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Kiertolainen
vauhdissa

skeiden mukana nenästä toiseen ja teki
loisiessaan isännässään myös havaintoja
tämän sielunelämästään. Ja kyllähän se
pikkuruinen eliö sai isäntiensä elämän
ihan sekaisin.

oivo Kesseli oli raavas suomalainen
mies, joka ei antanut periksi pienen
lentsuviruksen takia. Vaikka virus
jo kiusasi keuhkoissa, nostatti kuumeen
ja ketutuskynnyksen huippuunsa, kiroilun ja sisun voimalla Kesseli hoiti tukkikuormansa täyteen ja lähti suorittamaan
tehtäväänsä.

Kierto alkoi kainuulaisen kylän torpassa,
jossa Rinteelän Aleksi eli nollapotilas, sai
viruksen. Aleksi hiihtää kylille ja lääkäriin, vaikka vastustaakin kaiken maailman
”mysiinejä”. Pärskiessään menemään, osansa viruksesta saavat opettaja Touko Savukoski, pankinjohtaja Joona Hukkanen,
Hukkaselle potkuja hommaava etelän
pankkitarkastaja Mertsi Myyryläinen,
Mertsin inttikaveri, kauppias Keke Kurkkumaa, Raatteentien sotaveteraani Ville
Tapiola, kommunisti Mikko Jaurujärvi,
Neuvostoliiton alisihteeri Otkalenko ja
niin edelleen. Naisiin ja lapsiin virus ei ko-
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Kaikki Veikko Huovisen Lentsu -kirjan
lukeneet tai kirjan mukaan tehdyn elokuvan nähneet muistavat legendaarisen
lentsun kiertokulun kyläläisestä toiseen.
Ilkeästi nauraa räkättäen lentsu lensi pär-

Kenelläkään ei ole varaa
olla välittämättä

O

tsikon sanoma on
suora sitaatti Matkailu- ja ravintolapalvelut Mara ry:n valtakunnallisesta viestintäkampanjasta.
Pienet ja isommatkin yritykset, toimialasta riippumatta, elävät nyt kuilun partaalla.
Näin on asian laita valitettavasti myös täällä Etelä-Kuopiossa.
Totesin maaliskuisen Petosen
Lehden
pääkirjoituksessa
näin: ”Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ja Petosen Lehti
tulevat jatkossakin toimimaan
– jos mahdollista, entistäkin
tiiviimmässä yhteistyössä alueen asukkaiden, yhteisöjen
ja täällä toimivien yritysten
kanssa”.
Tuota kirjoittaessani ei ollut
tietoakaan siitä, mitä lähitulevaisuus toisi tullessaan.
Vaikka tuon lauseen sisältämä
lupaus pitää toki edelleenkin
paikkansa, niin lähemmät
kontaktit alueen asukkaiden, yhteisöjen ja yritysten
kanssa on ollut pakko siirtää
tuonnemmaksi. Tästä syystä
myös huhtikuun 8. päivän Petosen Lehti jäi ilmestymättä:
on täysin ymmärrettävää, että
suuri osa lehtemme erinomaisista
ilmoitusasiakkaista ja yhteistyökumppaneista
jättivät ilmoituksensa pois.
Niinpä meidän ainoa järkevä ratkaisumme oli panna

”painokoneet seis” ja jättää
huhtikuinen lehti julkaisematta. Nyt seuraamme tilanteen kehittymistä kaikkien
muiden tavoin ja toivomme,
että saamme painokoneet
taas pyörimään niin pian kuin
suinkin. Seuraavan lehtemme
on määrä ilmestyä toukokuun
13. päivänä, mutta sitä emme
voi vielä teille, hyvät lukijat,
varmuudella luvata.
Toimituksemme kehottaakin
kaikkia meitä käyttämään
alueellamme vielä toimivia
lähipalveluja niin runsaasti
kuin itse kullakin on mahdollista, jotta nuo palvelut olisivat
käytettävissämme vielä tämän
poikkeustilan jälkeenkin. Ja
kuten tuon edellä mainitun
Mara ry:n kampanjaviestissä
todetaan, niin ”mitä nopeammin jokainen sen tajuaa, sitä
pienemmillä vahingoilla tästä
selvitään”.
Pysytään terveinä, pidetään
fyysinen etäisyys toisiimme,
mutta ei unohdeta sitä henkistä läheisyyttä!
Heikki Kokko
toimittaja
PS. Osoitteessa petosenlehti.
ppay.fi/artikkelit on laaja artikkeli kulkutaudeista. Samasta osoitteesta löydät myös
runsaasti muutakin mielenkiintoista luettavaa!

ske, vaan keskittyy jurojen ja jääräpäisten
ukkojen kiusaamiseen.
Ei käynyt hyvin Toivo Kesselillekään, kun
ei itsepäisyyksissään antautunut petipotilaaksi. Ylinopeus, ylikuorma ja ylirasittuneet hermot yhdessä saivat miehen
pakenemaan poliisin käsistä hurjaa pakovauhtia kotipihaan ja ajamaan lähes päin
kotitaloaan. Viimein virukselle antautunut
mies vietiin voipuneena parempaan suojaan, ja itse viruskin oli iloisesti päässyt jatkamaan kiertoaan poliisin viiksikarvoihin.
Niin vaan aikana ennen globalisaatiotakin
virus lopulta rantautui Kainuulaiskylästä
Afrikkaan saakka.
Kulkutauteja on kiertänyt kautta aikojen,
mutta tällä kertaa koronan aiheuttamat rajoittamistoimet puhuttavat ja herättävät ri-

stiriitaisia tunteita. Emme ole tottuneet vapauden ja tekemistemme rajoittamiseen.
Toisaalta ymmärrämme huolen riskiryhmien sairastumisesta ja sairaaloiden
ylikuormittumisesta, ja toisaalta flunssaviruksen todellinen vaarallisuus epäilyttää. Korona tuli ja muutti elämäämme
nopealla aikataululla.
Lehtemme paperiversio ei ilmesty huhtikuussa, mutta nettiartikkeleista löydät
uutta luettavaa. Toivottavasti lukupakettimme ilahduttaa teitä tässäkin muodossa.
Pidetään huolta itsestämme ja läheisistämme. Nyt on mahdollisuus hidastaa
elämää ja viettää aikaa niin perheen kuin
lemmikkien parissa!
Pirjo Kiiski, toimittaja

