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Viime keväänä hakiessani lukioon, en tiennyt millainen vuosi olisi edessä. Keväällä jouduttiin
ensimmäistä kertaa etäopetukseen ja samalla myös harjoitustoiminta lakkasi. Opiskelu
itsenäisesti kotona sujui hyvin, mutta pidemmälle mentäessä opiskelua koulussa alkoi
arvostamaan enemmän. Kavereita nähtiin kouluaikana vain meetin kautta ja tapaamiset
kasvotusten vähenivät.
Harjoitukset piti tehdä itsenäisesti ja joukkuekavereita ei kevään aikana nähnyt juuri lainkaan.
Harjoituspelejä peruttiin ja ajatukset siitä, että pelataanko tänä vuonna pesäpalloa ollenkaan
alkoivat pyöriä päässä. Keväällä Pesäpalloliitto päätti ettei nuorten valtakunnallista leiriä pidetä
lainkaan, vaan se siirretään vuoteen 2021. Myös kauden aloitus venyi yhä pidemmälle.
Naisten Ykköspesiksen, b-tyttöjen ja c-tyttöjen otteluohjelmaan tehtiin muutoksia ja pelit päästiin
kuitenkin aloittamaan kesäkuun lopussa yleisörajoitusten kanssa.
Syksyllä koronan hellittäessä lukio päästiin aloittamaan lähiopetuksella. Tartuntojen määrä oli
laskenut jo melko alas ja kaikki alkoi menemään kohti normaalia. Harjoitukset alkoivat myös
pyörimään normaalisti. Hetkellinen ajatus siitä, että korona olisi ohi ei kuitenkaan toteutunut.
Loka- ja marraskuussa tartuntojen määrät nousivat taas ja lukiosta ilmoitettiin, että kolmas jakso
alkaakin etänä.
Etäopetukseen siirtyminen meni melko luontevasti, koska viime keväältä oli jo kokemuksia
etäopiskelusta. Lukiossa etäopiskelu on sujunut hyvin, vaikka päivät ja tunnit ovatkin pidempiä
ja välillä opiskelu on melko raskasta. Huoneessa kahdeksasta puoli neljään asti oleminen on
melko uuvuttavaa. Onneksi hypäreiden aikana on kuitenkin helppo mennä käymään vaikka
ulkona lenkillä tai siirtää ajatukset muuten pois opiskelusta. Toivottavasti päästäisiin vielä tänä
lukukautena kouluun eikä tarvitsisi opiskella koko kevätlukukautta etänä. Onneksi harjoitukset
ovat jatkuneet koko ajan normaalisti, koska se on tuonut päiviin muutakin ohjelmaa kuin vain
opiskelua.
Tammikuussa etäopiskelun jatkuessa myös akatemiaharjoitukset siirtyivät nettiharjoituksiksi.
Onneksi saimme kuitenkin jatkaa harjoittelua 1-9 henkilön pienryhmissä Haminan Liikuntahallilla
eikä tarvinnut siirtyä omatoimiseen harjoitteluun. Tammikuun ajan harjoittelimme pienryhmissä
ja helmikuussa siirryttiin taas koko ryhmän harjoitteluun. Harjoituspelejä peruttiin tammikuussa,
mutta nyt ollaan päästy pelaamaan jo yksi harjoituspelikin. Toivottavasti kesällä päästäisiin
pelaamaan jo melko normaalisti eikä koronarajoitukset rajoittaisi pelejä hirveästi.
Koronavuoden aikana on huomannut, miten niinkin itsestään selvät asiat kuin koulu ja yhteiset
harjoitukset ovat itselle tärkeitä. Mielestäni tavallinen arki on huomattavasti mukavampaa kuin
korona-arki.

