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Låt oss ta hand om varandra 
  
Coronavirusepidemin är kanske den värsta krisen som drabbat det 
finländska samhället sedan krigsåren. Stränga begränsningar har införts 
i det dagliga livet i syfte att bromsa smittspridningen och på så sätt 
trygga hälsovårdssystemets kapacitet att hantera epidemin. 
Begränsningarna som införts på grund av epidemin drabbar allra 
hårdast riskgrupperna, såsom äldre personer. 

Under krisen prövas det finländska samhällets bärkraft. Särskilt svårt är 
det i den nuvarande situationen att vi, samtidigt som vi ska sköta om våra anhöriga och närstående, 
alldeles särskilt bör undvika all fysisk kontakt. Republikens president Sauli Niinistö fångade det väsentliga i 
situationen då han uppmanade medborgarna att öka den mentala närheten samtidigt som vi håller avstånd 
fysiskt. 

Merparten av medlemmarna i Pensionärerna rf befinner sig i riskgruppen för epidemin. Deras hälsa 
kommer nu i första hand. Pensionärerna rf:s styrelse har därför beslutat annullera alla evenemang och 
kurser under hela våren och uppmanade lokalföreningarna att följa deras exempel. Det innebär att 
stadgeenliga möten ställs in och otaliga lokala evenemang, sammankomster och träffar annulleras. 

Pensionärerna rf är en medborgarorganisation som utgår från samvaro människor emellan, och 
tillsammans dryftar och påverkar vi olika frågor. För många pensionärer är föreningslivet ett viktigt 
andningshål i tillvaron. Nu har organisationens basverksamhet lagts på is. Det innebär dock inte att vår 
sammanslutning skulle upphöra att existera. Tvärtom. De vänskapsförhållanden och den omsorg om 
varandra som uppstått i pensionärsverksamheten är nu värda mer än någonsin förr. 

Många äldre personer som bor i det egna hemmet upplever nu ensamhet, ångest och rädsla. Deras 
välbefinnande beror, utöver en fungerande hemtjänst, till stor del på det stöd anhöriga, närstående och 
vänner ger dem. Även om epidemin hindrar oss från att träffas kan vi ringa upp varann, vi kan skicka 
meddelanden till varandra oftare är förr. Är allt bra, hur mår du? Vi är inte ensamma utan tillsammans 
genomlever vi den här svåra tiden. 
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