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Olemme eläneet kummallista ja outoa kevättä. Korona-virus on 
keskuudessamme ja meidän on kaikessa otettava se huomioon. 
Itse muistan lapsuudesta polion ja aasialaisen. Meidän kotitalomme 
oli eristyksissä kun me neljä lasta sairastimme tulirokkoa. Kyllä ne 
pelottavia olivat, mutta en muista, että nuo sairaudet olisivat tällä 
tavoin hallinneet arkielämää. 
 
Nyt kuitenkin elämme ja toimimme koronan ehdoilla. Kaikki 
normaali yhdistystoiminta on edelleen peruutettu ja syksystäkään ei 
vielä osaa luvata mitään. Toivoakseni kohtuullisen hyvin Minna ja 
Päivi ovat saaneet teihin yhteyttä joko puhelimella tai sitten 
yllättävän hyvin toimineilla tietokone ja älypuhelin 
keskusteluryhmillä. Jos olet jäänyt yksin eikä sinuun ole saatu 
yhteyttä, niin soita Minnalle, Päiville tai minulle, niin jutellaan ja 
kartoitetaan sinun tilannettasi. 
 
Kesäkuussa tietoverkoissa tapahtuvat ryhmät kokoontuvat 
ainoastaan juhannusviikolla, elokuussa jatketaan viikolla 33. 
Torstain päivystys Riihimäellä seurakunnan liiterissä jatkuu myös 
Juhannukseen (poikkeuksena 4.6.). Minna on muutoin paikalla juuri 
sinua varten. Älä arkaile soittaa ja vaikka vain rupatella. Se voi 
helpottaa ahdistusta ja huolta.  
Heinä-elokuussa on puhelinpäivystys joka keskiviikko klo 10-14. 
Silloin saat Minnan tai Päivin puhelimella tai sähköpostilla kiinni. 
Päivi aloittaa keskiviikkona 1.7. ja siitä eteenpäin aina parittomalla 
viikolla. Minna aloittaa keskiviikkona 8.7. ja siitä eteenpäin aina 
parillisella viikolla. 
 
Keskusteluissa on tullut esiin voimakas halu tavata edes kerran 
kasvokkain. Niinpä järjestämme kesäkuulla Riihimäellä, 
Hausjärvellä, Lopella ja Tervakoskella kussakin yhden yhteisen 
ulkoilutapaamisen. Pidämme tapaamisen kuitenkin 
henkilömäärältään pienenä. Paikalle toivotaan vain niitä, joilla on 
aktiivinen omaishoitotilanne käynnissä. Muiden kanssa tapaaminen 
on vasta elokuussa. Toki suosittelemme, että soittelette keskenänne 
ja käytte vaikka yhdessä kävelylenkillä. Ulkona turvaväliä on 



helpompi pitää yllä ja virus ei niin helposti tartu. 
 
OMAISOIVAN YHTEISET ULKOILUT 
Tapaamiset ovat maksuttomia ja niihin tulee osallistua omilla 
kyydeillä. Ilmoittautumiset Minnalle 040 588 2320 tai Päiville 044 
238 6453. Voit ilmoittautua myös tekstiviestillä. Ilmoitathan myös 
erityisruokavaliosta. 

- Riihimäellä ma 8.6. klo 13 Vahteriston Atsaleapuistossa. 
Lähtö klo 13 Uhkolan kioskilta. Mukana Päivi ja Heini Syrjä. 

- Lopella ma 8.6. klo 13 ulkoilemme (samaan aikaan kun 
Riihimäellä) kunnan vene- ja uimarannassa. Mukana Minna ja 
Anne Eve. 

- Hausjärvellä pe 5.6. klo 10 tapaamme Valkjärven 
leirikeskuksessa. Mukana Minna ja Jari Kovanen. 

- Tervakoskella ke 10.6. klo 13 ulkoilemme Suruttoman 
majalla. Mukana Minna ja Tanja. 

 
LIIKUNTAHAASTE – Osallistu haasteeseen! 
Näinä aikoina on tärkeää, että jokainen pitää itsestään huolta. 
Ohessa saat kotivoimisteluohjelman, jota toteuttamalla voit hankkia 
lisää voimaa ja tasapainoa sekä itsellesi että hoidettavalle 
läheisellesi. Jumppaohjelman toisella puolelta löydät päiväkirjan, 
jonne voitte merkata rastin X joka kerta, kun olette tehneet ohjelman 
tai ulkoilleet tai harrastaneet jotakin muuta liikuntaa. Liikkuminen 
hoitaa kehon lisäksi myös mieltä! Kesän jälkeen katsotaan tuloksia 
ja eniten merkintöjä kerännyt voittaa yllätyspalkinnon! 
 
Uskoisin, että verkossa tapahtuvat ryhmäkeskustelut ovat tulleet 
osaksi normaalia toimintaamme kasvokkain tapahtuvien 
tapaamisten lisäksi. Yritämme syksyllä organisoida tukea ja 
opastusta siihen, että kaikilla verkkoyhteydet saadaan toimimaan. 
Seuraava kirje tulee elokuun alkupuolella ja silloin tarkastelemme 
taas tilannetta.  
Kaikesta huolimatta kukan siemenien myötä hyvää kesää kaikille. 
 

Terveisin 
Reijo Kurkela  Minna Heikkilä  Päivi Koppelmäki 
044 555 1043  040 588 2320   044 238 6453 
 
 


