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VARAPUHEENJOHTAJA

Keväällä uusi muuntautunut virus levisi Suomeen. Aivan 
samoin kuin sikaviruksenkin aikana, ensimmäinen rapor-
toitu kuolemantapaus sai meidät kansalaiset ottamaan 
viranomaisten ohjeet todesta. Tottelevaisuus on hyve.

Suomi meni palvelujen osalta lähes kiinni. Toki kaupat, 
sosiaali- ja terveyspalvelut jatkoivat toimintaansa. Etätöi-
hin siirtyivät ne, joille se työn puolesta oli mahdollista. Yli 
puolet kuitenkin meni työpaikalleen niin kuin aikaisem-
minkin. Lähestymiskielto on kuvaava sana sekä kansain-
välisille yhteyksille, että suomalaisille. Pidimme etäisyyt-
tä, pesimme käsiämme ja yskimme hihaan. Kouluistakin 
levisi tieto, että nyt oppilaat pesevät kätensä vastaan pa-
nematta. 

Poikkeuslain voimaantulo kiristi tilannetta. Siirryttiin 
etäopetukseen. Teatterit, konsertit, urheilutilaisuudet 
peruttiin ja lopulta Uusimaa laitettiin eristykseen. Mö-
kiltäkin piti pysyä poissa. Meitä isovanhempia ei saanut 
fyysisesti tavata. 

OSJ:n jäsenyhdistysten toimintaan tuli totaalinen 
stoppi. Vaikka kaikki jäsenemme eivät kuulukaan THL:n 
määrittämään riskiryhmään ikänsä puolesta, niin varo-
vaisuutta kannatti noudattaa. Kaikissa lehdissä neuvot-
tiin, miten kotona voimistelemalla saa pidettyä toimin-
takykynsä yllä. Aluksi minulla meni hyvin. Mutta pian 
harjanvarsi ja käsipainot sekä lattialla voimistelu alkoivat 
tympiä. Polkupyörällä saa hien aikaan. Ruohonleikkurin 
päällä istuminen ei ole liikuntaa. Pensasaidan leikkaamis-
ta voin suositella, mutta sitä tehdään vain kerran vuo-
dessa.

Tautitilanne helpottui, kun tottelimme suosituksia ja 
määräyksiä. Mutta nyt on valmistauduttava toiseen aal-
toon. Virusta tuodaan ulkomailta, mutta se piileksii myös 
kotimaassa. Jotenkin oloni on levollisempi kuin kevääl-
lä. Kännykkäsovellus tartuntaketjujen löytämisen hel-

pottamiseksi on käytössä. Toivottavasti se on jo kaikki-
en ikäihmisten puhelimessa. Rokotteen viimeiset testit 
ennen käyttöönottoa ovat menossa. Vuodenvaihteessa 
helpottaa.

Maskien laajamittainen käyttöönotto vaatii kansalai-
silta psykologisen ja sosiaalisen mielenmuutoksen. Mas-
keja kyllä on. Niiden ohjeiden mukainen käyttö on tosi 
vaikeaa. Mutta väentungoksessa niitä on syytä käyttää, 
itsensä ja muiden takia. 

Halausta ranskalaiseen tapaan on yritetty tuoda Suo-
meen. Yritys voidaan epäonnistuneena lopettaa. Samoin 
kättely on turha historiallinen jäänne. Kaikissa kulttuu-
reissa ei kätellä. Odotan mielenkiinnolla itsenäisyyspäi-
vän vastaanottoa. Kätelläänkö vai tehdäänkö intiaaniter-
vehdys?

Yhdistystoiminnassa jotain pitäisi saada käyntiin. Jos 
teattereissa ja konserteissa pidetään turvavälit, eikä tar-
tuntoja alueella esiinny, niin mikä ettei. Lämpiössä ja na-
rikkajonossa on ahdasta. Mutta kun rokkikansa kokoon-
tuu, niin kyllä mekin voidaan. Varovasti.

Aina on mahdollisuus etätapaamisiin. Kokoukset on-
nistuvat. Esitelmät onnistuvat. Eri tilaisuuksiin voi osallis-
tua etäyhteydellä. Tehdään digiloikka vuositeemamme 
mukaisesti.

Me selviämme tästä!

Kurikassa 18.8.2020

Pekka Koskinen
Hallituksen varapuheenjohtaja  

pekka.koskinen@ppa.inet.fi
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