
 

 

 

 

  
 

POSITIV NEGATIVITETPOSITIV NEGATIVITETPOSITIV NEGATIVITETPOSITIV NEGATIVITET    
 

Just nu faller kanske väggar på hos den äldre befolkningen, som av säkerhetsskäl 

hållits isolerad i 8 månader. Just nu pusslas arbete med karantän ihop i barnfamiljer, 

och här kan både barn och föräldrar känna sig stressade. Just nu har kampen för 

överlevnad blivit så allmän, så allmän för många företagare. Till alla er där ute vill jag 

sända mina styrkekramar, vi sitter alla i samma båt. 

 

Under de senaste veckorna har jag i dessutom ökande grad sett mina nära och kära 

göra coronatest. Majoriteten av majoriteten har fått negativa testresultat, vilket är 

otroligt positivt och gläder mig mycket. Fast situationen är bekymmersam skall vi vara 

stolta över hur väl Finland klarat sig jämfört med andra länder. Stolta över hur väl vi 

lyckats följa de restriktioner och rekommendationer som blivit oss pålagda angående 

COVID-19. Stolta, över att vi så väl kunnat adaptera oss till denna nya värld. Stolta över 

att vi klarar av detta tillsammans. 

 

Vi måste förhålla oss positivt inställda till framtiden. Vi bör lystra till alla de lovande 

nyheter som hörs omkring oss. Det berättas, att flera lovande vaccin är på kommande, 

att de flesta som fått corona återhämtar sig väl, och att staten och kommunerna gör 

sitt yttersta varje dag för att vi alla skall klara oss ur detta.  

 

Och ju mer negativitet i COVID19-testresultaten, desto positivare bör vi vara. Det är vårt 

gemensamma mål att hålla oss flytande i denna storm, att säkra riskgrupperna i 

samhället och att måna om varandras välmående. Att bära mask, att hålla 

säkerhetsavstånd, att tvätta händerna. De små beslut vi gör idag påverkar många 

personers framtid. Låt oss göra kloka beslut tillsammans! 

Må väl,  
 

Kim Liljequist  
SFP, ledamot i Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden  
www.kimmen.info | kim.liljequist@kirkkonummi.fi | 050-337 2555 
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Juuri nyt vanhuksia on turvallisuussyistä pidetty eristyksissä 8 kuukautta ja heistä saattaa 

tuntua, että seinät kaatuvat päälle. Juuri nyt monessa lapsiperheessä tasapainotetaan työn ja 
karanteenin välillä, jolloin sekä lapset että vanhemmat saattavat tuntea stressiä. Juuri nyt 

taistelu selviytymisestä on tullut arkipäivää niin monelle yrittäjälle. Kaikille teille lähetän 

tsemppihalaukseni, olemme kaikki samassa veneessä. 
 

Viime viikkojen aikana olen nähnyt, miten kasvava osa ystävistäni ja läheisistäni on joutunut 

käymään koronatestissä. Enemmistö enemmistöstä on saanut negatiiviset testitulokset, mikä 

on uskomattoman positiivista ja tekee minut hyvin onnelliseksi. Vaikka tilanne on 
huolestuttava, meidän pitäisi olla ylpeitä siitä, kuinka hyvin Suomi on suoriutunut muihin 

maihin verrattuna. Ylpeitä siitä, kuinka hyvin olemme onnistuneet noudattamaan rajoituksia 

ja suosituksia, joita meille on asetettu COVID-19: n suhteen. Ylpeitä siitä, että pystymme niin 
hyvin sopeutumaan tähän uuteen maailmaan. Ylpeitä siitä, että saamme tämän aikaiseksi 

yhdessä. 

 
Meidän on suhtauduttava tulevaisuuteen myönteisesti. Meidän pitää kiinnittää huomiota 

kaikkiin niihin lupaaviin uutisiin, joita kuulemme ympärillämme. Kerrotaan, että useita 

lupaavia rokotteita on tulossa, että useimmat koronaa saaneet ihmiset ovat toipuneet hyvin, 

ja että valtio ja kunnat tekevät päivittäin kaikkensa, jotta voisimme kaikki selviytyä tästä. 
 

Ja mitä enemmän negatiivisia COVID19-testituloksia, sitä positiivisempia meidän pitäisi olla. 

Yhteinen tavoitteemme on pysyä pinnalla tässä myrskyssä, turvata yhteiskuntamme 
riskiryhmät ja huolehtia toistemme hyvinvoinnista. Maskin käyttäminen, turvavälien 

pitäminen, käsien peseminen. Tänään tekemämme pienet päätökset vaikuttavat hyvin monen 

ihmisen tulevaisuuteen. Tehkäämme viisaita päätöksiä yhdessä! 
 

Voikaa hyvin, 
 

Kim Liljequist  
SFP, jäsen Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden 
www.kimmen.info | kim.liljequist@kirkkonummi.fi | 050-337 2555 

 
 
 
 


