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Suomessa 27.3.2020
Rakas lähettäjämme,
aivan aluksi: olemme turvassa ja meillä on kaikki hyvin. Tätä kirjoittaessamme olemme olleet
Suomessa jo viikon verran karanteenia vastaavissa olosuhteissa. Asumme kesäasunnollamme
Vihtijärvellä, joka kuuluu muusta maasta juuri eristettyyn Uudenmaan maakuntaan. Teemme etätyötä,
tilaamme lähikaupasta ruokaa verkkopalvelun avulla ja kannamme avannosta pesuvettä pataan.
Vaikka olosuhteet ovat alkeelliset, koemme olevamme kuin paratiisissa: taivas on kirkkaan sininen,
ilma on puhdasta hengittää, krookukset puhkeavat kukkaan, järvellä uivat telkät ja joutsenet.
Talitiaiset rakentava iloisesti laulaen kotiaan pihapiirimme lukuisiin linnunpönttöihin, ja me
rakennamme nyt kotiamme tänne mökille. Tulevaisuudesta emme vielä tiedä.
Tässä lyhyt kertaus siihen, miten kaikki tapahtui:
Maanantaina 16.3. valtioneuvosto tiedotti, että Suomen kansalaisten ei pidä matkustaa ulkomaille ja
että matkalla jo oleville suositellaan välitöntä paluuta Suomeen. Lentoja alettiin perua nopeassa
tahdissa, ja moni maa alkoi sulkea rajojaan. Tilanne oli nopeasti kehittymässä vakavaksi. Jos
sairastuisimme Thaimaassa koronaan, pahimmassa tapauksessa kilpailisimme hoitoon pääsystä
kymmenien tuhansien paikallisten kanssa.
Sovimme Lähetysseuran kanssa, että aikaistaisimme koronan takia kesälomamme. Ostimme
lentoliput ensimmäiselle vapaalle, 20.3. lähtevälle suoralle lennolle Suomeen.
Pakkasimme laukkumme, siivosimme Bangkokin kotimme ja hoidimme monenlaisia käytännön
asioita. Vuokrasimme auton Suomesta. Pyysimme ystäväämme laittamaan kesämökillemme lämmön
päälle.
Lento lähti aamulla 20.3., ja samana iltana vähän ennen auringonlaskua saavuimme Helsinki-Vantaan
lähes tyhjälle lentokentälle. Kesä Suomessa alkoi!

Mikä on tilanne Thaimaassa?
Thaimaa on käytännössä sulkenut rajansa. Suurin osa liikkeistä Bangkokissa on kiinni. On
mahdollista, että Thaimaassa tulee jo pian voimaan ulkonaliikkumiskielto. Maassa on virallisesti
hieman yli 1000 koronavirustartuntaa, mutta todellinen lukema voi olla monikymmenkertainen.
Miten tästä eteenpäin?
Aloitamme kesälomamme 1. päivänä huhtikuuta. Pidämme myös pari viikkoa viime vuodelta
säästöön jääneitä vuosilomia, mikä tarkoittaa sitä, että palaamme töihin kesäkuun alussa.
On erittäin todennäköistä, että emme vielä silloin pääse palaamaan Thaimaahan, joten varaudumme
olemaan Suomessa pitempään. Miten pitkään, ja mitä silloin teemme, sitä ei kukaan vielä tiedä.
Kerromme lisää seuraavassa uutiskirjeessämme, jonka lähetämme kesäkuussa 2020. Kuulumisiamme
voit myös sitä ennen lukea blogistamme thaimaanrajalla.fi
Tiedämme, että monet teistä ovat rukoilleet puolestamme. Sydämellinen kiitos siitä. Meillä on
tulevaisuuden suhteen luottavainen olo, sillä Herra on hyvä ja uskollinen, vaikka korona murjookin
maailmaamme.
Teitä kaikkia siunaten ja teistä kiittäen,
Ilkka ja Satu Koivisto

