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Syyllinen vai syytön?
Myönnän, ettei kisamatka yleisurheilun MM-kisoihin Qatarin Dohaan ollut mikään ympäristöteko. Kisat oli
kuitenkin myönnetty sinne olemassa olevan järjestelmän mukaisesti. Nyt jälkikäteen on sanottu, että tuo
päätös taisi olla virhe. Kyllä minäkin asiaa pohdin ennen matkalle lähtemistä. Mutta sitä, olenko nyt siellä
käytyäni syyllinen vai syytön, en enää ole pohtinut. Se lentokone olisi lentänyt Qatarin Dohaan, olinpa
minä siinä koneessa tai en. Hulppea kokonaan ilmastoitu stadion oli jo tehty, olinpa minä siellä tai en.
Yhteenvetona kisamatkastamme totean seuraavasti. Oli varmaankin väärin, että kisat aikanaan
myönnettiin Qatarin Dohaan. Mutta tuohon päätökseen minä en ole pystynyt vaikuttamaan, en
ennen, en kisojen aikana, enkä niiden jälkeen. Uskon, että minulla edelleenkin on lupa saada hyvät
yöunet, vaikka siellä kävimme.
Kaiken kaikkiaan matkakokemuksemme oli aivan mahtava. Asiakaspalvelu oli kaikkialla loistavaa.
Palvelutehtävissä ihmiset olivat hyvin ystävällisiä ja heitä oli kaikkialla riittävästi. Maa oli turistille
turvallinen ja kaupunki oli täynnä elämää – yötä päivää. Olosuhteet olivat kerrassaan hurjat.
Miesten 50 km kävelystä sanottiin, ettei se ei ollut enää edes ”jonkin sortin ihmiskoe, vaan se oli
mielipuolinen näytelmä”.
Usein kysytään, viekö automaatio työpaikat? Yhtä vastausta ei ole. Toisaalta se vie, toisaalta se
tuo työpaikkoja. Todellisuudessa kuitenkin automaation seurauksena työn luonne muuttuu. Näin on
tapahtunut aina. Yhteiskunnan koneellistuminen on vienyt työpaikkoja ja muuttanut työn luonnetta.
Aikanaan esimerkiksi viljapellolla heilui sirppien kanssa satoja ihmisiä sillä peltoalalla, jolta nyt suuri
nykyaikainen puimuri korjaa sadon tuossa tuokiossa. No, haluaako joku, että pitäisi palata takaisin
sirppiaikaan. Eipä taida kovinkaan moni haluta. Antaa siis automaation edetä.
Taisin löytää Dohan reissultani AutomationCity Ulvilaan hyvin sopivan oman
”kyläpoliisin”. Kuvan robottipoliisi kulki Dohassa Khalifa-stadionin
yleisöalueilla valtavan ihmismäärän joukossa. Se kuvasi ympäriltään onlinekuvaa, jota ilmeisesti seurasi jossakin valvontakeskuksessa paikallinen
sheriffi. Sen enempää en ehtinyt asiaa selvittämään, mutta todennäköisesti
noita robottipoliiseja oli useampia samassa ”työvuorossa” ja niiden kaikkien
online-kuvia seurasi ja tulkitsi oikea poliisi jossakin poliisiaseman
valvontakeskuksessa. Jos jotakin olisi kuvissa ilmennyt, olisikohan sieltä
sitten hälytetty paikalle elävä poliisipartio, tiedä häntä. Luulen kuitenkin, että
kyse oli vielä jonkinlaisesta kokeilusta, mutta siellä se nyt kierteli kymmenien
tuhansien ihmisen joukossa väsymättömänä joka ainoa ilta ja varmaankin
tarkkana kuin tikka.
Sairaanhoitopiirissä kuulemma etsitään 3,5 miljoonaa euroa! Toivotaan, että sairaanhoitopiirin
johtaja Ermo Haaviston suusta päässeet sanat olivat vain sammakoita. Hän nimittäin kertoi Satakunnan
Kansan artikkelissa, että ”ikään kuin kateissa on 3,5 miljoonaa euroa, kun henkilöstömenojen kasvulle ei
ole löydetty mitään järkevää selitystä.” Onneksi miljoonia sentään etsitään. Huh, huh, sanon minä. Jos
näin on, niin ei ihme, että kaikki kunnat kipuilevat omassa taloudessaan juuri sairaanhoitopiirin
kustannuskasvujen kanssa. Tosin tämä kateissa oleva 3,5 miltsiä on sairaanhoitopiirille pikkuraha.
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