
Arvoisa lukija!
Tämä toimintavuosi on ollut erikoinen. Meitä ja koko 
maailmaa koettelee tautipandemia, joka on tuonut 
mukanaan aivan uuden tavan elää arkea. Pandemian 
pitkittyessä tulee jo mieleen mahdollisuus, että epä-
normaalista on tulossa uusi normaali. Vähitellen olem-
me kuitenkin oppineet ottamaan huomioon tilanteen 
asettamat rajoitukset ja määräykset.

Wirmo-Seuran viikottainen toiminta keskeytettiin 
maaliskuussa suositusten mukaan. Kesällä pidettiin pitämättä jäänyt kevätkokous ja 
syyskokouskin pidettiin hieman aikaisemmin kuin aiempina syksyinä. Siinä mielessä 
ehkä vähän harmitti, kun molemmissa kokouksissa oli kiinnostava esiintyjä ja monet 
vakituisista, aiemmin tilaisuuksiimme osallistuneet jäsenet olivat joutuneet jäämään 
kotiin. Toisaalta on hyvä, ettei tarpeettomia riskejä oteta-tilanteelle emme mahda 
mitään. 

Pienellä joukolla olemme kuitenkin jatkaneet vuosittaisia toimintoja. Lehtitoimikunta 
on kokoontunut valmistelemaan tänä vuonna ilmestyvää lehteä ja nyt se on valmis. 
Toivomme tämän lehden miellyttävän teitä, arvoisat lukijamme. Lehteä painetaan 
ilmoituksista saaduilla tuotoilla, ja olemme kiitollisia lehden ilmestymistä tukeville, 
vakituisille ilmoittajille; yrityksille, kunnalle ja seurakunnalle.

Normaali viikottainen toimintamme alkoi jo elokuussa, siis hieman normaalia käy-
täntöä aiemmin. Syksyn edetessä olemme alkaneet noudattaa toiminnassamme 
myös viranomaisten antamia suosituksia. Se on sujunut hyvin-kiitos siitä. On toden-
näköistä, että perinnetyössä tulemme jatkossa puhumaan tapahtumista ja ajasta 
”ennen ja jälkeen koronan”. Onkin tärkeää merkitä muistiin myös näitä poikkeusajan 
tapahtumia. Joskus se vielä on muistitietoa, jonka toivottavasti vain osa ihmisistä on 
kokenut ja muistaa omakohtaisesti.

Pienet koulumaailman vastoinkäymiset ja koronavirusepidemia ovat viivästyttäneet 
myös jo vuoden 2019 alussa ideoimaamme yhteistyöhanketta Mynämäen lukion 
kanssa. Saimme Suomen Kotiseutuliitolta avustusrahan ”Mestarit ja Kisällit”-hank-
keen toteuttamiseen, ja tarkoitus oli toteuttaa se jo vuoden 2019 aikana, mutta nyt se 
on jäänyt oikeastaan ohjeistuksesta poiketen tähän syksyyn. Voisi sanoa, että osal-
listumme hankkeeseen ” viimeisenä, mutta ei varmaankaan vähäisimpänä”. Kurssi 
on ns teemaopintokurssi, joka toteutetaan historian ja psykologian oppiaineiden yh-
teistyönä, ja se on sen kantavana teemana on muisti. Tälle kurssille osallistuvat yh-
deksän opiskelijaa haastattelevat yhdeksää eläkeikäistä mynämäkeläistä ja tutkivat 
heidän muistelemiaan tapahtumia psykologian tarjoamien tutkimuskeinojen avulla.   
Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun Mynämäen maineikas lukio on meidän yhteis-
työkumppaninamme. Uskon ja toivon, että molemmat hyötyvät tästä yhteistyöstä- ja 
ainakin tätä tekstiä kirjoittaessa kurssi vaikuttaa lupaavalta, Toivomme myös, että 
hanke innostaisi jossain vaiheessa enemmänkin kotiseudun menneisyyteen tutustu-
miseen ja perinnetyöhön.

Yhteistyö eri toimijoiden kesken on yksi tärkeä voimavaramme, ja tärkein yhteistyö-
kumppanimme on kunnan kulttuuritoimi. Nyt Vanhalla yhteiskoululla on toimivat tilat 
kulttuuri- ja kotiseututyölle ja on mukava keskittää toimintamme keskellä kylää ole-
vaan kauniiseen vanhaan kouluun, vanhan kivikirkkomme kupeeseen.

Ensi vuoden toimintaan saamme mukaan uusia hallituksenjäseniä. Tervetuloa Heli 
Marttila ja Martti Martelius! Kiitän myös Tarja Eloa ja Pirkko Sipilää pitkästä halli-
tustyöskentelystä! Toivomme silti näkevämme teitä jatkossakin Wirmo-Seuran toi-
minnassa ja tilaisuuksissa.

Uusi normaali ei tarkoita vanhasta luopumista, vaan kotiseutu ja kulttuuri kukoista-
vat myös jatkossa, jos vain tahdomme niin!

Mukavia lukuhetkiä poikkeusajan Wirmolaisen parissa!
Marja Virpi 
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