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VARAPUHEENJOHTAJA

Olen lukenut aikalaisten kirjoituksia ensimmäisen kahvilai-
van saapumisesta Suomeen sotien jälkeen. Lehdissä kirjoi-
tettiin laivan sijainnista, lastin purkamisesta ja kahvin saa-
pumisesta kauppoihin. Uutta silliä tuovien laivojen saapu-
misesta ei enää raportoida kuten aikaisemmin tehtiin. Ehkä 
silliä tuodaan lentokoneella. Ainakin norjalaista lohta vie-
dään lentokoneella kiinalaisille.

Huoltovarmuuskeskuksessa ei ollutkaan tarpeeksi mas-
keja koronaviruksen levitessä maahan. Kiireellä niitä ti-
lattiin Kiinasta. Ensimmäisen lentokoneellisen saapuessa 
tiedotusvälineet olivat vastassa lentokentällä. Mutta siellä 
olivat myös tutkijat, jotka vieläkään eivät ole päässeet yksi-
mielisyyteen maskien tehosta. Saatuja maskeja voitiin kyllä 
käyttää, mutta hankkijat leimattiin epäilyttäviksi. Samanlai-
sella kansainvälisellä turvamerkinnällä varustettuja maskeja 
myydään kaupoissa, ja me käytämme niitä suojataksemme 
toisia ja itseämme tässä järjestyksessä.

Koronalääkkeen valmistusta ja testaamista seurataan 
tarkasti. Ensimmäiset lääkelähetykset oli syytä tuoda salaa 
maahan. Soittokunta ja punainen matto olisivat toki olleet 
paikallaan vastaanottoseremoniassa. Alkuvuodesta selviää, 
onko lääkettä saatavissa riittävästi, ja miten se tehoaa tähän 
viheliäiseen virukseen.

Taudin välttäminen on johtanut tavanomaisen toimin-
nan pysähtymiseen senioriopettajien yhdistyksissä. Me kai-
paamme lajitovereidemme tapaamista. Monet yhdistykset 
ovat ratkaisseet ongelman tapaamalla liikunnan merkeissä 
ulkoilmassa. Turvaohjeita noudattamalla tapaaminen sisä-
tiloissa on ollut taudin vähäisen ilmaantuvuuden alueilla 
mahdollista. Ohjeita pitää noudattaa, vaikka rokottaminen 
olisikin jo menossa. Koronavilkkuhan on kaikilla.

Rokotus
Digitaalisuus oli OSJ:n vuoden 2020 teema. Teemaa on 

syytä jatkaa edelleen. Kun emme voi tavata toisiamme fyy-
sisesti, niin tekniset keinot ovat ratkaisu edes vähäiseen so-
siaaliseen toimintaan. Myönnän toki, että puhelimen voitta-
nutta etäyhteydenpitovälinettä ei ole. Yhteyden saa helpos-
ti ja harvoin se pätkii. Ei tarvitse pukeutua, eikä kammata 
hiuksia. Videopuhelu on kuitenkin hyvä osata. Yhdistysten 
vastuuhenkilöiden on syytä vahvistaa osaamistaan etäko-
kousten järjestämisestä ja niihin osallistumisesta. 

Erilaiset salaliittoteoriat ovat alkaneet levitä myös Suo-
meen. Yksi ilmentymä on rokotevastaisuus. Me seniorit 
muistamme, tai ainakin olemme lukeneet, miten rokotta-
malla on voitettu polio, tuberkuloosi, tuhkarokko, kurkku-
mätä, hinkuyskä ja moni muu vakava tauti. Voimme luottaa 
viranomaisiin ja lääketieteen osaajiin. Kaikille tarjottava il-
mainen rokote on turvallinen.

Iäkkäämmät eläkeläiset ovat rokotteen saajien alkupääs-
sä. Mutta heti piikin saatuaan ei saa rynnätä rokottamatto-
mien joukkoon. Meillä kaikilla on samainen tarve hypähte-
lyyn kuin vasikoilla keväällä, kun ne pääsevät ulos laitumel-
le. Maltetaan vielä muutama kuukausi. Päivien pidentyessä 
ja lumien sulaessa pohjoisessa meitä odottaa kevät ja kas-
vun ihme. 

Pidetään huolta itsestämme ja toisistamme.
Kurikassa 17.12.2020

Pekka Koskinen
Varapuheenjohtaja 
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