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PAKINA: KIMMO HAUTALA

Kirjoittaja toimii Orionilla 
tietopalvelujohtajana.

Ennen omaa heimoa ei niin 
vain päässyt valitsemaan, 
vaan oli ne pakolliset 
sukulaiset ja kyläläiset. 

Voit sukeltaa omaan 
kuplaasi ja huomata miten 

vihdoinkin tulet kuulluksi  
ja ymmärretyksi. 

Kupla on vain kaasun täyttämä ontelo
Mitenkäs ne serkut, mitähän niille kuuluu? Huomasin 
tuntevani pienen pistoksen, kun en ole ollut pitkään 
aikaan yhteydessä. Onneksi joulukortin lähetin. Tai no en 
nyt ihan kaikille, mutta muutamalle serkulle kuitenkin. 
Ja menihän se pistoksen tunnekin pian ohi. Nyt ele-
tään kuitenkin 2020-lukua, omat piirit ovat vain jossain 
ihan muualla. Sukulaisethan ovat parhaimmat seinällä, 
niinhän tavataan sanoa. Ja kyllä meilläkin pari taulua on, 
ihan oikealla seinällä eikä vain naamakirjan puolella.

Vaan ennenhän kaikki oli toisin. Maailma vain oli 
pienempi. Omassa kylässä tai pikkukaupungissa tunnet-
tiin naapurit, pidettiin tarvittaessa huolta ja katsottiin 
perään. Naapurin kylähulluakin ymmärrettiin. Nyt ei enää 
ymmärretä samassa rappukäytävässä asuvaa omituista 
otusta, joka ei olekaan fennovegaani ja on pahimmillaan 
lakto-ovovegetaristi. Ennen omaa heimoa ei niin vain 
päässyt valitsemaan, vaan oli ne pakolliset sukulaiset 
ja kyläläiset. Ja näissä häissä riitti porukkaa moneen 
junaan! Kohtaamisten diversiteetti oli suorastaan moni-
puolinen, varsinkin jos tilannetta vertaa tähän päivään.

Tänä päivänä verkostot ovat niin lähellä. Kaikki tuhan-
net erilaiset heimot ovat vain klikkauk-
sen päässä. Olet sitten ”viis minä 
muista” audi-kuski, ”minä 

kerron miten” maailman pelasta-
ja, ”kaikki on hanurista” anarkisti 
tai ”kasvikset on pupun ruokaa” 
lihafanaatikko, voit sukeltaa omaan 
kuplaasi ja huomata miten vihdoin-
kin tulet kuulluksi ja ymmärretyksi. Ja 
vaikka et valitsisi omaa heimoa, sinut 
on valittu. Mitä leffaa, kirjaa, ostos-
ta, uutista, päivitystä tai postausta 
klikkailet, siihen heimoon kuulut.

Jos haikailet menneitä, niin on-
neksi meillä on tämän päivän suun-
nannäyttäjiä, jotka rohkeas-
ti rikkovat heimorajoja ja 
puhkaisevat oman kuplan-
sa. He oikeasti yrittävät 
ymmärtää toisen kaltaisia, 
erilaisia ihmisiä. Susse-
xin herttua Harry näytti 
miten kultainenkin kupla 
on rikottavissa. Vieläkin 
rohkeampaa oli huumepo-

liisin päällikön Aarnion suorastaan ennakkoluuloton 
pyristely ulos poliisille tutusta verkostosta ja 

sukeltaminen rikolliseen ajatusmaailmaan. 
Meitä kaikkia kuitenkin inspiroi ehkä 

eniten Yhdysvaltain presidentti, joka on 
näyttänyt ettei hänen tarvitse pysyä 
perinteisissä piireissä. Hän voi halu-
tessaan ystävystyä myös Venäjän 
presidentin tai vaikkapa Pohjois-
Korean diktaattorin kanssa!

Nämä ovat erinomaisia esimerk-
kejä meille kaikille – oma kupla ei 

ole sittenkään kiveen hakattu, se on 
vain kaasun täyttämä, usein pyöreähkö, 

ontelo. 


