
   

 

 

 

18.9.2019 

 

 

 
 

Eläminen negatiivisessa kuplassa tarkoittaa sitä, että koko ajatusmaailma pohjautuu asioiden 
negatiiviseen lähestymiseen. Kun ihminen elää negatiivisessa kuplassa, hän etsii jokaisesta asiasta 
ensiksi kaikki mahdolliset heikkoudet, usein jopa mahdottomatkin. Hän tuo puheissaan julki vain 
niitä. Siinä tuskassa ja itsesäälin mudassa kieriessään häneltä unohtuvat lopulta kaikki ne lukuisat 
hyvät puolet, joita kyseisessä asiassa on. Kun tämänkaltainen ajatusmaailma ja toimintamalli 
sisäistetään kunnalliseen päätöksentekoon, on kunnan kehittäminen ja varsinkin sen markkinointi 
varsin haasteellista.  
 
Minä olen aina elänyt positiivisessa kuplassa. Ikäviä asioita ei todellakaan lakaista maton alle, eikä 
niitä unohdeta. Positiivisessa kuplassa otetaan kuitenkin esille ensiksi asioiden hyvät puolet. Kyllä 
maailmasta paskanjauhajia löytyy ilman, että sitä pitää itse tehdä. Hoidetaan ensiksi heikot asiat 
kuntoon ja tullaan vasta sitten asian kanssa äänekkäämmin esille, kun on hyvää kerrottavaa.  
 
Jos tunnet eläväsi negatiivisessa kuplassa, niin hitto vie, hyppää heti sieltä ulos. Voin 
kokemuksesta kertoa, että näin on helpompi elää. Oman pesän mollaaminen on maailman tyhmintä 
puuhaa, jos et sitä satu tietämään. 
 
Kesä alkaa olla ohi. Vaikka en itse juurikaan harrasta selfie-kuvien ottamista, niin sellaisia 
nähdessään huomaa kesän vaihtuneen syksyyn. Enää ei näy niitä selfie-kuvia, joissa seisotaan 
auringosta puolipalaneena, vähissä vaatteissa ranta-aallokossa ja hymyillään arskat silmillä sormet 
voitonmerkissä. Nyt kuvia otetaan lasten koulurepuista, perheen syysaskareista omena- ja 
luumupuiden juuressa tai jälleen kerran innolla käynnistyneestä syksyn laihdutus- ja kuntostartista. 
Hyvä näin, sillä näitä kuvia on mukavampi katsella. Niin - syksy on ihan hienoa aikaa. 
  
Kaupunginjohtajan viran hakuaika on päättynyt. Määräaikaan mennessä saapui kymmenen 
hakemusta. Matemaattisesti ajatellen niitä on yhdeksän liikaa, koska on vain yksi virka? Lisäksi yksi 
hakemus saapui myöhästyneenä. Siitä ei kannata olla kovinkaan huolissaan, sillä tämä hakija ei 
selvinnyt edes ensimmäisestä testistä. Onnistutko toimittamaan hakemuksesi annetussa 
määräajassa? Hän ei onnistunut siinäkään. Unohda koko juttu, sanoisin minä. 
 
Noiden kymmenen hakijan joukossa on naisia ja miehiä, nuorempia ja hieman vanhempia, 
kokeneita ja vähemmän kokeneita, entisiä ja nykyisiä poliitikkoja sekä väriään tunnustamattomia. 
Juna kulkee kohden seuraavaa askelta. Sitä odotellessa.  Toivotaan kuitenkin, että lokakuun 
valtuusto valitsee tähän upeaan virkaan uuden tekijän, joka ryhtyy töihin mieluusti heti vuoden 
alussa.   
 
Olen nyt harjoitellut muutaman viikon. Siis harjoitellut mitä? Tietenkin chillailemaan. Tämä 
harjoittelujakso on tosin ollut vielä hieman osa-aikaista, sillä olen lupautunut useampaankin 
tilaisuuteen ja tapahtumaan ns. ”viimeisen kerran”, kun ovat pyytäneet. Tällä lyhyellä vapaaherran 
kokemuksella voin kertoa, että olo on jo varsin rauhaisa ja rento. Lisäksi se, että pitkästä aikaa ehtii 
taas käydä kaksi kertaa päivässä lenkillä, tuntuu ihan superhyber hienolta. ”Kyl tää o hianoo”! 
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