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Tänä kesänä matkaillaan Suomessa ja 
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Pappatunturi on vähän 
venkula, ja putkirunkoi-
set ruotsalaiset hytkyvät 
ja nytkyvät.

”
”

Pienet lapset, pienet murheet

P
elko tuntui varpaissa asti, kun kävelin mummolan naapurin mehiläistarhan ohi kylille. Aina jokin 
peijakas pörisijä lähti seuraamaan ja sitten juostiin. Ja itkettiin. Ja juostiin ja itkettiin.

Kesä tarkoittaa monille lapsille pitkää mummolareissua, kun vanhemmat ovat töissä ja iso-
vanhemmat ottavat jälkikasvun hoteisiinsa. Niin oli meilläkin. Jo talvella aloin odottaa uimareis-
suja enon, onkiretkiä paapan ja tietenkin hölmöilyjä serkkujen kanssa. 

Aivan huoletonta elämä ei toki isovanhempien luona ollut edes silloin, kun mehiläisistä sattui selviämään 
hengissä. Mummolan rintamamiestalon nitisevät rakenteet saivat yön hiljaisina tunteina jokaisen karvan 
nousemaan kauhusta pystyyn. Tuntui kun joku olisi astellut pimeässä huoneessa tai vähintään oven ulko-
puolella.

Edes matka vinttikamariin ei ollut vaaroja vailla. Täytetty kanahaukka vaani vintin portaiden päällä valmii-
na hyppäämään niskaan, kun selkänsä käänsi. Ja pakko se oli kääntää, sillä yläkerran aulan lattialla saattoi 
olla mikä tahansa mystinen ötökkä hämähäkistä koppakuoriaiseen.

AIKUISENA HUOLET muuttuvat. Milloin korona hellittää? Pysyvätkö lähimmäiset terveinä, ja pysynkö it-
se? Pysynkö leivässä ja riittääkö töitä? Hoituvathan työasiat? Uskaltavatko tänä kesänä lapset mennä iso-
vanhemmilleen?  

Siinä missä lapsen huolet ovat tässä hetkessä, aikuiset murehtivat ja miettivät usein tulevaa. Aina ei pi-
täisi, sillä asiat tapaavat järjestyä.

Tässä lehdessä entinen markkinointipäällikkö kertoo Vapaus valita -jutussa (s. 20), kuinka hän oppi ko-
vemman kautta elämään hetkessä sen jälkeen, kun työpaineet ja muiden vaatimukset olivat ensin poltta-
neet loppuun. 

LOMA ON loistavaa aika päästää irti arjesta ja vapautua työpaineista, kunhan vain uskallamme.
Monelle on tuttua, että ensimmäinen lomaviikko kuluu irtautumisessa rutiineista ja työasioista henki-

sesti. Jopa lomalla tekee mieli suorittaa – laittaa vimmalla verkkoja vesille ja tehdä ne kaikki rästiin jääneet 
asiat mökillä. Ymmärrettävää on myös, että aika ajoin tulee vilkuiltua säätiedotuksia ja tuskailtua, osuivatko 
omalle lomalle ne huonot vai hyvät viikot. Samoin on luonnollista, että jossain vaiheessa lomaa käy mieles-
sä, saanko varmasti kaivatusta lomasta tarpeeksi paljon irti, jotta jaksan pakertaa taas pimeät vuodenajat.

Unohdetaan tällä kertaa kaikki tuo ja laitetaan mieli vapaalle. Olisi hienoa, jos huolet olisivat ainakin het-
ken verran täytetyn kanahaukan ja nitisevien portaiden kokoisia. 

Toivotaan, että lapset saavat tänäkin kesänä viettää aikaa isovanhempiensa kanssa. Näin sukupolvien 
välinen yhteys pysyy vahvana. 
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