Kesä alkoi lämpöisesti
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Kesä alkoi hiukan myöhässä, vaikka ilmaston muutoksesta paasaavat väittävät toista. Tien posket
ovat jo täällä erilaisten kasvien kukkien peitossa. Tuomen kukka levittää tuoksuaan, joka ainakin
tyynettömässä ilta-auringossa kantautuu kauas. Olen nähnyt jo ahomansikoiden ja kielojenkin
kukkivan. Mietin, mitenkä rauhassa saavat kukkia? No seuraavana päivänä olikin harmaatukkainen
rouva tekemässä tuomen oksista kimppua. Mitenkähän kävisi, jos vain 2 % helsinkiläisistä tekisi
kukkakimput kieloista ja muista luonnon kukista tai tekisi vain yhden saunavihdan rauduskoivun
oksista. Olisi se luonto sen jälkeen aika paljaan oloinen?
Pääskyset vielä kuitenkin puuttuvat meidän pihapiiristä. Viime vuosina niitä on ollut selvästi
vähemmän. Liekö myös tämä kaupunkiympäristö pääskyselle vaikea paikka löytää pesäpaikkoja ja
lienee lentäviä hyönteisiäkin vähemmän kuin maaseudulla, joissa on isoja latoja ja räystäällisiä
piharakennuksia.
Sattumalta tulin takapihalle kuuntelemaan melkoista räkätystä. Olihan riemukasta seurata, kun
pihapuussa olikin hiirihaukka. Se hyppeli ja väisteli oksalta oksalle. Sitä näemmä jahtasi orava,
muutama harakka ja räkättirastaat. Vai oliko jahti toisinpäin?
Siinä kävi melkoinen säkätys ja räkätys. Pienemmät linnut sirkuttivat varoitushuutojaan kauempaa.
Saman puun linnunpöntössä majailee jo varpusperhe. Sekin pari hätäisesti lenteli naapuri puun
oksistossa. Vihdoin haukka lehahti siivilleen ja pakeni karkuun räkätti- ja harakkaparvi perässään.
Heti palasi rauha pihalle.
Kansallisen senioriliiton 50-vuotis juhlaristeily vietettiin Silja Europa laivalla. Suurempia
kommelluksia ei liene sattunut? Laivaan meno ja pois tulo oli ruuhkainen. Yhteenvetoa risteilystä
en ole saanut, vaikka olin siellä liiton puolesta ”töissä”. Kyllä meitä oli laivalla monenlaista
kengänkuluttajaa. Kansainvälinen vieraamme Em. prof. Dr. An Hermans, ESU:n presidentti, kertoi
nähneensä vain hymyileviä ja tyytyväisiä kasvoja. Hän ei ole ollut koskaan näin väkirikkaassa
senioritapahtumassa. Hänelle tapahtuma oli laajin seniorijärjestely koko Euroopassa. Näin hän
vakuutteli useaan otteeseen. Laivaristeilykin Helsingin ja Tallinnan välillä oli hollantilaiselle uusi
kokemus.
Minä jatkoinkin valtuuston puheenjohtajan, Leena Jääskeläisen, kanssa samalla laivalla takaisin
Tallinnaan ESU:n pohjois- ja Baltian maiden yhteiseen 3-päiväiseen seminaariin. Seminaarin
aiheita oli mm. Covid 19-viruksen eri maiden käytännön teot ja historia. Tutkimushistoria pitää olla
käytännön pohjana valmistautuessamme tulevia pandemioita varten. Tietysti Ukrainan sota vaikutti
lähes kaikissa seminaarin puheissa. Saimme myös varauksetonta kiitosta NATOon liittymisestä.
Meidän senioreiden on myös varauduttava tulevaisuuteen. Yrittäkäämme liikkua enemmän
ulkoilmassa ja syödä terveellisimmin. Päätöksiä tekevät ihmiset, myös puolueissa että
viranomaisten toimesta. Meidän on enemmän pysyttävä päätöksentekijöiden ”iholla”, jotta voimme
myös jatkossa saada asiat koskemaan koko väestöä, ikää katsomatta. Joku sanoi ”kehdosta
hautaan”, toinen korjasi eikö ”munasolusta arkkuun”?
Keskustelut käytiin eestin, ruotsin, osittain venäjän ja saksan kielellä. Seminaarin pääkielenä oli silti
englanti. Täytyykin lueskella useasti muistiinpanoja, että jää uudet asiat mieleen.
Niin kaikki loppuu aikanaan. Grillaus ja mölkyn peluu oli tiistaina senioreiden kevään viimeinen
tilaisuus. Minulla oli samaan aikaan liittohallituksen kokous ja ensi viikolla on vielä
sääntötoimikunnan kokous. Käyn sitten vielä heinäkuun alussa ESU:n kesäakatemian
kolmipäiväisessä seminaarissa, Wienissä. Sitten helpottaa ainakin hetkeksi. Aloitetaan toiminnat
syyskuussa uusin innokkain mielin ja voimin.
Toivotan kaikille hyvää kesää, toivoo seniori Olli

