
Hyvä yhdistyksemme jäsen 

On taas se aika vuodesta, kun jäsenmaksu erääntyy.  Mielessä liikkuu varmaankin monia ajatuksia, 
saatat ajatella jopa mitä teet laskun ja jäsenyyden suhteen.

Takanamme on poikkeuksellinen aika, josta ei vielä vuosi sitten ollut tietoa, tai ei ainakaan ollut 
meillä täällä Suomessa aavistusta, että se tulisi koskettamaan ja vaikuttamaan myös meidän 
elämäämme näin totaalisesti. Se eristi keväällä 2020 ikäihmiset koteihinsa, tuli yksinäisyys ja 
epätietoisuus, kuinka tästä eteenpäin elämä ja arki menee.

Tilanne oli myös vaikea yhdistyksille. Toiminta jumiutui täysin, kun rajoitukset iskivät päälle ja 
toimintaa ja yhteisiä tapaamisia ja kokoontumisia ei voitu järjestää jäsenistölle. Tapaamisien ja 
yhdessä olon mahdollistaminen on kuitenkin se perusasia miksi yhdistykset ovat olemassa.
Samoin vapaaehtoistoiminta, jolla torjutaan yksinäisyyttä ja kuunnellaan lähimmäistämme.

Elämämme kuitenkin menee kohti kesää tämän vieläkin jatkuvan ja jopa pahenevan epidemian 
varjossa. Rokotukset vähitellen tuovat toivoa selviytymisestä, mutta vielä on jaksettava uskoa ja 
luottaa. Poikkeuksellisina ja vaikeina aikoina koemme myös yhteenkuuluvaisuutta ja huolta 
toisistamme. Toivottavasti palaamme mahdollisimman pian siihen vanhaan ja totuttuun, jossa 
saimme vapaasti tavata ja kohdata ystäviämme ilman erilaisia suojavarustuksia. 

Samoin nyt on turvattava myös yhdistyksemme toiminnan jatkuminen. Jäsenmaksu on yksi jolla 
yhdistys kattaa toimintansa kuluja. Yhdistyksemme jäsenmaksu on varsin maltillinen, vähän yli 1,5 
euroa kuukautta kohden laskettuna.  Näin ajatellen pieni menoerä jäsenelle, mutta iso asia 
yhdistykselle.

Katse on suunnattava eteenpäin ja toimintaa on kehitettävä tulevaisuudessakin. Yksi suositeltava 
tapa on pienryhmät, jossa voidaan järjestää turvallista yhdessäoloa mielenkiintoisen teeman 
ympärillä. Samoin yksinäisyydestään kertovaa on syytä kuunnella; hänelle kohtaaminen ja 
kuulluksi tuleminen voivat olla harvinaisuuksia. Kuuntelemisen lisäksi ikäihminen voi tarvita 
saattajaa asioimiskäynneille. 

Eniten tukea tarvitsevia ei ole aina helppoa löytää.
Ole reippaasti yhteydessä hallituksen jäseniin ja kysy muun muassa vapaaehtoistoiminnasta ja  
anna kehitysvinkkejä toimintaan. Kaikki palaute on tervetullutta.
Yhdistyksessämme on jo monia, jotka ovat sitoutuneet ja tehneet vaitiolosopimuksen 
vapaaehtoistoimintaa varten. He ovat valmiita kuuntelemaan ja olemaan vaikka ulkoilukaverisi 
tarvittaessa. Olennaista on myös tunnistaa kullekin ihmiselle sopivia ja mieleisiä asioita 
yhdessäoloon.  Hallituksen yhteystiedot löytyvät täältä kotisivuilta ja laskun mukana jaetusta 
toimintasuunnitelmasta. 

Kaikkea hyvää sinulle ja voimia näihin poikkeusaikoihin ja tähän vuoteen.
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