
Aloitan tämän kuin entinen Simo Vaatehuoneelta: Pertti tässä pakkasen keskeltä, hei!  
 
Vuosi on vaihtunut uuteen ja toivottavasti edellistä parempaan. Itse henkilökohtaisesti odotan, en 
voi sanoa kuumeisesti, mutta innolla piikkiä käsivarteen. Rokotteita on jokainen meistä elämänsä 
aikana saanut useita ja varmasti vähemmän tutkittuja kuin tämä nyt odotettava rokote. Uskon 
rokotteen turvallisuuteen ja omalta osaltaan tuovan toivoa paluusta normaaliin. Tämä siis oma 
mielipiteeni enkä halua enkä edes voi ohjata itse kunkin ratkaisuja. 
Aiemmassa kirjoituksessani kertoilin hieman itsestäni ja harrastuksistani. Tälläkin hetkellä 
odottelen jäiden vahvistumista, jotta saisin pyydykset jään alle. Vielä en arvaa Päijänteelle lähteä 
ainakaan konevoimin. Ihan vähän vaan kävin jäänpaksuutta mittailemassa kävellen… 
 
Mennyt vuosi oli hyvin omituinen. Moni meistä rajoitti kaiken sosiaalisen toiminnan minimiin, 
lähes eristäytymiseen asti. Kontakteja ylläpidettiin soitoin tai muilla digitaalisilla 
yhteydenpitojärjestelmillä. Kokouksia sananmukaisesti sähköistettiin. Sähköisten kokousten eduksi 
voi sanoa, että aikaa kului (valmistelun jälkeen) huomattavasti vähemmän kuin normaalissa 
kokousmallissa. Itselläni kokoukseen kului ”fyysisellä” mallilla yleensä n. 3 tuntia ja sähköisellä n. 1 
tunti. Kokous koostui matkoista täältä saaristokaupunginosasta keskustaan ja takaisin sekä itse 
kokouksesta. Huonona puolena oli tietysti se, että kommunikointi face-to-face väheni. Kamera ei 
korvaa fyysistä kohtaamista. Positiiviseksi voin myös mainita sen, että kokousten järjestelemiseksi 
piti opetella uusia yhteydenpitotapoja. Siinähän sitä 2020 teemavuoden digitaalisuutta tehtiin 
konkreettiseksi. 
 
Vuoden kohokohdaksi ainakin omasta mielestäni kohosi Pöllöwaarin joululounaat. Koolle saatiin 
yli 80 yhdistyksen jäsentä maukkaan jouluaterian äärelle, tosin n. 10 hengen ryhmissä, mutta 
kuitenkin. Kiitos siitä kaikille mukaan tulleille! 
 
Vuosi 2021 tuo omalle kohdalleni muutoksen toimintaani. Kuten olen JSO:n Facebook-ryhmässä 
sekä viestillä yhdistyksen hallitukselle ilmoittanut, en ole käytettävissä yhdistyksen 
puheenjohtajaksi tai muuhun aktiiviseen toimintaan 2021-. Joudun toteamaan, että oma palo ja 
innostus eivät vaan riittäneet antamaan toimintaan sellaista draivia, jota jäsenistö ansaitsee. 
Samalla luovun myös Opetusalan seniorijärjestön hallituksen varajäsenen paikasta. Katsoisin sen 
verran tulevaisuuteen, että JSO:lla olisi mandaattia Keski-Suomen varsinaiseksi jäseneksi järjestön 
hallitukseen. Toivottavasti intoa löytyy! 
 
Haluan kiittää kaikkia toiminnassa ja hengessä mukana olleita näistä muutamista vuosista näissä 
kuvioissa. Toki jatkan rivijäsenenä senioriopettajissa. 
PS. Puheenjohtajan paikka sekä hallituspaikkoja avoinna…wink, wink, kuten nykyisin tapana! 
 
Pertti Kabris 
 
 
 
 
 
 
 


