
Pohjola ja Eurooppa tulevaisuudessa 
Merenkurkku Ruotsin ja Suomen välillä on umpeutunut maan kohoaman vuoksi. Jääkauden jälkeen 
juuri Merenkurkun kohdalla maanpinta on kohonnut kaikkein eniten. Viimeinkin Vaasan ja Uumajan 
välille on tullut kiinteä maayhteys, johon on rakennettu leveä moottoritie. Enää ei tarvitse könytä 
laivoilla, jos ei halua.  
Keskellä merenkurkkua on kaivettu Botnia-kanava, jotta rahtilaivat pääsisivät Perämeren satamiin. 
Perämerestä on tullut järvi, kun suolavesipulssi on lakannut. 
 

 
 
Tulevaisuuskertomukset, Uudet ajat ja Sydän tahtoa täynnä kertovat Euroopan tulevaisuudesta 
tavallisten duunareiden näkökulmasta.  
Sydän tahtoa täynnä kertomus keskittyy tulevaisuuden Skandinaviaan, joka on Ruotsin, Tanskan ja 
Norjan yhteenliittymä. Skandinavia on osa Euroopan liittovaltiota.  
 
Euroopan federaatio on Euroopan Unionin uusi nimi, joka on melkein kuin USA, mutta osavaltiot ovat 
itsenäisempiä eikä ole tehty samoja virheitä kuin USA:n kohdalla. Liittovaltiolla on ulkopolitiikka sekä 
verotusoikeudet, kun taas osavaltioilla on maatalous ja mediapolitiikka. Osavaltioiden sisällä on alueita 
ja läänejä, joilla on oma verotus, jotta peruspalvelut saisivat lähiasukkailta verotuloja. Osa verotuloista 
menee liittovaltiolle, jonka vastuulla on infrastruktuuri ja liikenne.  
 
Osavaltioiden parlamentit on nimetty senaateiksi ja pääministerit ovat senaattoreita.  
Liittovaltio, EF:n, korkein johtaja on kansan valitsema presidentti, jolla on edustukselliset tehtävät. 
EF:n pääministerillä ja parlamentilla on suurin päätösvalta. Kaikki vaalit pidetään samanaikaisesti, jotta 
vältyttäisiin poliittisilta kolareilta.  
Alueilla on verotuksen lisäksi oma eläkejärjestelmä; rikkailla alueilla on korkeammat eläkkeet. 
Köyhimmät alueet saisivat tukea osa- ja liittovaltiolta. 
 
Tulevaisuusvisioni mukaan Suomi on miltei ennallaan koska vuodesta toiseen konservatiiviset ja 
itsepäiset perussuomalaiset ovat istuneet Suomen senaatissa, joka on eduskunnan uusi nimike. 
Puolue on ollut sen verran uudistusmielinen, että on kääntänyt ja kansainvälistänyt nimensä 
englanniksi; Basic Finns (nykyään puolueen englanninkielinen nimi on The Finns, joka kuulostaa 
hullunkuriselta koska puolueen nimi yleistää koko Suomen asukkaat, vaikkei läheskään kaikki ole 
persuja. Ruotsinkielinen nimi on sannfinländarna, kansansuussa sannfinnar.  
Myös tulevaisuudessa Basic Finns karsastaa ruotsia ja muita skandinaavisia kieliä historiallisista 
syistä. Yhä tulevaisuudessakin ahdasmielinen Basic Finns temppuilee ruotsin kielen kanssa ja on 
onnistunut poistaa sen Suomen kouluista (toivottavasti tämä kohta ei toteutuisi). Puolue on mennyt 
niin pitkälle, että RKP:n poliitikoita on uhkailtu ja haukuttu suvakkijeeveleiksi.  



Vastavetona Basic Finns kannattajia kutsutaan perinteisesti Persun perseiksi, joka on kääntynyt 
ruotsiksi muotoon Sannfinnars arsle.  
 
Tulevaisuudessa Ruotsalainen kansanpuolue on nimellä People´s Party – The Digitals.  
Basic Finns puolueen mätämunien takia muut puolueet joutuvat pitämään huippusalaisia kokouksia, 
jotta Suomen asiat saataisiin kuntoon ilman jonninjoutavia vastuksia. Salaisissa kokouksissa 
vatuloidaan, että kuinka ryvetettäisiin Basic Finns puoluetta.  
Tulevaisuudessa Basic Finnsit hyväksyvät Eurooppa-ajatuksen eikä enää vastustaisi tärkeää 
eurooppalaista integraatiota. Heillä on suunnitelmissa luoda pikkuhiljaa ugrilainen suurvalta; Ugrimaa, 
johon kuuluisi Suomi, Viro, Karjala ja ehkä Unkari. Muut puolueet ovat hanketta vastaan koska silloin 
kansallismielisyys kohoaisi ja samalla myös sodan vaara kohoaisi.  
 
Ruotsin kieli on käytössä vain Suomessa, kun taas Skandinaviassa sama kieli on nimellä 
Skandinavian kieli, Skandinaviska, englanniksi; Scandinavish  
Skandinaviassakin on kaksi oikeistopopulistista puoluetta; Skandidemokraterna sekä 
Sannskandinaver, jotka myös haluaisivat jättää liittovaltion mutta säilyttää uuden skandinaavisen 
tasavallan. Sannskandinaver on aluksi pienempi kuin sisarpuolue Skandidemokraterna mutta 3000-
luvulle mentäessä sannskandinaver puolue saa Tina Klangin johdolla skräll-jytkyn, josta tulee 
Skandinavian uutissana.  
 
Skåne on saanut laajan itsehallinnon Ahvenanmaan mallin mukaan. Heillä on jo nyt oma lippu.  
Myös Gotlanti on saanut Ahvenanmaan mallisen itsehallinnon ja on demilitarisoitu. Gotlannin saarelle 
on keskitetty Euroviisut. Sinne on rakennettu valtava viisuareena sekä hotelli. Näin euroviisuista tulee 
halvempia ja on helpompi, kun kilpailu järjestetään aina samassa paikassa.  
 
Torniolaakson Meänmaalla on myös itsehallinto. Pääkaupunki on Eurocity, entinen Tornio-
Haaparanta.  

 
Tulevaisuudessa YK:n kunniasihteeri on Pripps Other niminen ukkeli tai akkeli, ehkä Pripps nimi voisi 
olla sukupuolineutraali. Prippsillä on siilikampaus, joka tulee olemaan vallan symboli. 
Vähitellen YK:n päämaja tullaan siirtämään New Yorkista Saharan autiomaahan koska se on julistettu 
neutraaliksi vyöhykkeeksi, jossa kuka tahansa voi käydä leikkimässä hiekkakinoksissa.  
 
Kertomukseni mukaan Itä-Karjala on itsenäinen valtio. Pääkaupunki on Petroskoi eli Äänislinna. 
Karjalan kannas on osa Karjalan tasavaltaa. Näin Suomi on saanut mainion puskurivaltion itään ja 
Venäjä länteen.  
 
Venäjä on tulevaisuudessa maailman eniten kehittynein valtio ja USA on jäänyt kelkassa jälkeen 
koska sillä on hirveät valtionvelat. Jotkut amerikkalaiset osavaltiot ovat alkaneet vaatia itsenäistymistä.  
Osavaltiot toisensa jälkeen tulevat jättämään USA:n liittovaltion eli amerikkalainen Brexit.  
 
Tulevaisuudessa Kremlistä on tehty Venäjän kansallishistoriallinen museo eikä siellä enää istu 
päättäjiä. Venäjän parlamentti istuu Sinisessä talossa, joka tulee olemaan keskuspuiston reunalla. 
Moskova tulee olemaan kuin mikä tahansa länsimainen miljoonakaupunki ja on melko turvallinen, jos 
pitää itsestään huolen eli käyttää maalaisjärkeä. 
Kremlissä voi katsoa muinaista risteilyohjusta, joka tulee olemaan ainutlaatuinen koska Venäjä on 
luopunut ydinaseista. Venäjä tulee olemaan maailman ensimmäinen valtio, joka luopuu ydinaseista ja 
pian myös USA sekä muut valtiot tulee seuraamaan perässä. Maailmasta tulee ydinaseeton. Kremlin 
risteilyohjus tullaan koristelemaan rauhan- ja rakkauden symboleilla.  
Venäjän kansallishistoriallisessa museossa tulee olemaan erityinen Neuvostoliitto-osasto, jossa 
varoitetaan kommunismin vaaroista, joka turmelisi maan. Myös varoitetaan natsismista.  
Venäjän presidentti 2990-luvulla tulee olemaan Jurij Pusjkin senior, joka pelastaa Mongolian 
itsenäisyyden Kiinan miehitykseltä. Kiina yllättäen miehittää Mongolian koska sieltä löydetään kulta- ja 
rautamalmiesiintymiä. Venäjä ajaa kiinalaisjoukot pois Mongoliasta. Syynä on, että Venäjällä on 
kauppasopimus Mongolihallituksen kanssa. Sodasta tulee lyhytaikainen ja moni jälkikäteen syyttää 
Venäjää, ettei Kiinan diktaattori, Sax Huxia, syrjäytetty, joka jää pullistelemaan ja uhoamaan sodan 
jälkeen mutta 3000-luvun alussa Venäjän presidentin poika, joka on isänsä kaima, Jurij Pusjkin Junior, 
tulee syrjäyttämään Sax Huxin ja teloittaa mulkeron.  
 



 
Myös siperialaiset alkavat vaatia itsenäisyyttä, josta Venäjä ei pidä. Syyskuun 11 päivä vuonna 3001 
siperialainen kansallisaktivisti pudottaa Punaiselle torille hajupussin, josta lähtee hirvittävää 
kanamunapierua muistuttava lemu.  
 
