Kesäkirje retiniitikoille
Tämän vuoden maalis-huhtikuussa luin Sirpa Kähkösen Kuopio-sarjan. Se kertoo kuopiolaisen pihapiirin ihmisten elämästä 1920-luvulta jatkosodan kesään
1942 saakka. Pienten ihmisten arjen tapahtumat imaisivat mukaansa. Miten yhtäläisiä tuntoja kriisiaika olikaan synnyttänyt silloin, yli 80 vuotta sitten, kuin
meidän kriisimme tällä hetkellä! Silloin kriisin aiheutti sota. Pommeja satoi
konkreettisesti taivaalta. Oli pelkoa, köyhyyttä ja huolta tuntemattomasta huomisesta.
Romaanisarjan ihmiset olivat hämmästyttävän kekseliäitä ja kestäviä, mutta
myös särkyviä ja muuttuvia. He välittivät toisistaan ja auttoivat toisiaan turvatakseen elämän jatkumisen päivästä toiseen. Se lohdutti.
Koronapandemiaa on monesti verrattu sotaan. Kuten sota, se on koskettanut
jokaista ihmistä ja kaikkia yhteiskuntia äkkiä maailmanlaajuisesti.
Miten olet sopeutunut kriisin tuomiin rajoituksiin? Tietenkin eristäytymällä, pesemällä käsiä…
Ja elämällä elämääsi! Poikkeusoloista huolimatta arkirutiineista kiinni pitäminen luo turvallisuutta ja järjestystä myös mieleen. Huoli huomisesta, pelko sairastumisesta tai taloudellinen turvattomuus jäytävät varmasti monen mieltä.
Onneksi meillä on tämä oma yhdistyksemme, monet muut verkostomme, monipuoliset tiedotusvälineet ja tekniset yhteydenpitolaitteet. Niiden avulla voimme tavata toisiamme, hoitaa työtämme ja harrastuksiamme kotoa käsin. Ja toivottavasti jokaisen on mahdollista lähteä ovestaan ulos luontoon!

Sopivasti kevään valon voitto pimeydestä ja lintujen saapuminen antoivat iloa ja
toivoa huomiseen ihan ilmaiseksi.
Minulle kotona oleminen ja tekeminen
on ollut tuttua jo maatilan töiden ajalta.
Koska lisäksi menetin ajokortin kauan
sitten, olen melkein juurtunut omaan
pihaan, lähimetsiin ja naapurustoon.
Koronakevät on siten tasavertaistanut
minua muihin ihmisiin verrattuna. Kun
ei voi mennä juuri minnekään, jää aikaa
olla rauhassa kotona.
Olen kokeillut useita uusia reseptejä, siivonnut paljon ja kaikkea, mm. pihaa
saattoi haravoida jo maaliskuussa. Kuntoilulle on jäänyt enemmän aikaa ja tästä
kaikestako johtunee, olen myös nukkunut paremmin kuin normaaliaikana.
Kirjeen kirjoittamisen tässä vaiheessa tein loikan Keskisen lammin lintujärven
luontopolulleläheisen Kuuhankaveden toiselle puolelle (ks. https://www.hankasalmi.fi/retkeily/vapaa-aika/retkeily). Aivan 9-valtatien kupeessa sijaitseva
soistuva pikkulampi pitkospuineen, lintutorneineen ja opastauluineen on oiva
taukopaikka, jos liikut täälläpäin.
Korona-aikana on puhuttu paljon
digiloikasta. Oletko päässyt mukaan? Itse olen oivaltanut, että nyt
viimeistään on opeteltava uusia
yhteydenpito- ja asiointimuotoja, vaikka korona ei siihen pakottaisikaan. Säästyy aikaa, voimia,
ilmastoa ja rahaa. Puhelimen ja
tietokoneen kautta voit luoda yhteyksiä ystävien, sukulaisten, harrasteryhmien ym. kanssa. Meidän
omat järjestömme, niiden tietotukiasi antuntijat auttavat erilaisten
sovellusten käyttöön. Pyydetään
vaan rohkeasti koulutusta ja apua,
sitä varten on palkattu monta ihmistä!

Lehdissä on ollut usein luetteloja radioja televisio-ohjelmista,konserttitaltioinn
eista ja arkistoelokuvista, joita voi katsoa
esim. Yle Areenasta. Youtube on täynnä
musiikkia, virtuaalinäyttelyjä ym. Näkövammaisyhdistysten
it-tukihenkilöille
kuuluu neuvoa myös näiden välineiden
käyttöä ja asennusta. Niin vaan kotisohvalta oopperaan tai konserttiin! Ollaan
vaativia ja rohkeita. Jos nyt jäädään lähtökuoppiin, emme saa muita kohta kiinni
ollenkaan.
Eivät em. romaanisarjan henkilötkään
jaksaneet vain puurtaa, surra ja kaivata.
Jatkosodan asemasotavaiheen kesänä
perheet olivat muuttaneet kesälaitumille läheiseen saareen. Siellä perheet
päättivät pitää naamiaiset, tehdä jäätelöä, tanssia- leikkiä ja vähän haaveillakin.
Kohta meille koittaa suven suuri juhla juhannus. Silloin viimeistään siirrytään koronakoloista pieniksi porukoiksi järvien
rannoille saunomaan uusilla vastoilla ja vaikka panemaan tanssiksikin. Toivottavasti näkymätön kruununmuotoinen sika ei syö ketään meistä!

Viatonten valssi
		
		
		
		

Kun kesäinen yö oli kirkkain
ja tyyninä valvoivat veet
ja helisi soittimet sirkkain
kuin viulut ja kanteleet,

		
		
		
		

viisi pientä piruparkaa,
aivan ujoa ja arkaa
sievin kumarruksin tohti
käydä enkeleitä kohti.

		
		
		
		

Uniformunsa karvaiset heitti
he, sarvet ja saparovyön;
oli lanteilla vain lukinseitti;
ja helisi harput yön.

		
		
		
		

Enkelitkin sulkapaidan
jätti tuonne, päälle aidan,
siellä häntä, siellä siipi
toisiansa tervehtiipi.

		
		
		
		

Ja niinhän he, nostaen jalkaa
niin nätisti tanssia alkaa
yli kallion kasteisen.
Ja yö oli onnellinen.

		
		
		
		

Missäs sika, jos ei kerää
kärsäänsä se yhtäperää
siivet, karvat, ynnä muuta,
vielä maiskutellen suuta.

		
		
		
		

Sill’aikaa enkelit tanssi
niin ujosti, varpaillaan,
vain pukuna pikkuinen kranssi,
viis pirua toverinaan.

		
		
		
		
		

Kerran tuli aamun koitto.
Loppui tanssi, loppui soitto.
Pirut, niin kuin enkelitki
tunnusmerkkejänsä itki.
Oi pienoiset, ettehän arvaa:

		
		
		
		

moni vaihtaa nahkaa ja karvaa,
sika paljon siipiä syö.
Mut harppua sirkat lyö
yhä, kun on keskiyö.

		
		

– Aaro Hellaakoski
Huojuvat keulat, 1946
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