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Dantelainen tulevaisuus

Epätoivottu:
Painajainen – tuntematonta tekniikkaa
- Syntyy kolmas maailmansota
- Ruoka on pelkkiä pillereitä
- Aikamatkailusta tulee mahdollista
- Luokkajakoja syntyy ja alueiden rajoja tiukennetaan
- Työelämässä ajatusten tuottajat ovat arvostettuja
- Perheeseen kuuluu avaruusolioita ja lajit sekoittuvat
- Teknologia on tavallisilta ihmisiltä saavuttamattomissa
- Ihmisiä kloonataan
- Palvelujen taso laskee, kulttuuripalvelujen taso laskee
Suuret tuloerot ja epätasa-arvo sekä valtioiden kilpavarustelu johtivat kolmanteen maailmansotaan. Sota raunioitti yhteiskunnan, mutta synnytti uusia teknisiä innovaatioita . Ihmiskloonaus kukoisti, sillä täten saatiin
ihmiset sopeutetuksi armeijan hierarkiaan. Ruoasta oli suuri pula ja sitä tuotettiin synteettisesti vähitellen
yhä enemmän ja enemmän pillereiden muodossa. Olihan pillerien kuljetus maasta toiseen helppoa, ne eivät
sotilaiden kantamuksissa paljoa painaneet. Avaruusmatkailuun panostettiin ja syväjäädytettyjä ihmisiä lähetettiin matkalle avaruuteen. Samalla levisi huhu, että maapallolle oli saapunut avaruudesta olioita, jotka sulautuivat perheen jäseniksi. Huhu oli välttämätön, jotta saataisiin rahaa avaruuden valloitukselle. Kansa
köyhtyi köyhtymistään, sillä rahat menivät sotiin ja avaruuden valloitukseen. Vain ne joiden Mensa- arvo
ylitti 160 saivat arvostusta ja aseman yhteiskunnassa.

Ensimmäinen aikamatka

Henkilöt
Ilkeä, heikkonäköinen sijoittaja Irma
Haaveileva, harmoniaan pyrkivä insinööri Elina
Inspiroiva, induktiivinen päättelijä hypnotisoija Raimo

Ensimmäistä aikamatkaa oli markkinoitu jo jonkin aikaa. Matka maksoi maltaita ja silti löytyi niitä ihmisiä, jotka pyrkivät mukaan. Joidenkin mielestä paluu menneeseen olisi onnen maa ja toiset pyrkivät kauemmas tulevaisuuteen. Sijoittaja Irma pyrki menneisyyteen, 1990 –luvun lopulle, jolloin pörssi kukoisti,
uusia it-yrityksiä syntyi. Hän arveli, että hänen kokemuksellaan ja tiedolla siitä, mitä sitten tapahtui, hän
pystyisi kahmimaan omaisuutta ja lisäämään vaurauttaan. Sitten hän siirtyisi tulevaisuuteen, missä 2000luvulle ja leikkauttaisi silmänsä!
Insinööri Elina haaveili harmonisesta tulevaisuudesta, missä sotia ei ole, missä ihmiset eläisivät yhdessä
leikkien ja laulaen ja robotit tekisivät työt. Kaikki omistaisivat robotteja – tai kukaan ei omistasi niitä. Elina ajatteli, että tulevaisuudessa asia on ratkaistu kaikkien hyväksi!
Hypnotisoija Raimo taas päätteli, että jos hän nyt onnistuu hypnotisoimaan muut aikamatkalle pyrkivät,
niin tulevaisuudessa hän pystyisi heitä ohjaamaan.
Aikamatkalle valittiin yhteisen keskustelun avulla, keskustelun, missä kukin sai perustella, miksi juuri hän
olisi paras matkalle lähtijä.