Kertomukseni mukaan vuonna 2990 USA:n liittovaltio lakkaa olemasta. Itärannikon osavaltiot 
muodostavat uuden liittovaltion nimellä Ameria ja pääkaupungiksi tulee vanha kunnon Washington. 
Amerian ensimmäinen presidentti tulee olemaan harmaatukkainen alkoholisoitunut Ben Jesh, jonka 
kansa valitsee panssarivaunun katolta. Moni toivoo Benin raitistuvan mutta turhaan. 
Perjantai-iltaisin hän tulee kiertelemään Washingtonin Karaokebaareissa laulamassa hittikappaleita.  
USA:n viimeiseksi presidentiksi jää lihavahko puolikaljupäinen Michael Gorge, joka jää eläkkeelle, kun 
USA lakkaa olemasta. Hän muuttaa pysyvästi asumaan Floridan Key Westiin, jossa hän on, kun 
Washingtonissa tapahtuu vallankaappausyritys, jolloin vanhoilliset republikaanit yrittävät saattaa 
liittovaltion ennalleen mutta epäonnistuvat kun kansa valitsee Ben Jeshin presidentiksi ja samalla 
loputkin osavaltiot julistautuvat itsenäisiksi paitsi itärannikon valtiot. Floridakin itsenäistyy mutta sopii 
tynkä-USA:n eli Amerian kanssa, että Ameria saa pitää Key Westiä laivastotukikohtana.  
Republikaaneilla ei ole nokan koputtamista koska on pakko kuunnella kansan tahtoa. 
Vallankaappausyrityksen aikana ei vuoda tippaakaan verta.  
Venäjä lupasi tukea rahallisesti uutta Amerian liittovaltiota. Pian Ameriaan sekä USA:n entisiin 
osavaltioihin alkoi levitä venäläisiä pikaruokaloita.  
3000-luvun alussa Amerian presidentiksi tuli tiukkasanainen robottimainen Waldemar But. Äijä ei ole 
robotti vaan diktaattorimainen johtaja, joka valtiollistaa Amerian tiedotusvälineitä. 
Tulevaisuuskertomuksen mukaan Meksikossa tulee olemaan täysdiktaattori Arthur Hilander ja tämä 
tulee olemaan vuonna 2930-luvulla. Hän tapattaa toisinajattelijoita. Äijä muistuttaa melkoisesti Mr. 
Beaniä mutta kiltti hän ei ainakaan ole. Muutaman vuoden kuluttua Meksikon kanssa syrjäyttää 
Arthurin, jolloin tämä linnoittautuu bunkkeriin, jossa tekee laserleikkurilla itsemurhan, ettei joutuisi 
vankilaan. Toivottavasti tämä ei tule toteutumaan mutta todennäköisesti tulee olemaan eri maissa 
kummallisia tursakkeita. 

 
3000-luvulla Chilen presidentti on lyhytkasvuinen ruipelomainen pitkämustatukkainen Betty Coolio. 
Kun joku mainitsee hänen nimensä, niin silloin hän tulee nauraen uhoten: ”Varohan vaan, sillä mä oon 
presidentti!”  

 
Monissa Euroopan kaupungeissa tulee olemaan ainakin yksi moskeija, joka yleensä sijaitsee 
kristillisen kirkon vieressä, ettei ketään unohdettaisiin. Moskeijoiden määrä muslimeiden määrän 
mukaan, toivottavasti Shiia- ja sunnimuslimit tulisivat lähemmiksi toisiaan niin, että he pystyisivät 
kokoontumaan samaan moskeijaan.  
 
Mustanmeren rannalla on monta hienoa uimarantaa sekä halpahalleja, joissa myydään paljon uusia 
jännittäviä tuotteita Euraasiasta ja Lähi-idästä.  
Ukrainasta on tullut Euroopan uusi portti itään. Ukraina ja Valkovenäjä tulevat kuulumaan Euroopan 
federaatioon. Tavallinen Venäjä on aivan liian suuri kuuluakseen Euroopan liittovaltioon mutta EF ja 
Venäjä käy tiivistä yhteistyötä eri aloilla. Lisäksi Venäjän ja Euroopan liittovaltion välillä on 
vapaakauppasopimus tulliliittoineen. Venäjä olisi liian iso Euroopan federaation jäseneksi.  
Venäjän sekä Ukrainan kolmas virallinen kieli on keinotekoinen esperanto ja lisäksi kyrilliset aakkoset 
on vaihdettu latinalaisiin, jotta venäjän ja ukrainan opiskelusta tulisi miellyttävämpää.  
 
Kaukaisessa tulevaisuudessa Tšernobylistä tulee suuri leirintäalue. Suurin osa ydinvoimalan 
rakennuksista on purettu. Muutama rakennus on jätetty jälkipolville ja on UNESCON 
maailmanperintölistalla. Ydinreaktori tulee yhä olemaan betonisarkofagin alla. Tulevissa 
matkapuhelimissa on vakiona geigermittarit, jotka näyttävät Tšernobylin alueella vain 0,1 Bq eli 
radioaktiivista säteilyä ei juuri esiinny. Heti kun matkapuhelin tulee lähelle betonisarkofagia, niin silloin 
se alkaa piipittää.  
Leirintäalueen vieressä on talviurheilustadion. Urheilustadionin ja leirintäalueen välissä virtaa 
kylmävetinen keinotekoinen Tšernobylin puro, jotta matkailijat voisivat hellepäivinä vilvoitella.  Puron 
vesi tulee vanhoista ydinvoimalarakennuksista, jossa kylmäkoneet viilentävät veden ja samalla 
puhdistaa veden mahdollisesta säteilystä.  
Venäjä palauttaa ennen pitkään Krimin takaisin Ukrainalle ja pyytää käsisydämellä anteeksi Putinkin 
lapsellisuuksia.  
 



Euroopan pääministerinä on Uno Cactus, kunnes hänet murhataan brysseliläisellä kadulla vuonna 
2986.  
Uno Cactus edustaa yhteiseurooppalaista vasemmistopuolue The Left Partya. Puolueen tukipuolueet 
ovat työläispuolue Workers Party ja vihreä The Greens.  
Kilpailevat puolueet ovat The Coalitions Party eli kokoomus, The People’s Party Liberals eli 
kansanpuolue liberaalit, joka myöhemmin vaihtaa sanan liberaali Digitaliksi.  
Christian Party eli kristilliset sekä Citycenter.  
Unon murhan jälkeen tulee samaa puoluetta edustava varapääministeri Ilmari Saarela pääministeriksi 
eli seuraaviin vaaleihin asti pohjoiseurooppalainen.   
 
Pääministerinä on yleensä eteläeurooppalaiset, kun taas presidentinvirka menee useimmiten 
pohjoiseurooppalaisille, jotta Euroopan eri alueet pysyisivät tasapainossa. Presidentinvirka on 
edustuksellinen.  
 
Karjalan tasavallan presidentti tulee tulevaisuudessa olemaan Magnus Kuusisto ja edustaa Workers 
Partya. Hänen edeltäjänsä on Uno G Karvinen citykeskustasta.  
Karjala itsenäistyy vuonna 2917 ja se tulee yllätyksenä, kun Venäjä mukisematta hyväksyy Karjalan 
irtaantumisen. Venäjä on kyllästynyt olemaan suurvalta ja päätti lohkoa maataan ja samalla kiillottaa 
mainettaan. Monille tavallisille venäläisille on kiusallista, kun kautta aikain maa on uhonnut valtavalla 
armeijallaan. Vuonna 2917 Venäjän presidentti Abraham Mowitz päättää kohentaa maansa mainetta.  
Muinaiset venäläispoliitikot tulevat pyörimään haudoissaan kuin väkkärät.   
Presidentti Abraham Movitz antaa Karjalan itsenäistyä, kun alue niin kovasti haluaa omille teilleen 
mutta asettaa yhden ehdon; ei sitten tussareilla osoitella Venäjälle päin.  
Suomelle on onnenpotku, kun itärajalle tulee mainio puskurivaltio. Aluksi Suomi tulee odottamaan 
saavansa Karjalan kannaksen takaisin mutta näin ei käy vaan alue liitetään osaksi Karjalan 
tasavaltaa.  
Viipurin ja Lappeenrannan välille avataan tiheä paikallisjunayhteys niin, että käytännössä Viipuri ja 
Lappeenranta ovat samaa kaupunkia.  
 
2960-luvun alussa Karjala saa nootin Venäjältä joidenkin erimielisyyksien takia mutta onneksi Karjalan 
ammattitaitoinen presidentti Uno Karvinen hoitaa asiat kuntoon. Uno on innokas tarinoiden sepittäjä ja 
tulee kirjoittelemaan novelleja karjalaisiin nettilehtiin useilla nimimerkeillä.  
 
Kansaneläkelaitos on tulevaisuudessa yhteiseurooppalainen Insurance Cash. 
 
Tulevaisuudessa tullaan perustamaan uusi valtioliitto Global Union, GU, Euroopan Federaation ja 
Afrikan Federaation kesken. Tästä järjestetään kansanäänestys Euroopassa ja Afrikassa.  
Sitten tullaan perustamaan yhteinen valuuttayksikkö, joka saa nimeksi Global (1 global on 100 
senttiä). Euro on yhä jäljellä koska moni vierastaa globalia ja on kiintynyt euroon. Afrikassa siirrytään 
kokonaan afrosta globaliin. 
 
Tulevaisuudessa kurdit ovat vihdoinkin saaneet oman valtion nimeltä Kurdistan, joka sijaitsee Turkin ja 
Irakin rajalla. Kestää monta moninaista vuotta, kun Lähi-itä rauhoittuu ja siitä saamme kiittää tulevaa 
amerikkalaista mestarietsivä Oscar Gunwoodia.  
Hän painostaa niin maanperusteellisesti uskonnollisia johtajia sekä maiden päämiehiä, ettei ole yhtään 
miehekästä tapella. Lopulta Lähi-idän johtajat kyllästyivät herra Gunwoodin saarnaan ja päättivät 
haudata lopullisesti sotakirveet.  
Sitten Lähi-idän maiden talouskasvu lähti roimaan nousuun ja alueelle alkoi syntyä paljon teollisuutta.  
Oscar Gunwoodin kuoleman jälkeen perustettiin Gunwood säätiö, joka tulee pyörittämään 
ruokakauppaketjua, jossa myydään elintarvikkeita tosi halvalla, jotta köyhätkin voisivat syödä herrojen 
ruokia. Gunwood’s Cash ruokakaupat levittäytyvät ympäri maailmaa. 
 
