
Hei, on kulunut 10 vuotta siitä, kun maailmaa mullistava pandemia kyseenalaisti siihen asti 
totutut tavat elää. Paljon ihmisiä menehtyi ennenaikaisesti, mutta saatiin kehitetyksi 
lääkkeet ja rokotteet. Tutkijat ja kliinikot ympäri  maailmaa kokosivat voimansa ja 
osaamisnsa. Tiedemaailmassa opittiin käyttämään sähköisiä välineitä yhteiseen 
ponnisteluun. Maailmassa oli tuolloin vielä onneksi ns eristyneissä oloissa eläviä yhteisöjä, 
jotka säilyttivät kulttuurinsa, minkä avulla ihmiset pysyivät terveinä. Nämä olivat paikkoja, 
johon turismiteollisuus ei ollut vielä rakentanut liikenneväyliään eikä 
rakennuskompleksejaan. Pystyttiin hankkimaan tietoa siitä, millaiset  elinolot auttoivat  
tukemaan terveyttä. Ihmisillä oli edelleen toive ja tarve kokea elämää oman elinpiirinsä 
ulkopuolella, mikä oli saanut aikaan massaturismin lentomatkustamista hyödyntäen. Oli 
opittu pyrähtämään muutamaksi päiväksi toiselle puolelle maailmaa, Koronan ilmaantuessa 
maapallon ilmasto oli jo vaarallisessa hälytystilassa, Kun silloin 10 v. sitten valtiot sulkivat 
rajojaan, myös ilmaston luontaista elpymistä alkoi esiintyä, Rahan mahdilla pyrittiin saamaan 
talouselämä kohti koronaa edeltävää aikaa. Kuitenkin ymmärrettiin, että se oli mahdoton 
haaste maailman mitassa. Länsimaisen hvyinvoinnin rakentajien sukupolven oli työlästä 
hyväksyä tämä mahdottomuus. Yksilöiden, perheiden ja pienten yhteisöjen tasolla oli 
ajatustyö jo lähtenyt liikkeelle., Kyseenalaistettiin tavaroiden ja hyödykkäiden silmitöntä 
valmistamista ja tuhlailevaa käyttöä. Alettiin etsiä keinoja järjestää asioita vaihtamalla. 
Erityisesti nuoret ja lapset pystyivät varsin helposti irrottautumaan tavaroiden ihannoinnista. 
Kädentaidot alkoivat kukloistaa. Onneksi vanhemmilla sukupolvilla oli paljon osaamista. 
Innoitiusta haettiin lähihistoriasta ja kauempaakin. Koska ihmisten fyysistä lähikontaktia 
pyrittiin monen vuoden ajan välttämään, ryhdyttiin lasten koulunkäynti ja nuorten opiskelu 
toteuttamaan pienissä yksiköissä. Ihmiset alkoivat hakeutua maaseudulle, missä perheillä oli 
vielä rapistuvua sukujen taloja ja viljelystä poistunutta maata. Koulujen opetuksesta 
vastassivat koulutetut opettajat ja he käyttivät apunaan lasten vanhempia ja isovanhempia. 
Tietotekniikan kehitystä pystyttiin hyödyntämään. Ruuan tuotannossa alettiin suosia pieniä 
perhe- tai osuuskuntaviljelmiä, mikä tarjosi monenlaisia aktiviteetteja. Kulttuuriharrastukset 
virisivät luontevasti. Muistettiin, miten luonnossa ja pihoilla leikittiin. Lukutatoa arvostettiin  
taas, kuten 100 vuotta aiemmin. Terveydenhuollon ammattilaiset tiesivät paljon keinoja, 
joiden avulla sairauksia osattiin ehkäistä. Ymmärrettiin levon ja työn erottamisen ,merkitys. 
Ihmiset joutuivat uudelleen opettelemaan nukkumisen taitoja, Aika pian alkoi näkyä, että 
ihmisten psyykkinen ja fyysinen oireilu alkoi vähentyä. Muutamassa vuodessa nuoret ihmiset 
uskalsivat sitoutua parisuhteisiin ja hankkia lapsia. Syntyvyys alkoi Suomessa taas nousta. 
Vaikka korona kansantautina saatiin vähitellen kuriin, ihmiset oppivat, että virusten 
ilmaantuminen luonnossa on luonnollista ja vääjäämätöntä. Opittiin arvostamaan luonnon 
moninaisuutta ja ihmisen paikkaa ja merkitystä luonnon ja elämän suojelijana. Kehitykseen 
vaikutti  se valtava tieto, mitä ihmiset olivat kehittyneen tekniikan ja matkustamisen kautta 
saaneet haltuunsa. Voisi ehkä sanoa, että korona tuli ja pysäytti juuri viime hetkellä. Lähetän 
tämän nyt jo vanhuksena jälkipolvilleni, lapsilleni ja lapsenlapsilleni, jotka nyt kasvavat 
vanhempiaan ja isovanhempiaan viisaampina 
 


