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Kultelan kylässä on 
totuttu olemaan kädet 

savessa jo useita 
sukupolvia vauvasta 

vaariin. 

Monet pienet 
navetat ovat 
saaneet uuden 
elämän eläinten 
lähdettyä.

Rakkaustarina alkoi matkalaukusta ja 
vei lopulta Etelä-Pohjanmaalle.

Suomesta löytyy kolkka, joka luottaa 
sähköautojen sijasta perinteisiin kulkupeleihin.
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Rintamatalo uudistui 
arvokkaasti, joten 

keittiön vanhat 
kaapitkin saivat 
jäädä hieman 
uudella tavalla 

aseteltuina.
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Perustettu 1899 17.3.2021

s.40
Teimme navettaan 
kuistin ja muutimme 
osan rakennuksesta 
yritykseni treenisaliksi.

”
”

N
yt ei ole aika bileiden. Nyt ei ole karaoke-laulamisen aika, lausui heti tuoreeltaan Matkailu ja ravin-
tolapalvelut ry:n toimitusjohtaja Timo Lappi viime kuussa, kun hallitus ilmoitti päätyvänsä jälleen 
poikkeusoloihin. 

On kulunut lähes vuosi siitä, kun maailma ja Suomi sen mukana ajautui äkkiarvaamatta koronan 
vuoksi poikkeustilaan. Kesällä saimme maistaa jo lähes normaalia elämää, joten ehkä sitäkin kivu-

liaammalta on tuntunut paluu kiihtyvien rajoitusten tielle.
Vuosikaudet meitä on suorastaan kannustettu elämään täysillä hetkessä ja varoiteltu sitku-elämän vaarois-

ta. Silloinhan kituutamme arkea ja elämme ajatukset vaikkapa seuraavassa lomassa tai kaukana häämöttäväs-
sä vanhuuseläkkeessä, vaikka tiedämme elämän olevan hauras ja voivan päättyä äkillisesti milloin vain. Nyt mei-
tä opastetaan elämään juuri noin – kannustimina on vain pieni pala porkkanaa ja paljon keppiä. 

MIHIN KAIKKEEN sitten tässä vuoden sisään ei ole ollut aika? Syötän nuo maagiset taikasanat netin hakuko-
neeseen ja teen aikamatkan menneeseen. Nopeasti käy ilmi, että pääministeri Sanna Marin on varsinainen uu-
den sitku-ajattelun sanansaattaja. 

”Nyt ei ole aika höllentää rajoitustoimia.” (pääministeri Sanna Marin 13.1.2021 puuhakkaille)
”Nyt ei ole aika järjestää isoja kokoontumisia.” (pääministeri 9.9.2020 yliopistojen ainejärjestöille)
”Nyt ei ole aika höllentää matkustusrajoituksia.” (pääministeri 18.8.2020 matkailuhenkisille)
”Suomeksi sanottuna, nyt ei ole aika lähteä mökille.” (pääministeri 15.4.2020 mökkeilijöille)
”Nyt ei ole aika sopeuttaa.” (pääministeri 9.6.2020 muille puolueille ja hiukan kansalaisillekin)

PÄÄMINISTERIN SANAT eivät ole kaikuneet seinille, vaan hän on onnistunut innostamaan monet muutkin sa-
nan säilällä iskijät samaan lentoon kuluneen vuoden aikana.

”Nyt ei ole aika viettää siestaa.” (Luottovakuuttaja Atradiuksen maajohtaja Kauppalehdessä)
”Nyt ei ole hallintohumpan aika!” (Kokoomuksen Kohti kuntavaaleja -podcast)
”Nyt ei ole aika viivästyttää hankkeita.” (Arkkitehtitoimistojen Liiton toiminnanjohtaja)
”Nyt ei ole aika kävellä ladulla.” (Kolumni Merikarvia-lehdessä)
”Nyt ei ole oikea aika korottaa joukkoliikenteen lipunhintoja.” (Mielipidekirjoitus Länsiväylässä)
”Nyt ei ole aika rynnätä uurnille.” (Mielipidekirjoitus Satakunnan Kansassa)

VUOSI ON hoettu yhdestä suusta, että nyt ei ole aika. Sanat eivät kuitenkaan ole muuttuneet teoiksi, joten nyt 
mietitään viimeisenä keinona ulkonaliikkumiskieltoa. Sitä odotellessa helposti voi tulla mieleen, milloin on oikea 
aika, jos koskaan ei ole oikea aika?

Vastaus on: Sitten kun. 

jarmo.hankivaara@pellervo.fi

Nyt ei ole aika




