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Kyläyhdistyksemme 
hallituksen jäsen ja 
sihteerimme Tarja 
Numminen menehtyi 
vaikean sairauden 
murtamana.

Tarjan, sihteerimme 
muistoa kunnioittaen.

Puheenjohtajan mietteitä

Puheenjohtajuuskauteni  loppu häämöttää. Olen 
ollut ruorissa kuusi vuotta. Aika on mennyt  tosi 
nopeasti. Puuhaa on riittänyt, se ei kuitenkaan 
ole rasittanut, kun olen ollut innostunut. 
Haasteellista on saada ihmisiä sitoutumaan 
toimintaan.  Mielestäni yksi suurimmista 
puutteista on talkootoiminnan hiipuminen.  
Monia asioita olisi mukava tehdä yhdessä. 
Ongelma ei ole yksin meidän yhdistyksen, 
samaa valittavat muutkin yhdistysaktiivit. Ajan 
henkeen ei kuulu yhteisöllisyys.

Toimintakauteni aikana emme ole panostaneet 
hankkeisiin, jonakin vuonna ehkä olisi ollut 
mahdollista saada hankerahaa, mutta en  
pystynyt  innostamaan  hallitusta. Hankerahakin 
on ollut tiukan takana, mutta nyt tuntuisi olevan 
Leader Pyhäjärvellä sitä jaossa. Meillä olisi 
hankkeelle tarvetta, pikkumökkien 
kunnostukseen olisi ryhdyttävä. Molempien 
mökkien ikkunat sekä ulko-ovet ovat 
kunnostuksen tarpeessa. Auringonpuoleiset  
ulkoseinät myös vaativat kunnostusta. Tässä 
”testamenttia” uudelle puheenjohtajalle ja 
hallitukselle.

Puheenjohtajasta puheenollen seuraajakseni 
syyskokous valitsi Tapio Henttisen. Tapio on 
ollut yhdistyksen hallituksessa muutaman 
vuoden ja nyt viimeisen vuoden varapuheen-
johtajana. On hyvä vaihteeksi saada ruoriin mies. 
Toivotan hänelle onnea ja innostusta tehtävään. 

En ryhdy sen enempää käymään läpi, mitä on 
tullut tehtyä ja mitä jäänyt tekemättä. Tosiasia 
on, että yksin tätäkään puuhaa ei kukaan hoida, 
totuus on, että yhdessä olemme enemmän. 
Kaikkea hyvää ja innokkuutta uusille ja entisille 
toimijoille, pitäkää yhdistyksestä  hyvää huolta. 
Yhdistys on sen jäsenet.

Käsityöpiirin kuulumisia

Käsityöpiirin ahkerat naiset ovat kutoneet tänä 
syksynä vanhuksille säärystimiä yhteensä 39 kpl.

Myös turvalonkeroita on virkattu keskosille ja 
maanantaina lähtee 49kpl Porin keskussairaa-
laan.

Olisiko sinulla ehdotuksia ketkä olisivat vailla 
villasukkia, lapasia, säärystimiä tai vaikkapa 
huiveja?

”Adventtikalenteri”

Adventtikalenteri sijaitsee Sokerinkeittäjäntien 
tehtaan autotallien päädyssä. Lisäämme 
kalenteriin viikoittain aina jotain, jouluaattona se 
on valmis. Poikkea iltakävelyllä katsomassa, 
mitä on tapahtunut.

Joulupuuro ja kauneimmat joululaulut oli 
tarkoitus järjestää Arenalla, mutta nyt kun 
näyttää siltä, että koronatilanne on näilläkin 
seuduin pahenemassa, niin päätimme luopua. 
Arenan maanantai- ja keskiviikkosaunat ovat 
myöskin tauolla toistaiseksi.

Hyvät Joulun toivotukset kaikille ja nautitaan 
joulunajasta. Pidetään huolta itsestämme ja 
toisistamme, tämäkin ajanjakso päättyy.



Kuulumisia

Tätä kirjoittamaan alkaessani oli juuri jouduttu 
lisäämään taas koronarajoituksia. Myös 
kyläyhdistyksessä  keskusteltiin useampaankin 
otteeseen, mikä olisi viisainta, kun uutisia tuli 
tilanteiden etenemisestä. Kouluissa ja kansa-
laisopistossa oli meneillään syyslukukauden 
loppusuora, tai opistolla oikeastaan viime metrit, 
osa kursseista jo päättynytkin syksyn osalta. 
Ensin meille opistolaisille (minäkin siis siellä, 
aloitin mm. pianon alkeet vanhoilla päivilläni 
itselleni haasteeksi) lähetettiin viestiä maskin 
käytöstä, sitten muutaman päivän päästä tuli 
ilmoitus, että kurssit keskeytetään syksyltä 
kokonaan.

