Minä, Jorma Pakkasen vanhin tytär asun Norjassa. Muutin tänne seikkailunhaluisena
juurivalmistuneena fysioterapeuttina v 1980. Niinpä on aika kulunut, olen tehnyt 40v töitä ja jäin
noin vuosi sitten eläkkeelle. Mulla on norjalainen mies, meillä on 4 lasta ja 6 lastenlasta, jotka kaikki
asuvat lähellä; max noin puolen tunnin ajomatkan päässä meistä.
Jäin varhaiseläkkeelle, jotta voisin viettää enemmän aikaa lasteni ja lastenlasteni kanssa-elämiseen
sekä matkustaa usein ja pitkään Suomeen. Ostimme «mökin», siis pienen kerrostalo-osakkeen,
kotisaareltani Reposaaresta 4v sitten. Äitini, Anneli Pakkanen, elää edelleen siellä ja isä on haudattu
kirkkonsa viereen kauniille hautausmaalle.
MUTTA miten ihmeessä nyt voidaan matkustaa edestakas Suomen ja Norjan väliä ja vielä ajaa
kolmannen maan (Ruotsin) läpi kun tuli tämä koko maapalloa häiritsevä virus vuosi sitten?
Suunnitelma A: Meen oli tarkotus viettää pääsiäinen ja koko huhtikuu Suomessa, mutta pitikin jäädä
tänne.
Suunnitelma B: Matkustetaan meen yhden pojan perheen kanssa vuoristoon mökkilomalle ja
hiihtämään, mutta hallitus kielsi lomailun muiden kuin «kotikunnan» kanssa.
Virus esti molemmat.
Suomen ja Norjan virustilanne, tarttumiset, sairastumiset ja kuolleisuus ovat suhtkoht samanlaiset ja
seuranneet toisiaan. Samoin ovat rajoitukset. Ainoa suuri ja minun mielestä hyvä ero (lue parempi
Suomessa) on ollut että Suomessa rajoituksia on annettu tai poistettu «paikallisesti» mutta Norjassa
«kansallisesti». Eristetyt «terveet» kunnat ovat saaneet elää enemmän normaalisti Suomessa.
No ei sitten päästy mihinkään. Toisia ihmisiä saatiin tavata vaan ulkona. Onneksi meidän perhettä
asuu lähellä ja me kävimme metsäretkillä, söimme eväät nuotion ääressä, polkupyöräilimme kivoihin
paikkoihin, kotipihalle pistettiin grilli kuntoon ja syötiin «pitkän kaavan» pääsiäislammas paksut
ulkoiluvaatteet päällä. Meidän lähellä on yleinen ulkoilualue missä on leikkipuisto ja pelikenttiä.
Keksimme aloittaa siellä suomalaisen «pesäpallon» opettelemisen lasten ja lastenlasten kanssa.
Toisena pääsiäispäivänä ajoimme autoillamme Oslon vuorelle, Holmenkollenin huipulle ; sinne on
tehty ulkoilmamuseo. Aivan mahtava historiakylpy Norjan 5v toisessa maailmansodassa, Saksan
miehittämänä. Näyttely ov koottu valtavan suurista maalauksista ja veistoksista.
Kotona olemisen viihdytykseksi ja tukemiseksi seurasimme seurakuntamme uudenlaista tyyliä saada
yhteyttä ihmisiin digitaalisesti netin kautta nyt kirkollisena pääsiäisjuhlana. Kyllä hämmästytti miten
paljon he ovat joutuneet oppimaan ja tekevät nyt ohjelmaa eri tyyleillä kaikille kohderyhmille.
Mahtavaa!
Täytyy myöntää että hyvinhän se tämäkin pääsiäinen sujui, vaikka omat suunnitelmat meni pieleen
emmekä olleet varautuneet ja valmistautuneet tällaseen.
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