Lapin Kilpisjärvestä tulee suurkaupunki. Saanatunturille menee säänkestävät liukuportaat, jotta ihmiset 
voisivat helposti mennä ylös tunturin laelle ihailemaan Lapin maisemia. Perinteistä Lappia ei enää 
paljoakaan ole jäljellä, kun Lappi on tiheästi asutettu. Sinne tänne on kuitenkin jätetty suojeltuja 
metsäalueita, joissa on saamelaisreservaatteja, joissa virtaa tunturipuroja. 
Kilpisjärven ja uuden Peräjärven välissä on Torniolaakson Meänmaan autonominen tasavalta, joka 
kuuluu puoleksi Suomelle ja Skandinavialle. Meänmaan pääkaupunki on Eurocity, joka on entinen 
Tornio-Haaparanta. Eurocityn keskustassa on maanalainen ostoskeskus, joka tulee olemaan 
Torniojoen alla.  



 
Kalixin länsipuolella tulee olemaan hyvin varustettu taukopaikka nimeltä Poulsen Plaza, jossa on 
muun muassa upea Z Market, jossa myydään harvinaisia norrbottenilaisia lakkaviinejä, joita viedään 
Afrikkaan asti. 
 
Tulevaisuudessa kiistellään sillan rakentamisesta Ahvenanmaalle. Hanketta vastustaa 
ympäristöaktivistit, jotka ovat tulevaisuudessa terraristien nimellä. Siltahanketta vastustavat myös 
laivavarustamot. 
Ahvenanmaalla on myös tulevaisuudessa itsehallinto, jota on vahvistettu.  
Maarianhaminaan on rakennettu luksushotelli nimeltä Hotel Bult. Kaupungista on tullut melkoinen 
metropoli.  
Osa rakennuksista on rakennettu maan alle, ettei Ahvenanmaan ainutlaatuinen luonto turmeltuisi. 
Maarianhaminan pohjoispuolelle tulee suomalaiskaupunginosa nimeltä Mustala. 
Keskellä Mustalaa on markkinapaikka edullisine hintoineen. 

 
Tulevaisuuden Thaimaassa on uusia lomakyliä nimeltä San Jennifer ja Puerto Spice. Vaikuttaa siltä, 
että Thaimaa on saanut espanjalaisia lomakyliä. 
 
Tvåstad 
Trollhättan ja Vänersborg ovat lyöttäytyneet yhteen, kuntaliittymä. Nimeksi tulee Tvåstad, joka on jo 
tänään käytössä.  
Tvåstadin keskusta tulee olemaan nykyinen Överbyn kauppakeskus, joka tulee olemaan nimellä 
Tvåstad City. Todellinen city, sillä Tvåstadista kasvaa melkoinen suurkaupunki. 
Vuosien saatossa seutu muuttuu moneen kertaan mutta toki kertomuksesta löytyy tuttujakin paikkoja. 
Stallbackan sillan alle on rakennettu pyörätie ja samalla autosilta tarjoaa sadesuojan puörätielle. 
Nybergskullasta on tullut kaupunginosa. Båbergissa on Tvåstadin työväenpuisto eli Folkets park. 
Tvåstadissa on useita juna-asemia; Trollhättanin ja Vänersborgin matkakeskukset sekä Öxnered.  
Junat ovat huippunopeat X3000Pendolino ja sen vuoksi junaradat on rakennettu pilareiden päälle, 
ettei rata halkoisi kaupunginosia sekä maisemia. Junaratasillan alapuolella pilareiden välissä menee 
paikalliskatuja, pyöräteitä sekä puistoja.  
Tvåstadin lentokenttä eli nykyinen Malöga on siirretty Såtenäsiin, jossa tänään on 
sotilaslentotukikohta. Tulevaisuudessa paikka on siviililentokenttä. Se tulee olemaan Landvetterin 
apukenttä. Sieltä tulee menemään lentokenttäjuna Landvetteriin. Totta kai juna menee junasillalla, 
ettei loisi turhia muureja. 
 Etelä Tvåstadissa eli nykyisen Gärdhemin paikkeilla on uusi kerrostaloalue nimeltä Eurobo. 
Velandassa on omakoti-, ja rivitaloja. Kobergiin tulee myös uusi omakotialue.  
Hullsjön lintujärven ympärille tulee kaupunginosa, joka muistuttaa tämän hetken Dannebacken-
Stavrea. Brålandaan tulee kertomuksen mukaan suursairaala koska nykyinen NÄL käy liian ahtaaksi 
ja vanhanaikaiseksi. Intaganiin tulee kerrostalolähiö. 
 
Tvåstadin pohjoinen kaupunginosa on nimeltä Vänersborg ja eteläinen on nimeltä Trollhättan. 
Vänersborgin kirkon takana tulevaisuudessa on elektroniikkaliike nimeltä Bergander Games. Nimi 
tulee sen kurittoman puolattaren poikaystävän sukunimestä, josta en kerro tämän enempää. 
 
Kaupunginosa Vargonin koillisreunalla on suuri metsästys- ja kalastustavaratalo koska Vargössä asuu 
entinen työkaveri painaja Roger. 
Vargönin itäpuolella on kaksi isoa vuorta; Halle- ja Hunneberg, jotka ovat tietenkin tulevaisuudessakin 
jäljellä. Hunnebergin vuorella tulee olemaan Tvåstadin keskushautausmaa. Sinne tulee muun muassa 
Eldmörjanin kappeli pienen metsäjärven mukaan. Kuninkaan metsästysmuseo on tulevaisuudessa 
nimellä Killens jaktmuseet eli Jätkän metsästysmuseo koska Ruotsi ei enää ole kuningaskunta ja 
kaikki kuninkaaseen liittyvät paikannimet on korvattu uusilla sanoilla.  
Hunnebergin eteläpuolella on Hullsjönin lintujärvi ja samanniminen kaupunginosa. Lintujärven rannalla 
on omakotikatu nimeltä Vingvägen eli viittaa erääseen nykyiseen katuun, jossa käyn kaksi kertaa 
viikossa saunomassa. Trollhättanin kaupunginosassa on lasitettu Trollhättetorget tori, joka on entinen 
Drottningtorget.  

 

 

 

 



Muut kaupungit 
Jotta kaupunkien ja paikkojen nimet sopisivat paremmin uuteen yhteiseen eurooppalaiseen 
isänmaahan, niinpä nimiä on muutettu siten, että esimerkiksi Karlskronasta tulee Karlseuro, 
Landskronasta tilee Landseuro, Örestadista tulee Centstad, Kungsbackasta tulee Killbacka, Örebrosta 
tilee Centbro, Karlstadista tulee Vänercity ja niin edelleen. 
Göteborgilla on jo nyt englantilainen nimi Gothenburg, joka tulee kaupungin ainoaksi nimeksi. 
Tulevaisuudessa Göteborgin keskusaseman lähettyville tulee pilareiden päälle rakennettu iso 
parkkipaikka koska maan päällä ei ole paljon tilaa pysäköintialueille. 
Göteborgissakin on maanalaisia ostoskeskuksia. Toisella puolen Götajokea eli Hisingenin puolella on 
uusi huvipuisto Kanonbacken, joka on isompi ja mahtavampi kuin Liseberg. Vanha Liseberg on yhä 
olemassa ja sinne on vapaapääsy, kun taas Kanonbackeniin on pääsymaksu. 
 
Tulevaisuuden Åmålissa on huvittava niminen leirintäalue; Camping Fucking, joka on nimetty Fucking 
Åmål leffan mukaan. Leirintäalueen vieressä on bordelli, joka on osa yksityistettyä toimintarajoitteisten 
päivätoimintaa. Tietenkään rattopojat ja tytöt eivät ole toimintarajoitteisia vaan ammattihuoria. 
Toimintarajoitteiset tulevat hoitamaan kiinteistöä sekä istumaan reseptiossa.  
 
Tulevaisuuden Götassa, Ryrjärvellä, on suomalaislomakylä nimeltä Hakopuro Village, joka on ylistys 
samannimiselle musiikkimiehelle.  
 
Tulevaisuudessa E20 tie Göteborgin ja Tukholman välillä on leveä moottoritie, jossa kaistojen välissä 
menee luotijunarata. Paikoitellen juna nousee pilareiden päälle, jotta maatila säästyisi. 
 
Alingsåsissa on leirintäalue Camping Potatis koska kaupunki on tunnettu miehestä, joka aikoinaan 
opetti ruotsalaiset syömään perunaa. 
 
Tulevaisuuden kaupunkeja on vaikea erottaa toisistaan koska ovat kasvaneet kiinni toisiinsa. Onneksi 
kyltit kertovat kaupunkien nimet. 
 
Tulevaisuuden Södertäljessä on paljon arabialaisia ja assyrialaisia neonvaloja. Ulkoilmamuseo 
Torekällsberget on vanhalla paikalla, jossa on taloja 1900-luvulta ja voi yhä nauttia Södertäljen 
rinkilöistä.  
 
Eskilstunassa on Ruotsin suomalainen museo, jossa on Hallstan-Hildan vahanukke toivottamassa 
tervetulleeksi. 
 
Tukholman Kungens kurva on nimellä Killens kurva. Ikea on yhä vanhalla paikalla ja on huomattavasti 
kasvanut. 
 
Vanha kunnon Kapellskär on tulevaisuudessakin satama käytössä. Sieltä menee laivoja Suomeen, 
Ahvenanmaalle ja Viroon. 
Alivat ovat huippunopeita. varustamot ovat tutut Viking Line ja Silja Line. Viking Linen laivoista yksi on 
katamaraani Jet Finlandica, joka joutuu ajaa saaristossa hiljaa, ettei saaristolaiset ala inistä. Alus 
menee Turun Linnansatamaan. 
Harva laiva menee Tukholman Cityyn koska saaristolaiset ovat liikaa inisseet hyökyaalloista.  
Osa laivoista menee Kapellskäristä ja Nynäshamnista Turkuun, Hankoon ja Helsinkiin. 
Kapellskärin satamssa on suuri Damgårdin tavaratalo.  
Suunnitteilla on rakentaa tunneli Kapellskäristä Maarianhaminaan. Hmm… sellainen on ihan oikeasti 
suunnitteilla; kapselijunarata Helsingistä Tukholmaan. 
 
