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Puheenjohtajan mietteitä 

 

Upea kesäaamu, viikko keskikesän juhlaan -

juhannukseen. 

Elämme harvinaista aikaa, pelkäämme uhkaa, 

jota emme näe. Ei olisi voinut uskoa, kun 

tammikuussa näimme televisiossa kuvia Kii-

nasta, ja uutisissa kerrottiin, että siellä raivoaa 

joku virus, covid19, ja että sen aiheuttama 

pandemia on totisinta totta myös meillä muuta-

man kuukauden kuluttua. Tällä hetkellä tuntuu 

siltä, että pahin kohdallamme on ohitettu. 

Onneksi  me täällä olemme saaneet olla tervei-

nä, mutta tilanne on kyllä muuttanut monen 

elämää. Ikäihmisiä on kehotettu karttamaan 

kodin ulkopuolisia kontakteja, joka taas on 

lisännyt monen ikäihmisen yksinäisyyden tun-

netta.  Onneksi meillä on kaunis ja vihreä 

luonto ympärillämme, joka tarjoaa silmäniloa 

monivivahteisena vihreänä ja iloisena 

linnunlauluna. 

 

Kyläyhdistyksen toiminta katkesi myös kuin 

seinään maaliskuun alussa. Arenan takkatuvan 

vuokrauksia oli koko keväälle, mutta corona-

tilanteen iskettyä päälle, peruutuksia alkoi 

tippua ja toiminta siltä osin pysähtyi kuin sei-

nään. Maanantai- ja keskiviikko-saunat kylä-

läisille peruutettiin toistaiseksi. Tällä viikolla 

keskiviikkona saunottiin ja saunotaan toistai-

seksi, mutta ilman kahvikekkereitä samoin 

maanantai-sauna lämpiää klo 18-20. 

 

Jäätilanne järvessä oli huono, mutta sen verran 

jäitä kuitenkin oli, että Arenan takkatuvan lai-

turia jäät runtelivat, johtui myös siitä, että jär-

ven vesi oli poikkeuksellisen korkealla. West 

Hockeyn pojat tullevat restauroimaan  laiturin, 

he huolehtivat Hiekkarannan puhtaanapidosta 

sekä Arenan alueen nurmikon leikkuusta 

tänäkin kesänä. 

Erillismökeissä on kesäasukkaat, toivottavasti 

nyt jatkuu kesä tällaisena, jotta he saavat vasti-

neen rahoilleen ja hyvän kokemuksen Pyhäjär-

viseudusta. 

 

Avoimet kylät-tapahtuma piti olla lauantaina 

13.6., mutta kuten muutkin tapahtumat, on 

peruttu, peruttiin myös tämä sellaisena kuin 

sitä on totuttu  viettämään. Tänä vuonna se 

toteutuu netissä, facebook sivuiltamme pääsee 

katso-maan kyläyhdistyksemme tuotosta. 

Teemana oli alueen liikuntapaikat ja meillähän 

niitä on. 

Mitään tapahtumia nyt ei voi oikein suunnitel-

la, kun tästä tautitilanteesta ja sen kehittymi-

sestä ei tiedetä. Nautitaan kuitenkin täysin sie-

mauksin kesästä ja sen suomista iloista. 

 

Toivotan kaikille Hyvää Juhannusta ja oikein 

rentouttavaa ja nautinnollista kesää! 

 

Tässä lehtisessä saamme lukea myös kahden 

kyläläisen ajatuksia ajankulusta ja elämästä 

näinä poikkeuksellisina aikoina. 

 

 

Alkuvuoden 2020 kuulumisia 

 

Tammikuussa saimme kuulla uutisointia maail-

malta uudesta koronavirustaudista. Elämä jat-

kui kuitenkin tavalliseen tapaan itse kullakin 

sen enempää miettimättä. Hiihtolomaa odotel-

tiin, matkoja oli suunnitteilla tai joululomilta 

palattiin. Moni tuttu oli käynyt Italiassa tai 

Espanjassa, kansalaisopiston kursseilla kerrot-

tiin tunnelmista.  Olipa eräs pariskunta ennen 

vuodenvaihdetta lähtenyt maailmanympärys-

matkalle toteuttamaan vuosien unelmaa. 

 

Minullakin oli meneillään aloittelevan eläke-

läisen meininkejä. Olin kierrellyt kesän ja 

syksyn aikana katselemassa myytäviä mökkejä 

sieltä halvimmasta päästä tunnustettuani, että 

olen saanut sittenkin mökkikuumeen. 

 

Parvekkeeton pikkuyksiöni ei riittänytkään 

minulle luovuttuani Itä-Suomessa olevasta 

puuhapaikastani. Vuokramökkiinkään ei kauaa 

olisi ollut varaa. Tuttavani avulla löytyi sopiva 

paikka, joka ei ollut kenellekään kelvannut ja 

joka ihmeen kaupalla sittenkin päätyi minulle, 

vaikken mahdollisuuksiini uskonut, se kun oli 

ehdokkaista paras. Ne muut olisivat kuntoutus-

paikkana olleet minulle liian työläitä, on myön-

nettävä. Ystävät huokaisivat helpotuksesta. 

