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TIEDOTE SUKULAISILLE KORONAPANDEMIAN AIKANA
Vajaa vuosi sitten saimme olla Yhdysvaltalaisten lämminhenkisten sukulaistemme sukujuhlissa
ja toivotaan, että maailma pääsee raiteille v. 2021 mennessä, kun vietämme täällä Suomen
sukujuhlan. Tämä uusi tilanne tuo haasteita kuinka säilyttää oman ja tukea läheisten henkistäja fyysistä terveyttä sekä selvitä yksilönä ja kansakuntana taloudellisesti. Tässä tilanteessa
Suomen ja ympäri maailman maiden yhteiskuntien vakaa toiminta on nyt äärimmäisen tärkeä
maailmanlaajuisten konfliktien välttämiseksi ja säilyttääksemme turvallisen maailman yhdessä
ponnistellen koronaa vastaan.
Yhdistyksemme voisi kokoustaa esim. sähköisillä yhteyksillä, mutta puheenjohtajana esitän, että
siirrämme kokouksia ja katsomme kuinka asiat kehittyvät. Sukukirjan aineiston keräämistä ja
tallentamista on nyt suotava tehdä niiden jotka ovat kotikaranteenissa, muistutan kuitenkin, että
nyt on tärkeintä selvitä koronasta. Tarkastelen sukuseuran jatkotoimenpiteitä hallitukselta
saamani palautteen pohjalta. Todennäköistä on, että suunniteltu Viron matka 7.8-9.8.2020
peruuntuu.
Uskon, että maailmanlaajuisesti jokaisessa taloudessa on nyt erilaisia jännitteitä terveyteen ja
talouteen liittyen. Luotan myös, että meistä Suomalaisista löytyy ”Talvisodan henkeä”, kansallista
yhtenäisyyttä ja ketään ei jätetä, tämän ilmiön soisi leviävän maailmanlaajuisesti. Suomalaisten,
jotka saamme pitää terveytemme tulee varautua auttamiseen kykyjen ja taitojemme mukaan.
Tässä tilanteessa esiin nousee myös erilaiset hädät työnsä menettäneiden perheissä ja perheissä,
joissa on ollut perusongelmia ennen koronaa. Yrittäjät ovat myös haavoittuvassa asemassa halpa
laina ei paljon auta, jos asiakkaat ovat poissa useimpia kuukausia. Nähdään läheiset ja ollaan
yhteydessä heihin tämän päivän digitaalisilla välineillä (puhelin- ja videoyhteydet).
TÄMÄNHETKINEN YHTEENVETO KORONAPANDEMIASTA
Kiinasta vuoden 2019 lopulla lähteneestä koronaviruksesta on nyt muodostunut maailmanlaajuinen pandemian. Suomessa todettiin 29.01.2020 ensimmäinen koronavirustartunta Lapissa.
Tartunta löytyi Kiinan Wuhanista tulleelta turistilta. Suomessa toinen todettu tapaus oli
26.02.2020 Italiasta palaneelta Suomen kansalaiselta. Tänään 05.04.2020 Suomessa on testattu
n. 31 700 ja tartuntoja todettuja 1272 ja kuolemantapauksia 28.
Koronaviruksen aiheuttama maailmanlaajuinen pandemia on johtanut Suomen poikkeusoloihin
16.03.2020 ja valmiuslaki otettiin käyttöön18.03.2020 yhteiskunnan toimintojen turvaamiseksi.
Tilanne on ainutlaatuinen, Suomessa poikkeusolojen valmiuslaki on ollut käytössä viimeksi
sodan aikana. Valmiuslain aikana päätösvalta keskitettiin ministeriöihin ja hallitukselle. Suomen
hallitus on 19.03.2020 velvoittanut yli 70 vuotiaat pysymään erillään lähikontakteista
mahdollisuuksien mukaan ja välttämään liikkumista kodin ulko-puolella.Uudenmaan rajoille
asetettiin liikkumisrajoitukset ajalle 28.03-19.04.2020. Poikkeus-olojen johtaminen organisoitiin
01.04.2020. Ravintolat suljetaan 04.04.2020-31.05.2020 väliseksi ajaksi, ravintola saa valmistaa
ulos myytäviä tuotteita. Koulujen etäopetusta jatketaan vähintäin 13.05.2020 asti. Yli kymmenen
ihmisen kokoontumiset on kielletty.
Täytyy muistaa, että meistä sukulaisista osa asuu eri puolella Yhdysvaltoja, jossa tilanne on tällä
hetkellä muuttumassa todella kriittiseksi, tänään 05.04.2020 kuolleitten lukumääräksi on
ilmoitettu 7020 henkilöä.
Menneinä vuosina terveydenhoitohenkilöstö ja asiantuntijat ovat varoitelleet maailman laajuisen
väestönkasvun vaikutuksista tautien leviämiseen. Maailman väestöluku oli 1500-1600 luvulla
n.500 miljoona (Suomessa n. 300 000 henkilöä) ja nyt väestöluku lähentelee 8 mrd, eli vajaa
8000 miljoona (Suomessa n. 5,5 miljoonaa). Eli maailman väestö on kuusitoistakertaistunut n.
500:ssa vuodessa (Suomessa n. kahdeksantoistakertaistunut).
Toivotan Siunattua Pääsiäistä Teille kaikille niin Suomeen kuin Yhdysvaltoihin sekä kaikkialle
muualle Robertin ja Albertinan jälkeläisille. Varjelkoon meitä Iso-Isiemme rukoukset ja rukoillaan
Jumalan siunausta ja varjelua saamamme perinnön mukaan toinen toistemme puolesta ja koko
maailman puolesta.
Meeri Latva-Reinikka, hallituksen puheenjohtaja