Näin myös kyläyhdistys päätti jättää Arenan 
maanantai- ja keskiviikkosaunat taas tauolle 
toistaiseksi. Myös puurotarjoilu yhdistykseltä 
päätettiin tänä vuonna jättää pitämättä.

Ihan järkevä päätös on varotoimien lisääminen, 
ei jonkun tilaisuuden tai päivän kahden takia 
kannata riskeerata. Liikkeelle lähtiessä kylille – 
tai ihmisten ilmoille – samalla ihan luontevasti 
poikkeaa ainakin kaupassa ja ehkä pysähtyy 
jossain muuallakin vähän juttusilla ja kotiin 
päästyä on mielikuva, että missään ei olla käyty. 
Tämän huomasin, kun aloin kelata menemisiäni 
yhtenä päivänä, että missäs nyt tällainen itsensä 
karanteeniin määrännyt introvertti muka kävisi. 
No, aloin oikoa taskusta ryppyisiä kaupan 
kuitteja (tykkään katsella niitä kotona ennen kuin 
heitän ne roskiin), ja vähitellen alkoi yhden 
päivän menemiset hahmottua. Olisi kännykäs-
täkin niitä löytynyt, mutten räplännyt sitä.

Olin mökiltä ajanut suoraan Tokmannille (sitä en 
muistanut ollenkaan), sieltä huoltoasemalle, vai 
oliko se päinvastoin, sieltä kotiin kasseja 
purkamaan. Sitten oli kansalaisopiston tunti, 
jonka jälkeen kävin kahvilla kirpparilla, kiertelin 
siellä vähän aikaa ja menin kauppaan. Taisin 
käydä samalla apteekissakin. Sitten alkoikin olla 
soittotunnin aika, joten menin koululle 
seuraavaksi, mutta kirjaston kautta (!), koska oli 
lainakirjojen haku opintoja varten. Ensin toisessa 
päässä koulua oli musiikki ja sitten toisessa 
päässä vielä kaksi kurssia.

Niin vähän kuin minä missään käyn, niin kyllä 
tämä reittiselvitys todisti toista. Aloinkin pohtia 
maskien merkitystä. Mielipiteitä on ollut laidasta 
laitaan, puolesta ja vastaan. Jos minulla olisi 
ollut  tartunta, muttei vielä oireita, olisin kyllä 
levittänyt tautia tuolla lenkillä vaikken muistanut 
ihmisiä olleen paljoa liikkeellä, vältänhän 
ruuhkia jo ihan luonnostaan. Maskin sanotaan 
estävän käyttäjällään mahdollisesti olevaa 
tartuntaa leviämästä. Tästä vallitsee 
yksimielisyys, ja nyt onkin tilanteen kiristyessä 
käyttösuositusta laajennettu. Ja on sitä hyvä 
käyttää, kun ei voi tietää, jos kuitenkin on ehkä 
tartunnan saanut. En haluaisi olla tautia 
levittämässä, joten aloitin vihdoin 
kangasmaskien tekemisen, tarvikkeet oli 
katsottuna jo aikaa. Netistä löytyy jos 
jonkinlaisia ohjeita videoilla, joissa suojaimia 
syntyy kuin ajatus vain.

Vaikka maskin hyöty  on ollut joittenkin mielestä 
kuin pupu pistäisi päänsä pensaaseen luullen 
olevansa turvassa, niin siellä pensaan juurella ei 
pöpöt niin leviä kuin aukiolla. Tottahan 
leviäminen vaikeutuu, jos yhä useampi maskia 
käyttämällä varmistaa, ettei itse ainakaan sitä 
levitä. Toinen oleellisen tärkeä torjuntakeino 
käsien ahkera peseminen on ollut nyt 
flunssakaudellakin todella tehokas. Aikoihin ei 
olla oltu näin nuhattomia kuin nyt.

Rauhallista mieltä ja terveyttä sekä leppoisaa 
vuodenvaihdetta kaikille toivoo Leena
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