 

Niinpä olin kevättalven innoissani aina menos-

sa mökille, ja uutisten seuraaminen oli vain 

toisella sijalla, kunnes helmikuussa puheet 

espanjantaudista ja tästä koronasta pistivät 

höristämään korvia. Äitini vanhemmat olivat 

molemmat sairastaneet espanjantaudin ja siitä 

oli joskus ollut puhetta. Netin tilastotiedot siitä 



 

 

verrattuna koronatilanteeseen havahdutti miet-

timään, että tässähän on sama tilanne kehitty-

mässä kuin silloin oli. Kun maaliskuun puoli-

välissä pistettiin säppejä kiinni, ei se enää 

yllättänyt. Maat alkoivat sulkea rajojaan. 

Maailmanympärysmatkalaisetkin ehtivät 

terveinä ja matkastaan tyytyväisinä kotiin 

ajoissa, mitä täällä jo vähän jännitettiin. 

 

Nyt kun rajoituksia on alettu purkaa, on ollut 

mukava tavata ystäviä pitkästä aikaa muutenkin 

kuin netin kautta. Minulle henkilökohtaisesti 

karanteeniaika ei tuonut suuria muutoksia 

arkeen sen jälkeen kun kansalaisopistot suljet-

tiin. Mökillä on riittänyt koko ajan 

ajattelemista ja tekemistä voimien mukaan ja 

totuttelua 

uuteen paikkaan. 

 

Se koronasta mietityttää, että sanotaan sen 

kesän auringon lämmössä heikkenevän, mutta 

onhan esim. Brasiliassa aurinkoa ja lämmintä 

ollut koko ajan. Tosin kansankulttuureissa  on 

se ero, että luontainen etäisyyskehä ihmisten 

välillä on Suomessa toinen, kuin etelän maissa. 

Joka tapauksessa tilastot ovat lupaavasti 

näyttämässä laskevaa suuntaa uusissa tartun-

noissa. Toivottavasti tämä jatkuu edelleen. 

 

Hyvää kesää kaikille toivoopi Leena 

 

 

Koronakaranteenissa mietittyä 

 

On useita ihmisiä, jopa aivan lähellämme, joille 

tämä karanteenin tuoma yksinäisyys on aina 

olemassa. Nykyaikana ei tavata tuttuja tai 

naapureita, kuten menneinä aikoina. Ihmisillä 

on joka hommaan koneet, joiden luulisi 

nopeuttavan töiden tekemistä myös vapaa-

aikana. Mutta ei, aikaa ei vain ole. Ei ehdi 

soittamaan naapurille, puhumattakaan, että 

pistäytyisi käymässä. 

 

Nykyään pitää olla kutsuttu ja jostakin syystä. 

Ihminen voi itse olla aloitteellinen. Kaikilla ei 

kuitenkaan ole aloitekykyä tai rohkeutta ottaa 

yhteyttä esim. naapuriin. Seura- ja yhdistys-

toiminta on latistunut. Yksin harrastaminen on 

 

 

 

nyt ”hottia”. Meillä täällä Iso-Vimmassa on 

maamme kauneista luontoa ja sen suomia 

mahdollisuuksia. Täällä asumme suurimmaksi 

osaksi omakotitaloissa, koronastakin huoli-

matta voisi tavata vaikka naapurin pihamaalla. 

 

Moni voi kärsiä ahdistuneisuuteen saakka 

yksinäisyydestä. Tiedotusvälineissä käytetään 

monesti sellaista terminologiaa, että se ei 

kaikille ikäihmisille aukene, silloin voi syntyä 

turhia pelkotiloja yksin ratkaistavaksi. Meillä 

on sauna- ja takkatupa Arena kauniilla paikka 

Pyhäjärven rannalla monine mahdollisuuksi-

neen saunomisesta ja ympärivuotisesta uinnista 

alkaen. Kiitokset heille, jotka tämän aikoinaan 

aikaan saivat ja heille jotka edelleen paikan 

suhteen aikaansa ja työtään uhraavat. 

 

Kaikilla ei ole enää omaa autoa, olisiko mah-

dollista, että joku ystävällinen kysyisi, yksinäi-

seltä, lähdetkö saunailtaan? Ei ole pakko sau-

noa, voi vain tulla tapaamaan tuttavia ja 

tekemään ”kielkakkaraa” (juttelemaan). 

Saunailtojen soisi olevan leppoisia yhdessäolon 

hetkiä. Saunailtojen kahvitarjoilut ovat ryöstäy-

tyneet, lähes aterioista juhlakahvipöytiin. 

Yksineläjän kauppalasku voi saunavuorolla 

olla suurempi kuin viikon ruokalasku. Tämä 

saattaa karsia osallistujia, yhdessäolo on 

vaihtunut kilpailuksi. Juttelu, pelikortti-illat, 

tietokilpailut tai vaikkapa laulu ei käy kenen-

kään kukkarolle. Se joka tarvitsee iltakahvin tai 

teen kanssa syötävää toisi sen mukanaan. 

 

Uusilla toimintatavoilla voisi saada nuoriakin 

mukaan aikoinaan hyvin alkaneeseen, liki 

ilmaiseen nautintoon. Jonkun suuruinen 

saunamaksu pitää tietenkin periä, jo sähkö-

laskujenkin vuoksi. Toivon vireätä toimintaa ja 

yhdessäoloa, niin että jokainen tuntee itsensä 

tervetulleeksi joukkoon. Saunan leppeä tunnel-

ma, ilman kovaäänistä ja voimasanojen sävyt-

tämää keskustelua olisi suotava, muistaen, 

sauna on esiaikoinamme ollut pyhäpaikka, 

siellä on synnytty ja siirrytty tuonpuoleisiin. 

 

Hyvää kesää kaikille! 

 

Terveisin kyläläinen 


