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Murheen kevät
Kevät keikkuen tulevi on vanha kansan sanonta - ja niinhän se tulee nytkin, tosin aika ikävissä merkeissä. Korona raivoaa ja meidät ikäihmiset on pantu karanteeniin suojelun merkeissä. Väitetään,
että olemme suurin riskiryhmä. No varmaan olemme riskiryhmä moneenkin tautiin, mutta suojelun
pääasiallisena tarkoituksena lienee kuitenkin huolehtia siitä, että tässä tilanteessa hoitopaikkoja riittää tuohon hurjaan koronatautiin sairastuville ja muille hoidon tositarvitsijoille.
Oli niin tai näin, toki meidän tulee olla varovaisia ja välttää suuria tapahtumia, massajoukkoja ja turhaa kosketusta kanssaihmisiin. Huolehditaan hygieniastamme. Muistakaa ulkoilla niin kauan kuin se
on vielä luvallista, eletään terveesti ja ollaan ihmisiksi. Noudatetaan annettuja ohjeita myös mahdollisimman hyvin. Käytetään hyväksi nykytekniikkaa eikä unohdeta yhteydenpitoa ystäviimme ja muihin kanssaihmisiimme. Jotenkin harmittaa se, ettei voi tavata fyysisesti kavereitaan ja muita ikätovereitaan, vaikka hädän aikana se olisi mitä parasta terapiaa. Toivotaan, että epidemia saadaan pikaisesti aisoihin ja yritetään tulla toimeen erilaisten rajoitusten kanssa.
Elämä jatkuu, vaikka yhdistyksemme toiminta onkin jäissä todennäköisesti tämän kevään osalta. Elän
vielä toivossa, että voisimme tavata päättäjäisten merkeissä toukokuun torstaitiimassa, mutta sen
näyttää sitten aika ja maailman tilanne.
Syksyyn uusin ajatuksin ja tapahtumin
Suunnitelmia on kuitenkin jatkettava. Syksy saapuu yhtäkkiä yllättäen ja siihen on Leppävaaran kansalliset seniorit ry:nkin yritettävä varautua. Me hallituksessa jatkamme ohjelmapohdintaa yksin ja
yhdessä etätapaamisin ja yritämme aikaansaada vähintäänkin yhtä mielenkiintoista ohjelmaa torstaitiimoihin kuin aikaisemminkin. Myös tilaisuuksia kartoitamme ja teemme tarpeellisia varauksia, jotta
olemme hyvässä iskussa, kun taas on turvallista toimia yhdessä nenät vastakkain tai vieri vieressä.
Tule mukaan ajatustalkoisiin
Nyt kun kaikilla on aikaa mietiskelyyn ja pohdintaan kutsun teidät ajatustalkoisiin miettimään syyskaudelle mielenkiintoisia luentoja ja luennoitsijoita, retkikohteita tai teatteria ja tekemään omia ehdotuksianne sähköpostin tai postin välityksellä. Korvatkoon tämä haaste ajatuksen siitä, että olisimme huhtikuun yhdessä torstaitiimassa pohtineet näitä asioita yhdessä. Älä pane kynttilää vakan
alle, vaan tee reippaasti ehdotuksia allekirjoittaneelle jiivee.kurki@pp.inet.fi.
Pääsiäinen tulee
Meillä tulee olemaan poikkeuksellinen pääsiäinen, mutta se tulee kuitenkin ajallaan pandemiasta riippumatta. Otetaan vastaan sen sanoma ja nautitaan siitä.
Haluan toivottaakin jo nyt Hyvää pääsiäisen aikaa kaikille.
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