POLIOPÄIVÄ 24.10.2019
Jälleen kerran oli maailman poliopäivä 24.10 yhtä aikaa YK:n liputuspäivän kanssa. Sehän sopi
mainiosti. 1980-luvulla alkanut projekti on tuottanut hyvän tuloksen, vaikka vaikeuksia on ollut.
Polion vastustamiskampanjaan ovat osallistuneet Rotaryn ohella monet muutkin järjestöt sekä Bill
ja Melinda Gatesin säätiö on mainittava erikseen tukensa ansiosta. Silloin kun kampanja alkoi,
vuosittain noin 350000 lasta sairastui polioon, joka vammautti heidät. Kun ottaa huomioon sen, että
nämä tartunnat osuivat useimmiten kehitysmaihin Aasiassa ja Afrikassa, voi vain kuvitella, millainen
tulevaisuus näillä lapsilla oli. Heitä piiloteltiin, he eivät päässeet kouluun, ehkä ainoa työ oli
kerjääminen ja monet heistä perhe hylkäsi.
Tänä päivänä tartunnan saaneita on vajaa sata ja ne maat, joissa näin on käynyt, ovat Pakistan ja
Afganistan, joissa sissiliikket vastustavat rokotuskampanjaa. Afrikka on puhdas viruksista. Kolmesta
poliota aiheuttavasta viruksesta kaksi on saatu hävitettyä ja nyt meillä riittää tehtävää vielä
viimeisenkin kanssa.
Tätä varten Pietari Brahen Rotaryklubi ja Raahen Rotaryklubi ovat järjestäneet vuosittain
lipaskeräyksen paikallisissa tavarataloissa. Meiltä keräykseen osallistuivat veljet ja sisaret Matti
Honkala, jota kutsuin Tohtori Polioksi, Tarmo Kokkola, Esa Muuruvirta, Lassi Myllykoski, Minna
Valkama ja allekirjoittanut. Keräys tehtiin Prismassa, Citymarketissa, S-Marketissa Pattijoella ja
uutena mukaan tuli Halpa-Halli.
Keräyspäivä oli mukava ja tunsimme, että teemme hyvää työtä hyvän asian eteen. Vielä
arvokkaampaa kuin pelkkä raha oli valistuksen jakaminen poliosta ja sen seurauksista, miten se voi
vaikuttaa myös meihin. Ihmiset matkustavat paljon ja kauas, joten on mahdollista, että samalla
mukanaan voi tuoda ikävän tuliaisen. Joten suojelemme myös itseämme, vaikka suurin osa meistä
suomalaisista onkin rokotettu tautia vastaan.
Mukavaa oli myös se, että negatiivistä palautetta en kuullut päivän aikana. Sydäntä sykähdytti, kun
kaksi pikkupoikaa tuli minun luokseni ja näyttivät pullonpalautuslappuja kysyen, otammeko ne
vastaan. Neuvoin poikia vaihtamaan laput rahaksi ja hetken päästä lipas sai poikien rahat, varmaan
karkkirahaksi tarkoitetut. Siteeraten vanhaa sanontaa, lapsi antaa vähästään, mutta aikuinen
kävelee ohi. Moni muukin pikkulapsi halusi syöttää rahaa lippaaseen, joten vanhempien piti
pysähtyä tekemään lahjoitus.
Hieno uutinen oli se, että Raahen rotaryklubin sisar Virpi Honkala oli saanut kutsun osallistua
ainoana RI:n jäsenenä maailmassa Genevessä WHO:n järjestämään poliota käsittelevään
kokoukseen samana maailman poliopäivänä. Kyllä voimme olla ylpeitä tästä mekin, koska tällaista
ei tapahdu joka päivä Raahessa. Virpi kertoi, että Dr. Tedros puhui hyvin lämpimästi Rotaryn
panostuksesta poliokampanjassa. Meidän lehtemme vain nukkuvat silloin, kun pitäisi kertoa isoja
asioita!
Pitkä projekti saa välillä tuntemaan väsymystä ja kysyy jaksamista, mutta jos pystyy vakuuttamaan
itselleen, että tavoite on niin lähellä, että sitä ei voi keskeyttää ja että tehty työ on jo tuottanut
hyvän tuloksen ja lisää tulee jatkossa, voi olla tyytyväinen. Voi onnitella itseään, että on saanut olla
mukana pienenä osana jossain suuressa, ja siten auttanut ennen kaikkea vähäosaisia lapsia.
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