Tulevaisuudessa pohjoissaksalainen Sassnitz on myös suurkaupunki, suurin piirtein Helsingin 
kokoinen. Sassnitzin keskustassa on maanalainen asematunneli kuten nykyisessä Helsingissä. 
Siellä on muun muassa afrikkalainen pikaruokalaketju Jungle Bar. Jungle barissa monen 
suosikkiruoka on Big Jungle banaaniliköörin kera. 
Sassnitzin sataman lähettyvillä on luksuskaupunginosa nimeltä Uno Burg.  
Matkustajasatamasta on kävelykäytävä kauppatorille, josta alkaa puistokuja Stockmannin 
tavaratalolle. Vaikuttaa siltä, että Stockmann levittäytyisi ympäri Eurooppaa. Sassnitzissa on myös 
rahvaanomainen kauppakeskus Kampf. Lisäksi Sassnitzissa on Guggenheimin taidemuseo eli 
Guggenheim yhä kummittelee. 



 
 
Tulevaisuudessa on moottoritie- ja junatunneli Suomenlahden ali. Ihan oikeasti sellainen on 
suunnitteilla. Kertomuksessa tunneli on Hangon ja Paldiskin välillä, joka on nimellä Via Baltikum, joka 
valmistunee vuonna 3000.  
Tulevaisuuden Helsingissä on laaja metroverkosto jokaiseen ilman suuntaan ja se toimii 
moitteettomasti, myös länsimetro on toiminnassa. Helsingin metro menee myös Tallinnaan.  
Finlandiatalo on purettu ja tilalla on upea kulttuuritalo. Vastapäätä on vanha kunnon eduskuntatalo 
mutta siellä ei tulevaisuudessa tehdä päätöksiä vaan Suomen alueparlamentti on muuttanut Espoon 
Westendiin. Entisestä eduskuntatalosta on tullut rikkaiden ja yritysten juhlapalatsi, jossa rikkaat ja 
yritykset pitävät juhlia ja kokouksiaan. Talolla tulee olemaan uusi nimi; Pylväspalatsi. Julkisivun 
pylväät on maalattu punavalkoraidallisiksi muistuttamaan polkkaporsaita.  
 
Kotkan ulkopuolella tulevaisuudessa on pieni pitäjä nimeltä Shoemaker Laugh. Legendan mukaan 
nimi tulisi sähkösuutarista, joka on keskellä kyseistä pitäjää. Kotkalaiset voivat kuvitella mistä pitäjästä 
voisi olla kysymys. Pitäjä voisi sijaita hieman Kotkasta länteen. Tarun mukaan paikkakunnan uusi nimi 
tulisi siitä kun eräs nainen olisi hetken mielijohteesta purskahtanut nauramaan superkavereidensa 
kanssa koska yksi heistä asuu sähkösuutarin lähettyvillä. Siitä olisi tullut nimi Suutarin nauru. 
 
Juvan eteläpuolella tulevaisuudessa on ekologinen kaupunginosa nimeltä Siskola. Siellä voi ostaa 
taatusti luomuvihanneksia. 
 
Tulevaisuuden global-valuutta 
Vuonna 3002 global valuutan setelit ja kolikot lasketaan liikkeelle, mutta vain joissakin Euroopan 
osavaltioissa. Ei Suomessa koska suomalaiset ovat kiintyneet euroon. Global valuutta syrjäyttää euron 
muun muassa Skandinaviassa. 
Globalin keskuspankki tulee olemaan Marbella Cityssä.  
 
Ympäristö ja autot 
Kaikki puheet kasvihuoneilmiöstä ja ilmastonmuutoksesta ovat olleet paskapuhetta. Ilmasto on 
tismalleen sama kuin 2000-luvun alussa; jotkut talvet kylmempiä kuin toiset. 
Napajäätiköt ovat jäljellä ja voivat hyvin. Silloin tällöin jäätiköt lohkeilevat, muttei sula mihinkään. 
Totta kai pitää ajatella ympäristöä, ettei turhaan saastuta. Esimerkiksi karkkipapereita ei pidä heittää 
kadulle. Eikä myöskään savukkeita pidä tumpata minne tahansa. Kaiken tämän ympäristöaktivistit 
ovat unohtaneet, kun keräävät protestilistoja tiehankkeita vastaan.  
Ihmisten tulisi arjessa ajatella ympäristöä, ettei roskaisi luontoa eikä aina vaan vastustaa tärkeitä 
tiehankkeita. 
Moottoriteiden vastustamisen sijasta pitää kehittää ympäristöystävällisiä autoja. 
 
Kertomuksieni mukaan tulevaisuuden autot käyvät biokaasulla. Sähköautot ovat myös hyviä mutta 
ongelmana on kerrostalolähiöissä lataaminen, jossa ongelmanuoret vandalisoivat kaikkea niin, ettei 
uskalla jättää autoa latautumaan, kun latauskaapelit revittäisiin irti tolpista.  
Ehkä voitaisiin kehittää plutoniumilla käyviä autoja. Plutonium on radioaktiivinen aine, jota saadaan 
ydinvoimaloista. Pitää varmistaa varmat ja tiheät plutoniumsäiliöt niin, ettei säteilystä ole vaaraa 
ihmisille ja eläimille. Plutoniumista voitaisiin myös valmistaa paristoja ja näin radioaktiivisen jätteen 
loppusijoitus olisi ratkaistu, Nobelin arvoinen idea? 
Tämän hetken paristot alkavat olla ladattavia. Ehkä radioaktiivinen jäte tekisi ikiparistoja.  
 
Tulevaisuudessa tulee yleistymään niin kutsutut leijulaudat ja potkulaudat ihan kuin leffassa Paluu 
tulevaisuuteen 2.  
 
Tulevaisuuden automerkit 
Skandinaavinen VGM, joka tulee sanoista Västra Götalands motorverkstad, valmistaa luksusautoja 
kuten tällä hetkellä BMW. Mikä hassuinta, molempien nimissä mainitaan paikallinen moottoriverstas. 
Toinen tulevaisuuden suosittu autonvalmistaja on suomalainen Brandcar, jonka ajokit muistuttavat 
melkoisesti Saab-autoja. 
Rolls Royce on tulevaisuudessa alkanut valmistaa tavallisia perheautoja, jotka muistuttavat tämän 
hetken Volvoja. Nimikin sattuu muistuttamaan Volvon latinankielistä sanaa; minä rullaan. 
Rolls Roycen yksi automerkeistä tulee olemaan mm. Roll88.  
Ford aivan varmasti porskuttaa tulevaisuudessakin ja yksi heidän automalleistansa kertomuksen 



mukaan tulee olemaan Ford Explorer2000. 
japanilainen halpa-automerkki tulee olemaan Hayosiko, joka tulee muistuttamaan Datsunia mutta on 
paljon huonompi. Suomalaiskorvissa auton nimi vaikuttaa japanilaisvitsiltä; Hayosiko hajoaa, todella 
hyvä nimi autojen karvalakkimallille. Älä kerro japanilaisille sanan merkitystä suomeksi tai muuten tätä 
automerkkiä ei tulisi. 
Tulevaisuuden ranskalaispikkuauto tulee olemaan Kucé, joka myös vaikuttaa huvittavalta 
suomalaissilmin; Kucé auto kusettaa. Toinen halpa ranskalaisauto tulee olemaan Lëmua, joka 
suomalaissilmin lemuaa niin kauheasti.  
Volkswagenin tulevat automallit ovat muun muassa Ubuntu, Aero ja Boule. Ilmeisesti ensin mainitussa 
tulee olemaan Linux käyttöjärjestelmä. Tulevaisuudessa Volkswagen valmistaa pieniä käteviä 
matkailuautoja nimeltä Katalonia 3.1. 
Tulevaisuuden autoissa on automaattiohjaus. Jo nyt Volvo testaa itsestään kulkevia autoja. 
Hyundai automallit tulee olemaan Aero, Monia sekä iRex. 
Myös urheiluautovalmistaja Spykerilla tulee olemaan myös tulevaisuudessa muutamia luksusmerkkejä 
kuten esimerkiksi Spyker 3.1.  
 
Tulevaisuuden huoltoasemat myyvät biokaasua ja etanolia. Bensiiniäkin on mutta sitä tulee harva auto 
käyttämään. Tietenkin on sähköautojen pikalatauspisteet. 
 
Suosittu asuntovaunumerkki tulee olemaan Solifer XP, joka on niin kutsuttu älymatkailuvaunu, jossa 
on langaton netti ja nettikameroita. 
 
Autojen rekisterikilvissä lukee maakunnan nimi kuten ennen vanhaan. Lisäksi lukee Euroopan 
osavaltion nimi. Esimerkki; EF, Suomi-Finland, Häme-Tavastia ja EF Suomi-Finland, Kainuu-
Savo sekä EF Scandinavia, West Gothia. 
 
Tieverkko 
Tulevaisuudessa moottoritiet menevät jokaiseen ilmansuuntaan läpi Euroopan niin, että pääsee 
helposti määränpäähän. Moottoriteiden kaistojen välissä menee huippunopea luotijuna. 
eurooppalaisesta tieverkosta vastaa yhteiseurooppalainen Road Office. Sama virasto vastaa 
ajokorttiasioista.  
 
Bussit 
Pitkänmatkanbusseissa tulee olemaan paljon viihdettä kuten trubaduureja ja erikoistarjouksia. 
Busseissa myydään viinejä ja makeisia kuten tänään laivoilla ja lentokoneissa. 
Ehkä bussit ovat täysautomaattisia ilman kuljettajaa, mutta matkustajien turvallisuuden vuoksi 
kyydissä tulee olemaan bussiteknikko, joka ottaisi ohjat käsiinsä, jos ilmenisi ongelmia.  
 
