Muistoja vuosien takaa
Miltä tuntuu olla aikuinen? Miltä tuntuu asua ilman vanhempia? Vai asutko vielä vanhempien
luona? Miltä tuntuu olla täysi-ikäinen, ja päättää omista asioistaan? Oletko tällä hetkellä hankalassa
elämäntilanteessa, vai meneekö sinulla hyvin? Eroaako elämästi paljon elämästä 14-vuotiaana?
Tässä kysymyksiä joihin haluaisin löytää vastaukset. Kysymyksiä, jotka varmasti pyörivät monen
muunkin 14 vuotiaan mielessä. Ne ovat kysymyksiä minulle itselleni, tulevaisuuden minälle.
Ajatella, että kysymykset, jotka tällä hetkellä askarruttavat minua, ovat sellaisia, joihin vain
minä itse voin löytää vastaukset. Miten? Yksinkertaisesti sanottuna se onnistuu vain siten, että elän
elämääni eteenpäin, ja kohtaan karuimmatkin asiat silmästä silmään. Asiat, jotka nyt tuntuvat
vähäpätöisiltä ja mitättömiltä, voivat joskus olla ratkaisevia tekijöitä oman elämämin kannalta.
Esimerkiksi koulussa käyminen tällä hetkellä tuntuu tuskalliselta, toivottomalta ja turhalta, mutta
kun tulee minun aikani pyrkiä lukioon, niin tyydyttävät arvosanta eivät liiaksi sydäntä lämmitä.
Siksi aina, kun minusta tuntuu siltä, että koulunkäynti on viimeinen asia maailmassa, mihin sillä
hetkellä haluan panostaa, ajattelen, että on parempi opiskella kunnolla nyt eikä peruskoulun jälkeen.
Kun kaikki muut ikäsieni menisivät lukioon tai ammattikouluun tai mihin nyt ikinä menevätkään,
niin minä jatkaisin peruskoulussa opiskelua. Ei käy päinsä! Mutta toisaalta taas yritän olla
stressaamatta liikaa, sillä elämmehän vain kerran. On tietysti jokaisen oma asia miten elämänsä
elää, mitä asioita pitää tärkeimpinä, ja mitä taas vähäpätöisimpinä.
En oikein osaa kirjoittaa asioista, jotka tästä ajasta haluaisin myöhemmin muistaa. Sillä
muutaman vuoden pääst, kun ajattelemme vuosia taaksepäin, on helppoa sanoa, mikä tässä ajassa
oli niin mieleenpainuvaa. Minulle tulee kyllä paljon erilaisia asioita mieleen, mutta en ole varma,
että ovatko ne juuri niitä asioita, mitkä minun kannattaisi sinulle tästä ajasta kertoa. En voi luvata,
että asioissa, joita sinulle kohta kerron, on paljon hyvää, paljon kaunista tai ylipäätänsä mitään
suurenmoista tai hätkähdyttävää. Voin vain luvata palan totuutta, oli se sitten karua tai kaunista, ja
palan realismia, koska olen suorapuheinen ihminen, enkä pidä siitä, että totuutta kaihdetaan. Minä
arvostan suorapuheisuutta, ja sitä, että asiat sanotaan niin kuin ne ovat. Ja koska nyt on minun
vuoroni kertoa Maailmasta, sen asukkaista ja siitä mitä uutta on syntynyt, kun ihmiset ovat vuosien
varrella kehittyneet, aion krtoa sen kaiken realistisesti ja totuudenmukaisesti. En aio olla
hienotunteinen ja kaunistella hirveimpiäkään asioita, joten älä pelästy totuutta.
Ensimmäisenä haluaisin muistuttaa sinua tämän ajan mobiililaitteista. Tablettitietokoneet ja
aälypuhelimet (tietysti molemmat kosketusnäyttöjä) ovat tällä hetkellä suurta huutoa. Meidänkin
talosta sellaisia löytyy useita kappaleita.