Todennäköinen:
Tekniikka helpottaa ja uhkaa elämää

- Ilmasto lämpenee
- Ruoka tuotetaan kloonaamalla ja ötököistä tehotuotannolla
- Liikennevälineissä ei ole kuskeja
- Alueiden rajat poistuvat
- Työelämässä teollisuustyöpaikat vähenevät ja robotit tekevät fyysiset työt, eläkeikä poistuu
- Perhekoko on pieni
- Tekniikkaa tehdään vallankäyttöä varten ja somen
merkitys kasvaa
- Ihmisen osia korvataan teknologialla ja robotit
korvaavat ihmisiä
- Itsepalvelulaitteiden yms. määrä kasvaa, mutta samalla palvelut lisääntyvät
Vuosia kestäneet ilmastosopimusneuvottelut eivät
tuottaneet pysyvää tulosta, ilmasto lämpeni edelleen. Lämpenemistä kyettiin hiukan hidastamaan,
kansalaiset säästivät energiankulutuksessaan, mutta
suuryhtiöt veivät tuotantonsa maihin, missä sopimuksia ei ollut tai niitä ei valvottu. Teollisuustuotanto kukoisti, mm. elintarvikkeet tuotettiin
teollisesti geenimanipuloiduista raaka-aineista sekä
kloonaamalla eläimiä ja kehittämällä lihanmakuisia
tuotteitta. Ötököitä viljeltiin suurissa laitoksissa ja
niistä valmistettiin proteiinipitoisia elintarvikkeita.
Tekniikka palveli sekä isoja järjestelmiä että yksityisiä ihmisiä. Ubiikkiyhteiskunta, missä sekä esineet että ihmiset ovat yhteydessä toisiinsa koko
ajan, mahdollisti kaupallisille toimijoille ihmisten
käyttäytymisen seuraamisen ja kohdisti palvelut aina sinne missä oli maksukykyä. Orwellilainen Iso
veli valvoo - yhteiskunta oli totta. Mutta sen vastapainona toimi myös sosiaalinen media valvoen ja
välittäen tietoa. Ihmisillä oli enemmän vapaa-aikaa
robottien tehdessä työt, mutta vapaa-aika kulutettiin
pelien ja viihteen parissa. Tekniikan hyvät puolet
näyttäytyivät mm. itse kulkevina autoina ja ihmisen
vara-osina.

Kuuntele tästä qr-koodin avulla
tulevaisuuskuunnelma!
Tai mene osoitteeseen:
http://youtu.be/YvNujxhAwGk

Vahinko ei tule kello kaulassa
Henkilöt:
Myötäymmärtävä keskustelija, luova asianajaja Seppo
Deduktiivinen päättelijä inspiroiva erikoislääkäri Leena
Romantikko hätäinen opettaja Ilmari

Ilmari oli nuorena opiskelu-aikoinaan ihastunut Seija, vaaleaan blondiin. Hätäisesti hän oli ottanut ison tatuoinnin Seijan kuvasta rintaansa. Seija sitten unohtui nopsaan, mutta kuva ei häirinnyt Ilmaria, kertoihan
se hänen romanttisesta luonteestaan. Mutta sitten hän ihastui Ainoon ja Ainopa ei pitänyt Seijan kuvasta. Ilmari meni Leenan luo, joka poistikin tatuoinnin. Poisto ei onnistunut, vaan Ilmarille jäi rumat, pitkään märkivät jäljet. Hän haastoi Leenan oikeuteen. Leena näki, että tatuoinnin poisto on iso bisnes – olihan
tatuoinnit poistuneet muodista jo 2020. Hän tiesi, että tatuoinnin poisto oli vieläkin iso operaatio ja että siinä
voi käydä kuinka vaan. Niinpä hän päätti ottaa asianajajan hoitamaan Ilmarin valitusta.
Asianajaja Seppo kuunteli sekä Ilmarin että Leenan näkemykset tapahtuneesta vahingosta. Hän ajatteli, että
sopu olisi nyt paras ratkaisu ja ehdotti, että Leena hoitaisi Ilmarin arvet maksutta ja sen lisäksi muutkin sairaudet muutaman vuoden ajan. Lisäksi hän ehdotti, että Ilmari kehuisi Leenaa sosiaalisessa mediassa hyvin
hoidetusta jälkityöstä.
Molemmat tyytyivät päätökseen. Leena maksoi Sepon laskun.