Lentokoneet 
Aivan varmasti tulee enemmän ja enemmän ympäristöystävällisiä lentokoneita ja lentotakseja 
(lentävät taksit). Jo nyt lentokoneet ovat pitkälle tietokoneistettuja ja ihmispilottia ei oikeastaan 
tarvittaisi mutta on kuitenkin hyvä olla ainakin yksi ihmispilotti matkustajien turvallisuustunteen vuoksi. 
Viimeaikojen kokemusten perusteella lentoemännän/lentoisännän tulisi työskennellä ohjaamossa 
lentäjän kanssa, ettei tämä saisi kummallisia älynväläyksiä kuten Germanwingsin tapauksessa. 
Lentoemännän kokkauslaitteet voisi olla ohjaamossa niin, että lentoemäntä/isäntä pitäisi samalla 
silmällä pilotteja ja toisin päin.  
 
Juna 
Junayhtiö European Railways tulee olemaan yhteiseurooppalainen yksityinen junayhtiö. Euroopan 
rautatiet tulee olemaan yksityistettyjä, jotta osavaltioilla olisi vara peruspalveluihin ilman liian korkeita 
veroja. Liian korkea veropaine lisää populismin vaaraa.  
 
Tulevaisuudessa Euroopan luksusluotijuna Tampereen ja Helsingin välillä tulee olemaan nimellä 
Tamponia1. Helsinki-Lappeenranta luotijuna tulee olemaan Lappoonia1. 
 
Laivat 
Myös tulevaisuudessa tulee olemaan samat tutut laivavarustamot kuten Viking Line ja Silja Line. 
Heidän aluksensa ovat hyvin nopeita. Osa aluksista on jättikatamaraaneja suihkumoottoreineen ja osa 
on perinteisiä laivoja mutta hyvin nopeita. Totta kai saaristossa pitää ajaa hiljempää hyökyaaltojen 
vuoksi sekä turvallisuuden vuoksi, ettei törmättäisiin tolppiin ja pilareihin.  



 
Tulevaisuuden jättikatamaraanit ovat kuin uivia kaupunkeja. Ponttonien välissä on leveä läpinäkyvä 
tori, jossa jalkojen alla näkyy kuohuva meri.  
Tukholmasta alus lähtee kello 18 ja on perillä Helsingissä jo kello 6 aamulla, todella nopeaa menoa! 
Tukholman saaristossa Sandhamnin jälkeen alus voi kiihdyttää, kun sitten on edessä avomeri.  
Vikingin alukset tulevaisuudessakin menee Katajanokan laituriin ja Siljan alukset Eteläsatamaan 
Helsinki Cityssä.  
 
Kertomuksissani on fiktiivinen varustamo nimeltä Brand Line, joka perustettiin minun Parhaat vuodet 
kertomuksessa.  
 
Kaupunkisuunnittelu 
Monissa kaupungeissa on jyrkkiä mäkiä.  
Tulevaisuudessa on ollut pakko rakentaa mäenrinteisiin säänkestäviä rullaportaita, jotta ihmiset 
kävisivät edes jonkun verran ulkoilemassa ja olisivat edes hieman sosiaalisempia.   
Rullaportaat toimisivat aurinkoenergialla ja valonenergialla suurine akkuineen. Hieman sähköä tulisi 
yleisestä sähköverkosta.  
 
Kertomuksissani on kaksi fiktiivistä kaupunkia; Hallonbo ja Vattula. Hallonbo sijaitsee pohjois-
Jämtlandissa Östersundin ja Häggenåsin pohjoispuolella. Vattula sijaitsee Sukevan ja Kajaanin 
välissä. Nämä mielikuvituskaupungit perustan kertomuksessa Parhaat vuodet.  
Hallonbohun olen ammentanut vaikutteita Kajaanista ja Vattulaan tulee vaikutteita Trollhättanista. 
 
Voitaisiin alkaa palkita menestyviä yrittäjiä omakotitalotontteina ja rakennusoikeuksineen aivan kuten 
50-luvulla Suomessa tehtiin rintamamiehille, jotka saivat rintamamiestalot. Ihan hyvin samalla tavalla 
voitaisiin palkita yrittäjiä, jotka ovat palkanneet mahdollisimman monta työtöntä.  Näin katkaistaisiin 
lamalta niskat.  
 
Ammattiliitot 
Tulevaisuudessa eurooppalaiset ammattiliitot lyöttäytyvät yhteen ja muodostavat yhteisen 
maaorganisaation (kuin SAK). Sinne kuuluisi useita aloja kuten esimerkiksi opettajien ammattijärjestö, 
joka tulee olemaan nimellä Teachers Union.  
Teollisuusliitto tulee olemaan Eurometalin nimellä ja kunnallistyöntekijät kuuluvat Cityworkersiin.  
 
Tulevaisuuden ammattitittelit 
Kertomuksen mukaan sosiaalikasvattajat (sosiaalipedagogit) ovat Pedagogiteknikoita, 
sosiaaliteknikoita ja robottipedagogeja. Kyseiset virkailijat istuisivat kuntien robottikeskuksissa, joka 
kuuluisi hoivahallintojen alaisuuksiin. Robottikeskus välittää avustajarobotteja toimintarajoitteisille ja 
vanhuksille.  
Lukioissa olisi robottiteknisiä suuntauksia, joissa opitaan monimutkaisia teollisuus- ja talousrobottien 
ohjelmointia.  
Kaupungintaloissa tulee olemaan paljon robottityöntekijöitä kuten postinlajittelurobotteja. Totta kai 
tarvitaan myös ihmisiä ohjelmoimaan ja huoltamaan robotteja ja sähköpostipalvelimia.  
Robotti- ja palvelinvalvojien titteli olisi vaikkapa lajitteluteknikko tai IT-teknikko. 
Tulevaisuuden painolla työskentelevät kopiointiteknikot ja Copymastersit, jotka korvaavat entisaikojen 
painajat.  
 
Tulevaisuuden Euroopassa tulee olemaan yhteinen työvoimatoimisto, joka on nimellä Work Office. 
Toimintarajoitteisten osasto tulee olemaan Work Office Rehab. 
Euroopan kuluttajavirasto tulee olemaan nimellä European Consumer Office. 
 
Kaasuputket 
Tulevaisuuskertomusteni mukaan luontokaasuyhtiö Liquid tuo maakaasua Venäjältä Karjalan 
tasavallan kautta. Tulee olemana useita kaasuputkia Pohjois-Euroopassa; Karjalasta Savonlinnaan, 
josta putki menisi Etelä-Suomeen ja Pohjois-Skandinaviaan. Toinen putki tulisi Venäjältä Baltian 
kautta Kalmariin, josta se jakaantuisi eri suuntiin. 
Jo nyt rakennetaan Nordstream kaasuputkea Itämeren pohjaan Venäjän ja Saksan välille. Varmasti 
tulee lisää. Toivottavasti Venäjä rauhoittuisi ja lopettaisi sotilaallisen uhon. Toivottavasti Venäjä alkaisi 
rauhallisen yhteistyön lännen kanssa ja tulisi osaksi länttä. 
 



Turvallisuus ja rikollisuus 
Pohjois-Euroopassa rakennetaan tulevaisuudessa kolme supervankilaa; Trondheimissa, 
Häggenåsissa ja Sukevalla. Näistä vankeinhoitolaitoksista on mahdoton karata.  
Vankiloissa tulee olemaan vartijarobotteja, jotka ampuvat karkuriin nukutuskapselin ja sitten heräisi 
uudelleen omassa turvallisessa sellissä.  
Jokaisella vankilaosastolla olisi ainakin yksi ihmisvartijateknikko, jonka tehtävänä olisi huoltaa 
robotteja ja viedä robottien nukuttamat vangit takaisin selleihin.  
Vankiloissa vangit tekisivät sosiaalista harjoittelua sekä muita yhteiskunnallisesti tärkeitä terapiatöitä 
kuten esimerkiksi ommella koulujen verhoja.  
Ympäristörikolliset saisivat tehokasta ympäristöoppia. Pedofiilit pakko kastroitaisiin, jotta he jättäisivät 
lapset rauhaan. Kastraatio tulisi tehdä humaanisti sillä pedofiilitkin ovat ihmisiä, vaikka hyvin sairaita 
ihmisiä kummallisine ideoineen.  
 
Nuorisorikollisuus on jo nyt suuri yhteiskuntaongelma. Tämän vuoksi tulisi perustaa 
yhteiseurooppalainen nuorisopoliisi nimeltä kasvatusviranomainen suurine valtuuksineen.  
Kasvatusviranomaisella olisi konttori jokaisella asuntoalueella. Vakavimmissa tapauksissa 
nuorisorikollinen pakotettaisiin kasvatuslaitokseen, jossa hän tekisi sosiaalista harjoittelua ja opiskelisi 
koulutehtäviä. Kasvatuslaitos olisi sisäoppilaitos/tarkkailukoulu. Nuorisorikolliset asuisivat lukituissa 
huoneissa niin pitkään kun ovat parantaneet tapansa ja osaisivat olla ihmisiksi. Näin yhteiskunta 
rauhoittuisi. Totta kai silti tulee olemaan kummallisia propellipäitä mutta heti kun nämä tekisivät 
rikoksen, niin silloin kasvatuslaitoksen häkki heilahtaisi.  
Kasvatusviranomainen olisi Europolin alla ja olisi hyvät yhteydet Interpoliin. Kasvatusviranomaisella 
olisi ehdoton nollatoleranssi eikä sallittaisiin pienintäkään rikollisuutta. Kaikki lain rikkomukset olisivat 
erittäin vakavia. Viranomaisen konttori olisi jokaisessa lähiössä, jotta olisivat nopeasti paikalla. Tilat 
olisi naamioitu ihan tavalliseksi asunnoksi eli poliisiasunto. Siellä olisi teknisiä vempaimia, joilla 
pystyttäisiin kuuntelemaan televerkkoa ja tarkkailla nettiä. Viranomainen partioisi kerrostalojen 
ympärillä, jotta asukkaat tuntisivat olonsa turvalliseksi ja näin populisteilta irtoaisi pohja.  
 