Toisena mieleeni tulee kaikenlaiset muotihullutukset ja yleisesti pukeutumistyyli. Nykyään tiukat
farkut ovat muotia, ja leveälahkeiset farkut menneen talven lumia. Mutta ihmisiä on niin paljon
erilaisia, että vaatetyylejäkin löytyy laidasta laitaan. Ja aina löytyy myös niitä, jotka ovat
pukeutumistyyliltään hieman vanhanaikaisia, ja niitä jotka taas juoksevt muodin perässä viimeiseen
asti. Jos minusta puhutaan, niin pidän itseäni kyllä tyylitajuisena, mutta tyylini on minun näköiseni
ja erittäin omalaatuinen.
Musiikkialalla parrasvaloihin on noussut mies, jolle vain taivas on rajana. Hän on rap-artisi, ja erään
hänen kappaleensa musiikkivideo on youtuben katsotuin video, sitä on katsottu noin reilut
puolitoista miljoonaa kertaa! Muistuuko mieleen? Tämä kyseinen kappale on nimeltään Gangnam
Style, ja se on varmasti tämän ajan kohutuin kappale. Myös musiikkivideossa esiintyneet

tanssiliikkeet ovat painuneet tarkasti jokaisen mieleen, jos vain on kyseisen musiikkivideon nähnyt.
Nyt varmasti tiedät jo kenestä puhun. Park Jae-Sang, Etelä-Korea. Mutta tunnet hänet varmasti
paremmin nimellä PSY. Jos minulta kysyttäisiin, niin sanoisin, että PSY :n kappaleet, tanssiliikkeet
ja muut ovat hyvin omalaatuisia, ja siksi myös jollakin tavalla arvostan niitä, koska minä arvostan
sitä, että uskalletaan olla erilaisia, asiassa jos toisessakin.
No nyt olen kertonut sinulle mukavia, minun mielestäni olennaisia tähän aikakauteen
liittyviä asioita, joten on aika siirtyä ei niin mukavien asioiden äärelle. Ja niin kuin sanoin, en voi
luvata, että kertomani asiat olisivat täynnä ”hellyyttäviä koiranpentuja ja viehättävän tuoksuisia
ruusuja”. Tai, että Maailmaamme ympäröisi viattomuus ja, että kaikki olisi hyvin. Asiaan...
Haluaisin kertoa, ja muistuttaa sinua vain kaikista hyvistä asioista, mutta jota voit sitten
vertailla mitkä asiat ovat muuttuneet, ja mitkä pysyneet ennallaan, niin kerron sinulle myös ikäviä
asioita tästä ajasta. Alkaen, vaikkapa yleisimmistä kuolinsyistä. Tutkin asiaa hyvin tarkkaan, ja oli
huolestuttavaa huomata, että suurin osa työikäisten kuolinsyistä liittyi jollakin tavalla alkoholiin.
Rattijuopumus, sammuminen kylmänä pakkasiltana ulos, ilman, että kukaan huomaa, kaverit
jättävät sammuneen tai humalassa olevan henkilön oman onnensa nojaan... Siinä muutama hyvä
esimerkki, siitä kuinka alkoholi tappaa kymmeniä tuhansia työikäisiä Suomalaisia vuosittain.
