Kyläkirje toukokuu 2020
Hyvin erilainen kevät on takana niin kotokylällä kuin koko Suomessa. Lukekaapa
kyläkirjeen toiselta puolelta Kauhasen Ma<n ajatuksia koronakevään <imoilta!
Kyläseurakin on pitkään elellyt täydellistä hiljaiseloa. Onneksi nyt kesää koh<
rajoituksia puretaan ja elämä näy@ää helpo@uvan. Kesäkuun alustahan sallitaan 50
hengen kokoontumiset. Kyläseura herää myös toimimaan ja haluaa koota kyläläisiä
yhteen – toki turvarajoitukset huomioon o@aen!
Kyläpyöräilyjä ei järjestetä tulevana kesänä. Myös kioskin avaamista saadaan vielä
odotella, mu@a toivo@avas< sekin onnistuu kesän mi@aan. Sen sijaan
ruohonleikkaajat pääsevät pian töihin kylätalon piha-alueelle. Asiasta kiinnostuneet
yli 15-vuo<aat nuoret, o@akaa pian yhtey@ä Mäki-Latvalan AnIin 0500 138296.
Perinteinen kylvön siunaus pääteIin järjestää tänäkin kesänä. Se pidetään
keskiviikkona 3.6. klo 19.00 kylätalon markilla, jossa on väljempää kuin kioskilla.
Seurakunnasta on mukana pastori Mika Syväniemi. Tilaisuus videoidaan ja sen voi
katsoa suorana facebookissa Könnin kyläseura ry. –sivulla ja jälkeenpäin tallenteena
kyläseuran ko<sivuilla konninkylaseura.net. Kahvitus tapahtuu piknik-periaa@eella eli
oma termospullo ja vilI/jakkara mukaan! Muistakaa myös omat virsikirjat ja
<etenkin ne turvavälit!
Kyläseuran vuosikokous jouduIin myös siirtämään koronan takia. Kokous on nyt
pääte@y pitää maanantaina 8.6. klo 19.00. Kokouksessa kuullaan tu@uun tapaan
menneestä vuodesta ja suunnitellaan tulevaa toimintaa, joskin tänä vuonna monet
asiat ovat vielä epävarmoja. Tärkeänä asiana käsitellään kuitenkin kyläseuran
sääntöjä ja niihin ehdote@uja muutoksia. Toivo@avas< ilta sopii mahdollisimman
monelle!
Järjestysmiehet saavat pitää vaihteeksi vapaata, kun suuret tapahtumat on siirre@y
ensi vuoteen. Elokuussa kuitenkin suunnitellaan osallistumista Vaasa Fes<valiin,
joten asiasta kiinnostuneet, olkaa yhteydessä Iso-Tuiskun Juhaan.
Hyvää kesää kylän väelle – pysykää terveinä!
Könnin kyläseura ry.

Virus
Virus on tuttu kiusa niille, jotka käyttävät tietokonetta ja käyvät tutkimassa
internetin välityksellä mitä ihmeellisempiä sivustoja.
Jos tietokone on "rokotettu" virusten torjuntaohjelmalla, niin yleensä kiusasta
pääsee eroon. Ohjelman pitää tietysti tunnistaa vieras ilkiö.
Ne, jotka eivät surffaille missä sattuu, eivätkä seurustele tuntemattomien
kanssa, eivät virusongelmasta kärsi. Tämä on hyvä koronankin osalta
muistaa!
Ilmeisesti Kiinan torilepakosta lähtenyt koronaviruspirulainen on nyt pistänyt
koko maailman lähes polvilleen. Se iskee salakavalasti ihmisen
"järjestelmään", jos kuljeksii missä huvittaa.
Könnin Kyläseuran alueen asukkaat virus tuntuu kuitenkin kiertäneen yhtä
hyvin kuin me kylätiemme kuopat. En ole vielä kuullut edes epäilyistä, vaikka
jotkut ovat etelän lomilta palattuaan viettäneet ohjeiden mukaan
kotiarestielämää.
Lenkillä olen tavannut kyläläisiä ja jutellut ihan normaalisti heidän kanssaan reilun kahden metrin etäisyydellä. Järkevä varovaisuus on tarpeen varsinkin,
kun kuuluu riskiryhmään ja on vielä savolainen Pohjanmaalla.
Autojen ja traktoreiden kopeista olen havainnut iloisia tervehdyksiä. Ne
kertovat, että täällä on kaikki hyvin. Sillä viestitetään myös yhteisöllisyyttä,
jota tarvitsemme maailman sivu.
Kriisit muuttavat yksilöiden ja yhteisöjen elämää ja tapoja. Elämme hetken
yllättävän muutoksen puristuksessa, mutta sen hellitettyä alkaa toivon ja
nousun aika.
Näillä kulmilla ei ole totuttu pelkäämään, eikä antamaan periksi. Sen kyllä
huomaa koronauhkankin vallitessa.
Pellot on muokattu ja kylvetty entiseen malliin ja läheisistä pidetään huolta.
Eletään siis iloisin mielin ja odotetaan lämmintä kesää ja runsaita satoja
syksyksi.
Ja koronarokotusta!
Matti Kauhanen, Kiikerinkylä
(kirjoittaja seuraa tahtomattaan lähiympäristöään ja sen ihmisiä positiivisella
mielellä)