Afrikan poliisiyhteistyöelin tulee olemaan Afropol, joka on kuin Euroopan Europol.   
Kasvatuslaitos voisi olla O-kirjaimen muotoinen niin, että sisäpihalla nuorisorikolliset voisivat ulkoilla. 
Sisäpihalla olisi luontopuisto monine virikkeineen.  
 
Tulevaisuuskertomusteni mukaan Savonja Vermlannin kouluissa olisi niin kutsuttuja kurituskaappela, 
jonne laitetaan huonosti käyttäytynyt oppilas. Kaapissa robottikäsi piiskaisi kevyesti alastonta 
takapuolta mutta sen verran napakasti, että se tuntuu. Kurituskaappi olisi putkaa muistuttava koppi 
ilman ikkunoita ja valaistusta. Se olisi miniputka. Savossa ja Vermlannissa kokeiltaisiin 
kurituskaappikäytäntöä.  
 
Tulevaisuudessakin tulee valitettavasti olemaan rikollisuutta. Anarkistit/terraristit riehuvat koska he 
menevät omien kummallisten sääntöjen mukaan.  
Terraristit ovat tulevaisuuden ympäristöaktivistia, jotka pyrkivät poistaa kaiken elektroniikan ja ottaa 
hevospelit uudelleen käyttöön. Anarkistit ovat tulevaisuudessa nimellä AnarcicBay.  
Anarkistien ja terraristien välinen ero tulee olemaan hiuksen hieno.  
 
Kaukaisessa tulevaisuudessa tulee myös kummallisia ja inhottavia asioita kuten esimerkiksi 
itsemurhakopit, jotka muistuttavat puhelinkoppia mutta sieltä ei voi soittaa mihinkään vaan ainoastaan 
tappaa itsensä. Hyi! Tällaiset vehkeet yleistyvät Euroopassa ja Afrikassa kunnes ulkoavaruuden 
cajanuslaiset saapuvat. He romuttavat jokaisen itsemurhakopin. Hyvä juttu! 
Itsemurhakopissa on pieni seinään rakennettu tietokoneautomaatti näyttöruutuineen, jossa on itsensä 
tappamisen ohjeet. Ensin laitetaan yhden euron kolikko rahanreikään tai maksetaan kortilla. Sitten ovi 
suljetaan ja vastaillaan näytöllä oleviin kysymyksiin, että onko tämä lopullinen päätös sillä itsemurhan 
jälkeen ei voi katua. Lisäksi pitää puhaltaa alkometriin ja laittaa sormi verikoeaukkoon, ettei ole 
huumeiden vaikutuksen alaisena. Sitten kopin seinissä olevista aukoista tulee tappavaa kaasua niin 
paljon, ettei ehdi kitua. Kukahan poistaisi ruumiin? Ehkä koppi hävittää automaattisesti ruumiin 
erilaisilla syövyttävillä nesteillä. Kauhea laite! Toivottavasti ei tule toteutumaan muualla kuin 
kertomuksessa.  
 
Tulevaisuudessa ympäristörikollisuutta tutkii ympäristöpoliisi ja tietenkin tavallinen järjestyspoliisi. 
Ympäristörikollinen saa vankeustuomion ja silloin hänelle opetetaan yhteiskuntaoppia sekä sosiaalista 
harjoittelua, ettei saa saastuttaa. Siis, tulevaisuudessa Talvivaaran ukoilla tulisi köntsät housuun. 



Lisäksi tulevaisuuden ympäristörikollisen kuva julkaistaan paikallisissa julkaisuissa niin, että kaikki 
tietävät kuka on saastuttanut paikkoja.  
 
Tulevaisuudessa toivottomat psyykkisesti sairaat potilaat (karkeasti psyykkisesti sairaat, toivottomat) 
joutuvat psykiatrisissa sairaaloissa kirjaimellisesti pyöreään pehmustettuun huoneeseen, etteivät 
satuttaisi itseään tai toisia. Heidät eristettäisiin yhteiskunnasta. Joka päivä heiltä otetaan aivofilmi 
langattomilla papiljottimaisilla antureilla, jotta tiedettäisiin potilaan aivotoiminta. Ennen aivofilmin 
ottamista potilas saa pistoksen takapuoleen, jotta olisi rauhallinen eikä repisi antureita pois 
päänahasta.  
On pakko palata 1900-luvun alun malliin koska maailmassa on väkivaltarikokset lisääntynyt. 
Psykiatrinen avohoito ei oikein toimi, kuten olet varmasti itsekin huomannut. Totta kai tämä aiheuttaa 
protesteja mutta jotain on kai tehtävä. 
Sama juttu myös lasten kurittamisella mutta siinä on oltava selkeät säännöt; piiskaa ainoastaan 
koivuniemenherralla eli risulla takapuoleen niin, ettei tule vammoja. Lapsen tulee kuitenkin tuntea 
pyllynkannikassa, että on tehnyt väärin. Ei tietenkään pidä piiskata huvin vuoksi eikä turhasta. 
Tässäkin asiassa tulee käyttää maalaisjärkeä.  
Tulevaisuudessa lapsen piiskaaminen on jälleen laillista mutta vain maalaisjärjellä. Katso tämän 
hetken yhteiskuntaa, paljon tihutöitä, haistatteluja, väkivaltaa, roskaamista ja töhrimistä. Tämä on 
vapaan kasvatuksen tulos.  
 
Tulevaisuudessa avaimet ovat muovikortteja. Jo nyt muun muassa laivoissa ja hotelleissa on 
avainkortit. Sellaiset tulee syrjäyttämään myös kotiovenavaimet ja autonavaimet.  
 
Arvokuljetukset hoitavat tulevaisuudessa monialayritykset kuten esimerkiksi siivousfirma. Siivoojat 
saavat lisätyötehtävän viedä yritysten päivänkassat Cash Shopeihin.  
Nykyinen käytäntö on ihan hullua, kun mm Loomis saa kuljettaa isoja rahasummia autoilla, joissa on 
kissankokoiset logot niin, että tyhminkin rosvo ymmärtää, että mikä auto kuljettaa rahaa. Ajattele, että 
Loomis on monikansallisen Securitaksen tytäryhtiö ja sen osakkeenomistajat käärivät isot osingot.  
Itse Loomis-kuljettajilla on stressaavaa, kun koko ajan saa olla alttiina ryöstölle.  
 Pitäisi kieltää lailla arvokuljetusyhtiöiltä logojen pito. Sama asia, jos salapoliisiautoissa lukisi 
Salapoliisi. Parempi vaihtoehto rahakuljetuksille olisi, jos siivousfirmat kuljettaisivat rahaa niin, ettei 
rikolliset tietäisi kenellä on rahakuljetus ja kenellä vain siivousmoppi. 
 
Museoissa ja ruokakaupoissa tulee olemaan alaslaskettavat teräsverkot jos ryöstäjä iskisi tai asiakas 
ei maksaisi ostoksiaan. Maksun laiminlyömisen jälkeen henkilön ympärille putoaa häkkimäinen 
teräsverkko niin, että myymäläetsivä saisi näpistelijän itse teosta kiinni. Pienemmän ruokakaupan ovi 
menisi takalukkoon. Ikkunat olisivat panssarilasia. Museoissa teräsverkko laskeutuisi varkaan 
ympärille, kun tämä laittaisi jalan kielletylle alueelle ja hälytin pärähtäisi soimaan. 
 
Vanhainkodit 
Vartiointirobotit partioisivat vanhainkotien ja palvelutalojen käytävillä, jotta vanhukset tuntisivat olonsa 
turvallisiksi. Jos joku mummeli tai papparainen olisi levoton, niin silloin robotti alkaisi lukea Isä meidän 
rukoustamme tai muiden uskontojen vastaavaa. Robotit tunnistaisivat kaikki vanhukset 
vanhainkodissa ihonalaisen mikrochipsin ansiosta. Näin vanhuksen ei tarvitse syöttää robottiin ID-
korttia. Kaikki muut vanhainkodin kävijät joutuisivat syöttämään henkilöllisyyskortit, ettei siellä 
asiattomat hiippailisi. Jos asiaton hiippailija ei syödä ID-korttia robotin kortinlukijaan, niin silloin robotti 
toistaa; Syödä ID-kortti, kiitos ja alkaa seurata henkilöä niin pitkään kun on kortti syötetty kortinlukijaan 
tai sitten henkilö on poistunut rakennuksesta. Robotissa on valvontakamera, joka tallentaa hiippailijan 
jokaisen liikkeen. Muissa yhteyksissä vartiointirobotti ampuu nukutuskapselin jonkin ajan kuluttua, jos 
ei poistu rakennuksesta tai sitten ei suostu esittämään henkilöllisyyttä. Vanhainkodeissa robotti ei 
tietenkään ala ampua nukutuskapseleita koska se voi järkyttää vanhuksia. 
 
Internet ja tietokoneet 
Internetistä on tullut niin iso, että olisi korkea aika jakaa maanosittain. Näin roskaposti, trollit sekä 
virukset vähenisivät.  
Eurooppalainen Internet olisi Euronet. Amerikkalainen Internet olisi vastaavasti Amernet, joka voisi olla 
Pohjois- ja Etelä-Amerikan yhteinen tai mikä, ettei molemmilla Amerikoilla omat nettinsä.  
Afrikan Internet olisi Afronet sekä Aasian Internet olisi Asianet. Australiassa voisi olla Asianet sekä 
Euronet koska siellä asuu paljon eurooppalaisjälkeläisiä. 
 



