten vaihtotilaisuuksiin, eli seuroihin oli loppukesästä
jälleen mahdollista kokoontua lähes normaalisti. Parhainta on ollut nähdä vihdoin
ystäviä kasvoista kasvoihin. Kuulla ja tulla
kuulluksi.
Luontokin tarjosi meille hienon kesän.
Marjasadot ovat olleet harvinaisen runsaat.
Paljon näkyi kansaa hoitamassa luontosuhdettaan, tutustumassa kotimaan upeisiin
kansallispuistoihin ja nähtävyyksiin.

Siellä oli jännittävä kohdata monenlaista
kulkijaa. Jotkut patikoivat reppuineen, toiset pyöräilivät paksuilla renkailla erämaan
poluilla.
Edessä on syksy ja varovainen paluu
arkeen. Seuroihin ja kirkkopyhiin tie on
avoin ja toivottavasti se myös pysyy auki.
Osaamme nyt entistä paremmin pestä
kätemme, yskiä hihaan, pitää turvavälit ja
kätellä kyynärpäätaktiikalla. Kasvomaskien käyttöä saanemme opetella.
Tuskin kukaan toivoo ”toista aaltoa” ja
rajoitusten paluuta. Mutta jos tulee, niin
meillä on välineet vaihtaa kuulumiset.
Käytetään silloin rohkeasti niitä.
Simo Juntunen
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