Kirje Yhdysvaltain presidentille

Hyvä Yhdysvaltain presidentti,
tämä on kirje sinulle ajasta, josta olet tällä hetkellä huolissasi ja ajasta jonka muotoutumisesta sinä päätät.
haluan kerto sinulle että, 1) Kirjoitan tätä kirjettä kymmenen vuoden päästä, maasta, jossa sinä olet
lyhykäisesti käynyt, maasta joka hoiti asioita ja päätöksenteko hyvin eri tavalla, vastuullisesti,
koronakriisissä kuin sinä. Täällä on kaunista, aurinko paistaa pilvettömältä taivaalta, linnut laulavat
äänekkäämmin ja enemmän kuin viisi vuotta sitten, kevät on nupullaan ja väestö odottaa kesälomia. 2)
Olen kotonani, jossa olen asunut jo useita vuosia. Minulla on onnea, sillä minulla on etätyötä varten oma
huone ja olen hankkinut sinne sähköpöydän ja ergonomisen tuolin. Koronakriisin jälkeisenä aikana olen
enimmäkseen tehnyt töitä kotoota käsin ja joutunut tekemään työtä useammalla työnantajalle kuin ennen.
Elämä on liikkumisen kannalta rauhallisempaa kuin ennen koronaa; työmatkat ovat vähentyneet, mutta
toisaalta etätyön intensiivisyys on lisännyt terveyden kannalta haitallista istumista ja kärsin kroonisesta
olkapääkivusta. Koronan jälkeen yhteiskunnassa ilmeni paljon ongelmia: työttömyyttä, riitoja eri instanssien
välillä, sosiaaliluokkien erojen levenemistä ja psyykkiset ongelmat kasvoivat. Sosiaali- ja terveydenhuolto
järjestelmien kantokyky ei riittänyt koronan aiheuttamien ongelmien hoitoon ja siksi pahoinvointia on
yhteiskunnassa entistä enemmän. Poliittinen päätöksenteko ei ole ollut riittävän tehokasta kyetäkseen
vastaamaan esiin nousseiden ongelmien hoitoon. Valtion velka kasvoi jo kriisin aikana liian pitkään
jatkuneen varovaisuuden vuoksi, verot nousivat ja nyt väestö maksaa pitkää korona velkaa. Toisaalta
puuttuuko ihmisiltä mitään? Ehkä ei sittenkään? Hyvinvointi ja elintaso oli jo niin korkealla tasolla ennen
koronaa, että osasta elintasoa voitiin luopua. Sanotaan, että koronan jälkeen suomaliset ovat matkustaneet
enemmän kotimaassa, kotimaisten elintarvikkeiden kulutus on kasvanut, ulkoliikunnasta on tullut yhä
useammalle tapa ja läheisiä tavataan useammin kuin ennen. Ennen koronaa puhuttiin lähiruuasta ja
lähiliikunnasta nykyään puhutaan lähielämästä. Kirjoitan näistä asioista sinulle Donald sen vuoksi, että
todelliset elämänarvot ovat inhimillisyydessä ei markkinataloudessa. Se, mitä sinä olet aikaansaamassa
omassa maassasi ei johda todelliseen hyvinvointiin, eikä tuhannet ja tuhannet kuolemat ole sen arvoisia
kuin sinä kuvittelet. Me täällä Suomessa täytämme yhä päivittäin sovellusta jolla kerätään tietoja
terveydestämme, sosiaalisesta tilanteesta, työllisyystilanteesta yms. niin että yhteiskunta voi saamiensa
tietojen avulla optimoida palvelujaan. Koronan jälkeen luotiin kokonaan uudenlainen koulutusohjelma:
kunnan moniala osaaja; hybridi ammatti, jossa yksi henkilö on sekä opetuksen, perusterveydenhuollon,
sosiaalihuollon että ruokahuollon työntekijä. koulutuksessa on perusosa, ns yleisopinnot, jonka päälle
henkilö tekee kiinnostuksensa mukaan vähintään kolme erilliseen ammattinimikkeeseen valmistavaa
syventävää tutkinnonosaa. Näin kunnalla on aina työvoimaa siellä missä sitä tarvitaan. 3) Minä olen tällä
hetkellä onnellinen. Elämä on muuttunut viime vuosina, epävarmuus on lisääntynyt, työ on pirstaloitunut,
mutta silti, minulla ei enää ole niin kiire joka paikkaan. Matkustamme mieheni kanssa enimmäkseen
kotimaassa, ulkomaanmatkailu menetti hohtonsa korona aikana. Tosin teimme muutama vuosi sitten
pitkän matkan kiertäen eri puolilla Eurooppaa. Minulla on puutarha jonka hoitamisesta tuli uusi harrastus
korona aikana ja siitä olen viime vuosina ammentanut paljon iloa ja sisältöä elämääni. Kasvien
kasvattaminen juurruttaa ja pysäyttää. antaa minulla kuvan jostain konkreettisesta ja toisaalta näen kasvien
kasvavan ja me jopa syömme oman maan antimia. Siitä saa syvää hyvän olon tunnetta. 4) Se miksi voin olla
onnellinen tänään on yksinomaan sekä omaa että mieheni ansiota. Rohkeat ratkaisut, usko itseen sekä
rakkaus on mahdollistanut sen, että epävarmoiltakin näyttävinä hetkinä selviytyminen on ollut aina
vaihtoehto. 5)Niin hyvä Donald haluan kertoa sinulle, että vähemmän kiivaassa maailmassa on hyvä elää.
Humaanien arvojen, ilmastonmuutoksen estäminen ja rakkauden levittäminen on tie onnellisuuteen ja
globaaliin syvään hyvään. Ei ratkaisut joita sinä olet tekemässä. Sinä olet tekemässä ratkaisuja jotka
johtavat tuhansien kuolemaan ja epäaitojen asioiden edistämiseen kovalla hinnalla.