Totta kai eri maanosien netistä olisi pääsy koko maailmaan, jolloin tarvitsisi kirjautua.  
Tulevaisuuden pelitietokoneet ja pelikonsolit ovat kertomukseni mukaan Ullet20 ja Ullet64 sekä 
Banana-PC. 
Lisäksi on pelikonsoli Zbox ja Jantendo (vertaa Xbox ja Nintendo). Kertomuksissani nimet 
Jantendo/Nintendo sisältää piilosanomaa liittyen erääseen naisten nimeen. Lue tarkasti kertomukset 
Sydän tahtoa täynnä ja Uudet ajat ja erityisesti kohdat, joissa on nimet Jan-Petter/Jani-Petteri ja 
vertaa Jantendoa sekä Nintendoa, niin ehkä käsität mitä nimeä havittelen… Huu! ☺  
Joka tapauksessa näihin pelikonsoleihin kuuluu datapuku ja datakypärä, jolloin näkee 
keinotodellisuuden. Virtuaalitodellisuus laseja on jo olemassa mutta datapuvun avulla saa myös 
keinotodellisuustunteen kaikille asteille.  
 
Tulevaisuuden työtietokoneet työpaikoilla ja kouluissa tulee olemaan Banana PC ja MBD-tietokone. 
MBD tulee sanoista Mission Brain Data. Koneet ovat ensimmäisiä itsenäisesti ajattelevia koneita. 
Banana on kuin Apple eli hedelmä.  
MBD-koneiden keksijä on upporikas venäläinen Bill Retkutsenko, joka omistaa firman Compusoft 
(vertaa Microsoftia ja Gatesia). Retkutsenko nimen olen hiffannut Turhapurosta ☺ eli kiitos Spedelle. 
 
Banana koneiden ohjelmat käyvät vain Banana tietokoneissa. Banana Incin perustaja ja johtajatar on 
Stefanie Workson, joka on työpaikalla temperamenttinen mimmi.  
 
Tulevaisuuden tallennuslaite on USB-kalikka, joka muistuttaa tämän hetken USB-muistitikkua mutta 
isompi tallennuskapasiteetti. USB-kalikalle mahtuu useita videoita ja musiikkia. 
 
Suorat nettilähetykset 
Tulevaisuudessa on hyvin tavallista lähettää lasten syntymät suorana netissä. Myös ihmisten 
luonnolliset kuolematkin lähetetään suorana nettilähetyksenä.  
Perheillä ja suvuilla on omat kotisivut videosivustoineen kuten tällä hetkellä tv-yhtiöiden Areenat, 
Katsomot ja Ruudut.  
Perheiden videosivuilla lähetetään suorana myös syntymäpäiväjuhlat, jolloin kaikki halukkaat 
sukulaiset ja tuttavat voivat etäosallistua.  
Videosivustot voidaan linkittää toisiinsa, jolloin syntyy todellinen sosiaalinen media. 
Nettilähetykset filmataan multimediakameroilla, jotka ovat videokameran ja Periscopen risteytys.  
Jo tänään varsinkin nuoriso lähettää suoria nettilähetyksiä muun muassa Facebookissa. 
Tulevaisuudessa lähetyksissä on enemmän sisältöä ja kapasiteettiä useammalle katsojalle. 
 
Yleishyödyllisissä kerrostaloissa tulee olemaan kommunikaatiolaitteet jokaisessa asunnossa, jotta 
informaatio menisi perille. Laitteen kautta voi myös lähettää tiedotteita yksittäisiin talouksiin kuten 
esimerkiksi hiljennä musiikkia. 
 
Tulevaisuuden elokuvateatteri 
Elokuvissa pukeudutaan datapukuihin ja datakypäröihin. Kypäröiden visiireissä on kuvaruutu, jotta 
pääsisi virtuaalimaailmoihin. Valittavana on eri kategorioita kuten erotiikkamaailma. Lapsille olisi 
kiltimpiä Muumi-, ja Bamse-maailmoita.  
Kotona on isot seinän kokoiset kuvaruudut, jotka voivat välittää multimediakameroiden kuvia. Isot 
kuvaruudut ovat mainioita, jotta näkisi ilman silmälasejakin, jos sattuu olemaan silmälasirumba. 
 
Tulevaisuuden puhelimet 
Andersen Mobile Inc. on skandinaavinen datapukujen ja takkipuhelimien valmistaja. Takkipuhelin on 
uudenlainen matkapuhelin; takkiin tai puseroon sisään ommeltu puhelin.   
Andersenin pahin kilpailija tulee olemaan Nokia-Siemens. Myös Jolla1611 on varteenotettava 
takkipuhelinmalli, jota valmistaa suomalainen elektroniikkafirma Jolla. 
 
Ruoka ja ruuanlaitto tulevaisuudessa 
Jo tänään puhutaan, että tulevaisuudessa olisi tavallista herkutella heinäsirkoilla (siis eläin heinäsirkat) 
ja koppakuoriaisilla.  
Myös geenimuunneltu ruoka yleistyy sekä hanhenmaksapellot tulee halvemmiksi (Uuno ilahtuu). Ehkä 
hanhenmaksaa voitaisiin viljellä laboratoriossa niin, ettei hanhia tarvitse teurastaa maksan tähden. 
Keinotekoinen liha muistuttaa hanhenmaksaa.  
 



Loimaalla tulevaisuudessa on makkaratehdas, joka valmistaa suosittuja loimaalaisia grillimakkaroita, 
jotka eivät taatusti ole jauhomakkaraa. 
 
Tulevaisuuden suosituimmat pikaruuat ovat Kebabhampurilaismuusi sekä täytetyt rieskat. 
Jälkimmäinen vaikuttaa hyvältä. Kebabhampurilaismuusi sisältää Kebablihaa, perunamuusia ja 
valtavan kokoisen pihvin, jonka päällä paljon chilikastiketta. 
 
Ruuanlaiton yhteydessä käytetään tulevaisuudessa laserleikkuria, joka on kuin lihaveitsi. Terän sijasta 
on lasersäde kuten tieteisleffoissa mutta paljon rauhanomaisempi käyttöalue, jolla leikataan leipää ja 
lihaa. Laite on erittäin vaarallinen koska lasersäde on hyvin vahva, joka voi mennä käden läpi. Se 
tulee säilyttää lasten ulottumattomuudessa. Kertomuksissani laserleikkuri aiheuttaa onnettomuuden, 
kun pieni tyttö alkaa sillä leikkiä ja toisessa kertomuksessa pieni pojanviikari menehtyy laserleikkuri 
leikin yhteydessä. 
Laserleikkuri näyttää puukonkahvalta, jossa on pieni virtakatkaisija. Nappi on kuin kullanvärinen niitti, 
jota painamalla lasersäde tulee esiin. Silloin kahvaa tulee pitää niin, ettei se osoita itseään kohti. Jos 
lasersäde osuu vatsaan, niin silloin maha aukeaa ja suolet tulee ulos. Sitten on kiire sairaalan 
poliklinikalle, ettei vuoda kuiviin. Sairaaloissa laserilla poltetaan avohaavoja umpeen.  
 
Kertomusteni mukaan Skandinaviassa on makeistehdas nimeltä Farsan (vertaa Fazeria).  
Tulevaisuuden suomalais-ugrilaisilla kielialueilla on kulttuurisatsaus nimeltä Ugribuumi ja sen 
kunniaksi lanseerataan kolajuoma nimeltä Ugri Cola. Germaanisilla kielialueilla vastaavanlainen 
kolajuoma on nimeltä German Cola.  
Ugri Cola on happamampi kuin German Cola mutta muuten samankaltainen hiilihappoinen limonadi.  
 
Nimet 
Kautta aikain nimet ovat muuttuneet ja aivan varmasti myös tulevaisuudessa tulee uusia nimiä. Minun 
kertomuksissani on kummallisiakin nimiä kuten esimerkiksi naisten nimet; Leya, Adolfina/Adolfiina, 
Kakadu, Loredana/Loredaana, Liebling, Vera-Loredana/Veera-Loredaana, Gaga-Sisko, Ariel, Ofelia, 
Tia-Maria/Tiia-Maria, Yana/Yaana, Kymppi, Minetti, Minea ja Hissu, Sirkka-Olga, Sirkka-Oili, Kukka, 
Signe-Olga sekä Peppi, Pippi, Pedra. Huomaa, että tässäkin kohti on piilosanomaa, jota en aio 
paljastaa.  
Uudet miesten nimet ovat muun muassa Volmar, Karzu, Jan-Petter/Jani-Petteri, Nino, Tim-Marcus, 
Milton, Erkki-Eenokki, Jesus/Jeesus/Yesus/Yeesus, Ässä, Misha, Antti-Kaarlo, Anton-Kari, Mozzarella, 
Olli-Kari, Biff, Tuukka, Elmo, Anatoli, Trajan, Jasper Pingvino/Pingviino, Giovanni, Lordi. 
Sukupuolineutraalit nimet tulee olemaan muun muassa Suffel/Suffeli, Elgar-Maxim sekä Jill-Arthur. 
Myös sukunimet voivat muuttua ajansaatossa muun muassa poliittisista syistä. Jos tosiaan Euroopan 
liittovaltio syntyy, niin silloin sukunimet kuten Svensson ja Suomalainen muuttuisivat muotoon 
Eurosson ja Euronen. Kaksi muuta uutta sukunimeä saanee päivänvalon; Hänman ja Kreatur. Kreatur 
on vastine suomalaiselle Karjalaiselle, sillä Kreatur tarkoittaa ruotsiksi karjaa.  
Myös tulee sukunimet Nukku ja Sleepy. Ehkä kyseessä lienee Mato Valtosen ja Sakke Järvenpään 
jälkeläisiä ☺  
 
Myös paikannimet päivittyvät yhteisen eurooppalaisen isänmaan mukaan. Landskrona – Landseuro, 
Karlskrona – Karlseuro, Örebro – Centbro, Karlstad – Vänercity. Jälkimäisen nimen vaihdon olisi 
tarpeen, ettei tarvitsisi öristä erään paskauutisen takia, josta ei sen enempää, sillä siitä on höpisty 
aivan liikaa niin, että mielenterveys on ollut vaakalaudalla.  
Trollhättan ja Vänersborg fuusioituu yhteen ja yhteiseksi nimeksi sopisi hyvin nykyinen yhteistyönimi 
Tvåstad eli kaksi kaupunkia. 2000-luvun alussa jotkut poliitikot ovat ehdottaneet yhteiseksi nimeksi 
erittäin kummallista Trolleborgia. Nimi on suoraan hanurista, sillä se helposti sekoittuisi Trelleborgiin. 
Tvåstad olisi mainio nimi. 
Boråsin uusi nimi voisi olla Liveridge, joka on suora käännös englantilainen käännös; asuinharju.  
Meänmaan autonomisen tasavallan pääkaupunki on Eurocity eli nykyinen Tornio-Haaparanta.  
 
