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YHTEISÖLLISYYS LUO TURVALLISUUTTA
Sitoutumista, luottamusta ja osallisuutta. Tunne siitä, että on omiensa joukossa, siellä missä on
hyvä olla. Se on yhteisöllisyyttä parhaimmillaan.
Me kuulumme erilaisiin yhteisöihin – toisiin vapaaehtoisesti, toisiin taas automaattisesti.
Perinteisesti yhteisöiksi on ymmärretty perheen, suvun ja kyläyhteisön kaltaiset yhteenliittymät.
Niillä kaikilla on ammoisista ajoista asti ollut yksi merkittävä tehtävä: omiensa suojeleminen ja
omistaan huolehtiminen. Myös heimon merkitys on ollut aina suuri. Se näkyy yhä edelleen omien
juurien arvostamisena, olimmepa sitten eteläpohjalaisia tai savolaisia, olemme ylpeitä
heimostamme.
Jopa populaarikulttuurissa heimoaate elää ja voi hyvin. Eteläpohjalaisuuden arvostuksesta on
paljon esimerkkejä: Duudsonit, Lauri Tähkä ja monet muut eteläpohjalaiset taitelijat tuovat
juuriaan esiin tuotannossaan. Se on ylpeyttä omasta heimosta, kunnianosoitus kotiseudulle ja
yhteisölle, johon tuntee kuuluvansa.
Yhteisöllisyys on samanhenkisyyttä
Yhteiskunta muuttuu ja yhteisöllisyys sen myötä. Perheen ja suvun merkitys yhteisönä on monissa
tapauksissa vähentynyt, mutta ihmisellä on tarve samaistua ja kuulua erilaisiin hänelle
merkityksellisiin yhteisöihin. Se antaa turvaa, mahdollisuuden samaistua muihin ja olla
samanmielisten ja samoista asioista kiinnostuneiden henkilöiden kanssa tekemisissä.
Erilaiset seurat ja järjestöt ovat hyvä esimerkki yhteisöistä, jotka tuovat uusia sisältöjä
elämäämme. Tänä päivänä myös internet on yhä voimakkaammin yhteisöllinen paikka, jossa
ihmiset kommunikoivat keskenään ja muodostavat yhteisöjä. Etenkin nuorille monet
virtuaaliyhteisöt, kuten pelimaailmat, saattavat olla yhtä tärkeitä kuin perinteset fyysisen
maailman yhteisöt.
Olipa kyse sitten perheestä tai kyläyhteisöstä, virtuaalisesta peliyhteisöstä ja keskustelufoorumista
netissä, yhteistä niille on samanlaisten näkemysten ja pyrkimysten jakaminen. Ihminen etsii
toisten ihmisten seuraa ja tukea. Yhteisöt tarjoavat juuri sitä. Ne ovat lääke yksinäisyyteen ja
yhteisöihin kiinnittymällä tuntee kuuluvansa johonkin.
Henkinen koti
Oma kotikunta on esimerkki yhteisöstä, johon liitymme automaattisesti asuessamme siellä.
useimmille kotikunta on kuitenkin paljon muuta kuin pelkkä postitoimipaikka ja asunnon
sijaintipaikka. Se on henkinen koti, josta ei haluta pois. Vain harva on valmis vapaaehtoisesti
muuttamaan pois kotiseudultaan. Osa tekee sen pakosta, osa ei silloinkaan. Työ tai opinnot
saattavat olla syy lähteä, mutta henkisesti oma kotiseutu on edelleen se yhteisö, johon kuulumme.
Yhteisön merkitystä lisäävät ennen muuta toiset yhteisön jäsenet. Pelkkä maisema tai rakennukset
eivät vielä tee yhteisöä vaan se muodostuu ennen muuta sosiaalisista suhteista. Ihmisistä, jotka
ovat meille läheisiä, tärkeitä ja merkityksellisiä. Juuri ihmisissä on yhteisön voima ja yhdessä
toimien he saavat aikaan suuria asioita. yhdessä on parempi kuin yksin, on vanha totuus.
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