Toivottu: Unelma –läheinen, lämmin ja
turvallinen
- Ympäristöön suhtaudutaan vastuullisesti
- Ruoka tuotetaan lähellä ja luomuna
- Liikenne on saasteetonta, esim. aurinkokennoautot
- Hyvinvointivaltio
- Palveluelinkeinot lisääntyvät ja käsityöalat säilyvät
- Ydinperhe säilyy, mutta uusia yhteisöjäkin syntyy
- Tekniikkaa tehdään ihmisiä varten ja tarpeisiin
- Ihmiset ovat humanistisia
- Kulttuuripalvelujen ja muiden palvelujen taso nousee

Kaksituhatta luvun toisella vuosikymmenellä maailma tuntui turvattomalta ja kriisiytyneeltä. Luonnonkatastrofi olivat yleisiä, syysmyrskyt kaatoivat metsiä ja katkoivat sähköntulon. Yhteiskuntarauhakin oli uhattuna. Suomalaiset päättivät ottaa opiksi maailmantilanteesta ja ennaltaehkäistä rauhattomuudet ja katastrofit.
Ympäristölait tehtiin tiukoiksi ja niitä valvottiin myös yhteisön muiden jäsenten toimesta.
Lähiruoka ja luomuviljely eteni erityisesti, kun energian hinta nousi. Ruokaa ei kannattanut kuljettaa pitkiä
matkoja. Energian hinnan noususta – vaikka maailmalla energian hinta laski –saadulla ylimääräisellä verolla
tuettiin aurinkoenergian ja muiden uusiutuvien energiamuotojen kehitystä. Verotuksella saatiin myös sähköautot halvemmiksi kuin muut autot. Kulttuuripalvelujen kysyntä kasvoi monipuolisen taidekasvatuksen
vuoksi. Ihmiset ymmärsivät, että paitoja toisilleen pesemälläkin pystyi elämään - eli raha kiersi ja hyvinvointi jakaantui.
Kaikki pitivät kunnia-asianaan ostaa sukupolvelta toiselle kestäviä hyvin suunniteltuja tavaroita ja vaatteita.
Kestävän kehityksen vuoksi laatuun kiinnitettiin paljon huomiota, tekniikkaa käytettiin myös kestävämpien
ja kätevämpien työkalujen tekoon. Niistä syntyikin myös maailmalle myytäviä tuotteita. Näin myös vientiä
kannatti ja talouden tasapaino säilyi. Elettiin kuitenkin ”suu säkkiä myöten” toisista huolehtien.
Palvelu- ja käsityöalojen kasvu mahdollisti myös hyvinvointivaltion ylläpidon

Tuokiokuvia arjesta unelmassa
Henkilöt:
Nivelvammainen, negatiivinen suunnittelija Ulla
Huonokuntoinen, kiltti tutkija Terttu
Käytännönläheinen, energinen vapaaehtoinen Ilmari

Öljyvärimaalarien kesäleiri lähestyi. Ilmari oli organisoinut kesämökkinsä läheisyydessä olleen kylätalon
– entisen koulun – taideleirin pitopaikaksi. Hän matkusti leiripaikalle yhdessä Ullan ja Tertun kansa. Matka
taittui Ilmarin sähköautolla. Matkalla he pysähtyivät läheiselle luomutorille ostamaan ruokatarvikkeet. Autossa jo keskusteltiin, mitä ostettaisiin. Terttu oli tarkka siitä, että eläimillä on hyvät olosuhteet. Niinpä päätettiin heti, että kaupassa tutkitaan tarkkaan, mistä tuotteet ovat. Jokaisen tuotteen merkinnöissähän oli
koodin avulla, kuvattu eläinten olosuhteita ja toisen koodin avulla, mitä lisäaineita on käytetty jne. Ullalle
oli todella tärkeää tietää tuotteiden sisältö nivelvamman takia.
Matkalla suunniteltiin myös yhteisen näyttelyn pitämistä. Tosin ryhmän tauluja myytiin myös netissä, mutta aito taiteen kokeminen oli kuitenkin toista. Taulut olivat myös taidemanagerin tiedossa ja ostajia löytyi
sitäkin kautta.
Autossa käytiin asiasta vilkasta keskustelua, sillä Ilmari oli juuri myynyt yhden taulun Yhdysvaltoihin.
Taulu kuvasi kaupunkinäkymää ja ostaja oli ihastunut entistä kotikatuaan esittävään tauluun.
Taideleiri oli menestys, oltiin yhdessä ja maalattiin. Tehtiin ruokaa yhdessä ja saunottiin… Mikä sen mukavampaa.