Myös nuorten, ja vieläpä alaikäisten alkoholin käyttö on huomattavasti lisääntynyt viimeisten
vuosikymmenten aikan. Tupakan poltto on myös yksi nuorten piirissä yleistyvä minun mielestäni
hölmö ja turha tapa. Itse voin hyvällä omalla tunnolla kertoa, etten ole koskaan sekaantunut
mihinkään päihteisiin. Vaikka minulla on ystäviä, jotka ovat kaikennäköisiä aineita kokeilleet ja
tupakkaa polttaneet tai polttavat edelleenkin, niin ihmettelen ettei minulle ole koskaan tullut
minkäänlaista houkutusta päihteitä kohtaan. Toivon ettet sinä ole sekaantunut päihteisiin ja, että
sinulla on ystäviä ja kunnollinen tukiverkosto. Minulle perhe on todella tärkeä. Luulenpa, että se
millaisen perheen omistat vaikuttaa vahvasti siihen miten sinulla menee. Jos sinulla on ehjä, turvaa
tuova, avulias ja ennen kaikkea sinun parastasi ajatteleva perhe, niin sinulla on jo hyvä perusta
valoisalle ja rakkaudentäyteiselle elämälle. Jos sinulla on perheen lisäksi vahva tukiverkosto
ympärilläsi, ja ihmiissuhteesi on kunnossa, niin sinulla ei ole mitään hätää. Mutta tottakai muutkin
asiat vaikuttavat siihen miten menee. Esimerkiksi läheisen ihmisen kuolema, jätetyksi tulemine, tai
potkujen saaminen voi viedä ihmisen kaidalta tieltä suoraan kohti jyrkännettä, ja, jos vauhti on
kova, putoamisen riski on suurempi. Toivon, että siellä sinun aikakaudellasi alkoholin käyttö ja
muut tämän hetkiset yleiset nuorten ja aikuisten ongelmat olisivat huomattavasti vähentyneet. Ja
toivon, että olet osannut pitää huolta itsestäsi. Huh, eiköhän riitä tästä aiheesta!
Lopuksi haluan vielä kerto jotain, joka on mielestäni todella tärkeää muistaa tästä ajasta.
Olen varma, etten ole ainoa, joka kokee tämän asian tärkeäksi. Asia koskee erästä henkilöä,
tarkemmin sanottuna erästä tummaihoista miestä. Joko selkenee...? Barack Obama. Hän oli vuoden
2008 presidentinvaaleissa Yhdysvaltain ensimmäinen pääpuolueen presidenttiehdokas ja
ensimmäinen tummaihoinen presidentiksi valittu. Minusta oli huikeaa, että Obama valittiin
Yhdysvaltain presidentiksi, sillä en voi sietää rotuerottelua ja rasismia. Tunnen syvää inhoa
rasistisia ihmisiä kohtaan! Kaiken lisäksi Forbes-lehden tekemän listauksen perusteella Obama on
Maailman vaikutusvaltaisin ihminen. Jos ajatellaan Suomea, niin merkittävää on ollut se, että vielä
vähän aikaa sitten maamme johdossa oli nainen nimeltä Tarja Halonen, ja hän oli maamme
ensimmäinen naispresidentti. Tähän mennessä myös ainoa naispresidenttimme.

Olen miettinyt pääni puhki ja tullut siihen tulokseen, että olen kertonyt sinulle omasta
mielestäni kaiken tarpeellisen tästä ajasta. En tiedä vastasiko kertomani odotuksiasi tai herättikö se
muistikuvia mielessäsi, mutta toivon, että siitä oli sinulle ehkä jollakin tavalla hyötyä tai se teki
vaikutuksen sinuun. Pidä huolta itsestäsi ja pysy kaidalla tiellä. Elä täysillä, mutta jarruta ajoissa
risteyksiin. Pidä huolta lähimmäisistäsi, ja auta heitä tiukan paikan tullen. Auta vähäosaisia ja pidä
heidän puoliaan. Maailmassa on paljon pahaa, eikä se mihinkään katoa, jos ei kukaan tee asioille
mitään. Haluaisin tulevaisuudessa voida olla ylpeä itsestäni, ja senpä takia kehotan sinua viemään
hyvää eteenpäin. Toivon sinulle menestystä ja pitkää ikää. Toivon myös, että elämä antaa sinulle
paljon, ja sinä annat, sitä jotain eteenpäin. Elämässä onkin kyse antamisesta ja ottamisesta,
saamisesta ja luopumisesta. Pidä kaksin käsin kiinni, äläkä irrota, vaikka olisi kuinka vaikeaa. Olet
synnynnäinen taistelija. Olet tulta ja tappuraa.
-Elä joka päivä niinkuin huomista ei olisikaan, sillä joku päivä olet vielä oikeassa.Rakkaudella peilikuvasi