Kauppaketjut 
Skandinavian ja Suomen osuuskunnalliset liikkeet tulevat toistensa markkinoille niin, että 
Skandinaviassa osuuskunnalliset suurmyymälät ovat Coop Prismoja ja Coop Euroja. Suomessa 
vastaavasti tulee olemaan Coop Forumeita, Coop Domuksia, Coop Isoja sekä Coop Huom! 
tavarataloja. Pienemmät osuuskunnalliset liikkeet Skandinaviassa tulee olemaan muun muassa  
Coop Siwa, Coop Sale ja Coop Urvalhuset (Urvalhuset on Valintatalo).  



 
Kertomusteni mukaan myös ICA ja Kesko yhä porskuttavat ja tekevät tiivistä yhteistyötä niin, että  
ICA-profiilit ovat muun muassa ICA Citymarket, ICA Supermarket, ICA Urval sekä ICA Market. 
Suomessa Keskon tulevat profiilit ovat K Maxi, K Kvantum/Quantum sekä K Near/Lähi. 
Myös Aldi Market, Lidl sekä Netto ovat yhä olemassa. 
Suomessa on myös ruokakauppaketju Kotiosto (vertaa Hemköp). Skandinaviassa tulee olemaan myös 
halpahalliketju Tokmann ja Suomessa Ylijäämäyhtiö Y&Y (Överskottsbolaget Ö&B). 
 
Tulevaisuuden partureissa on robottiparturit, jotka ajavat tukkia siis tukkaa. Asiakas valitsee 
tukanleikkuuohjelman; trimmaus, leikkuu, permanentti vai tukan pesu. 
 
Tulevaisuudessa suomalainen liikennemyymäläketju ABC levittäytyy ympäri Eurooppaa koska siellä 
on niin mainio lounasravintola sekä ruokakauppa.  
 
Kertomuksissani on fiktiivinen huoltamoketju Brandoil.  
Tulevaisuuden taukopaikat ovat viihdekeitaita kuten tämän hetken matkustajalaivat mutta kiinteällä 
maanperällä. Näin vältytään maantierosvoilta.  
Kertomuksista tulet huomaamaan, että taukopaikoilla on Ruotsinlaivojen nimet ☺ Turellasta lähtien.  
 
Tulevaisuudessa kauppojen kassat ovat automatisoituja. Maksu tapahtuu maksukortilla. Jo tänään on 
monissa kaupoissa itseskannaaminen.  
Pikkuostokset voi tehdä käteisellä; kolikot kassa-automaatin rahanreikään ja setelit seteliaukkoon niin, 
että kassaportti aukeaa. Jos ei maksa, niin silloin kirjaimellisesti häkki heilahtaa.  
 
Tulevaisuudessa koko Euroopassa on Plussa kortti; Plus Card.  
Tulevaisuuden lehtipisteissä on pyytävänä lukulaitelehtiä sekä niiden latausyksiköitä; lukulaite 
laitetaan lataustokkaan ja suoritetaan maksu, jolloin lukulaitelehti päivittyy. 
Automaattikahviloissa juotava ostetaan automaatista. Sellaisia taitaa jo nyt olla olemassa. 
Joissakin automaattikahviloissa robotit tuovat pursuavat pöytään. Maksu suoritetaan robotin kortin 
lukijaan.  
 
Tulevaisuudessa on naisille suunnattuja pornolukulaitelehtiä. Kertomukseni mukaan yksi sellaisista on 
nimeltä Jenna.  
 
Lasten piirustuslehtiöt korvautuvat piirustuslaitteilla, jotka ovat kuin tablettitietokoneet mutta 
sormenpäällä tai tikulla piirretään kuvia. Piirrokset voi tallentaa digitaalisesti ihan kuin Paint-ohjelmalla 
Kouluissa jotkut oppilaat tekevät koulu-, luokkalukulaitelehtiä tyhjiin lukulaitteisiin. Samoin toimii 
modernit kouluvihkot; kirjoituslaitteet.  
 
Videofilmejä myydään ja kopioidaan video-USB-kalikoihin, samoin myös musiikkia. Leffoja voi 
ilmaiseksi ja täysin laillisesti warettaa netistä, sillä ne sisältävät mainoksia eikä niitä voi eikä saa 
poistaa. Pakkohan on elokuva-, ja levy-yhtiöiden antaa periksi ja laittaa leffat sekä musiikki vapaaseen 
nettilevitykseen, jotta päästäisiin eroon nettipiraateilta. 
 
Radio ja TV 
Tulevaisuudessa on yhteiseurooppalainen julkisenpalvelun radio- ja tv-yhtiö EBU. EBU on jo olemassa 
ja televisioi muun muassa urheilutapahtumia ja järjestää jokavuotisia laulukilpailuja. Tulevaisuudessa 
kansalliset julkisenpalvelun yhtiöt sulautuvat EBU:hun (European Broadcasting Union).  
EBU:lla tulee olemaan neljä radiokanavaa ja muutama tv-kanava, jotka lähettävät DAB-verkossa.  
DAB-verkossa on myös kaupallisia radiokanavia houkutuslintuina.  
Ula-verkko on radioamatööreille, jossa kuka vain voi vapaasti ilman lisenssiä perustaa oman 
radiokanavan; tarvitsee vain ostaa FM-lähetin ja rekisteröidä taajuus, ettei tulisi sekamelska. FM-
rekisteröinti samaan tapaan kuin nykyiset Prepaid –liittymät. 
 
Omakotitalot 
Tulevaisuudessa omakotitalopakettiin kuuluu paljon lisämateriaalia kuten esimerkiksi huippumoderni 
keskustietokone, joka hoitaa talon sähkölaitteet ja säännöstelee lämmitystä. Tietokone myös ohjaa 
murtohälytintä, joka kuuluu talopakettiin. Hälytin kytkeytyy 20 sekunnin kuluttua poliisille, jos ei ehdi 
näppäillä tunnuslukua. Hälytin on yhteydessä vain poliisille koska poliisiin voi parhaiden luottaa. 
Vartiointiyhtiöt ovat epäluotettavia koska siellä raha hallitsee.  



Vartiointiyhtiöissä vartijat voivat juoruta rikollisille kavereilleen, että nyt sen ja sen talonväki on 
matkoilla, jolloin korstot käyvät tyhjentämässä talon, kun ensin vartijakaveri on kytkenyt hälyttimen 
pois päältä. Vartija portilla viheltelee kappaletta Don't Worry Be Happy ja sitten kun kaverit ovat 
tyhjentäneet talon, niin he vain kytkevät hälyttimen päälle ja talonväki on kusessa. Poliisi luottaa liikaa 
vartiointiyhtiöihin ja vartijoilla on tekaistut alibit. 
Parempi, että murtohälyttimet on kytketty suoraan poliisille.  
 
Tulevaisuudessa keskustietokoneen voi ohjelmoida täyttämään porealtaat, jotka myös kuuluvat 
talopakettiin. Keskustietokoneessa voi olla toiminto, joka kastelee kukat.  
 
Tulevaisuudessa kylpysaavit tulevat tavallisiksi ja moni kylpee ainakin kolme kertaa viikossa. 
Kylpysaavit ovat mukava lisä saunan kanssa.  
 
Tulevaisuuden pesulat (2900-luku) 
Pesulatyö tulee olemaan unelmatyötä koska pesuloissa on täysautomaattisia pyykkikoneita, jotka 
myös kuivaa pyykin. Pesulassa työskentelee pesulateknikot, jotka ohjelmoivat ja huoltavat 
pyykkikoneita.  
Tulevaisuudessa on myös tehokkaita mattopesukoneita, jotka ovat huomattavasti nopeampia kuin 
nykyiset mattokoneet. Mattojen kuivauskoneet ovat niin nopeita ja tehokkaita, että paksukin matto 
kuivuu hetkessä.  
 
Vaatteet ja kengät 
Tulevaisuuskertomusteni mukaan arkivaatteet ovat ohutta ja pehmeää alumiinia. Myös takkipuhelimet 
ovat pehmeää alumiinia.  
 
Tulevaisuuden ompelukone; tarvitsee vain skannata esimerkiksi verhojen kaava ja sitten kone alkaa 
ommella verhoja. tietenkin kangasmakasiinissa pitää olla riittävästi kangasta. Kangasmakasiiniin 
laitetaan kangaspatruuna ihan kuin tulostimiin mustepatruuna. Totta kai pitää olla myös riittävästi 
ompelulankaa, joka yleensä on kangaspatruunassa.  
Sillä välin, kun ompelukone ihan ite ompelee, niin voi juoda kupposen kahvijuomaa, kunnes kone 
antaa äänimerkin, kun verhot ovat valmiit tai kangas on loppunut.  
Nokia-Siemens tulee valmistamaan tällaisia älyompelukoneita. 
 
Tulevaisuudessa saa ilmaiseksi kankaita ja kangaspatruunoita tekstiilifirmoilta, kun blogissa kehuu 
firman tuotteita. Näin firmat palkkioksi lähettää koekappaleita ja sitten bloggaaja kirjoittaa 
kokemuksistaan kyseisestä kangastyypistä. Myös muut firmat lähettävät koekappaleita tuotteistaan 
intohimoisille bloggaajille.  
 
Verryttely- ja kävelykengissä on nauhojen sijasta kaasuremmit; tarvitsee vain vetää remmi niin, että 
kengän kaasutäyte turpoaa niin, että kenkä pysyy jalassa.  Kaasuremmi on vähän samankaltainen 
kuin Paluu tulevaisuuteen2 leffan kengät. Siitä sain kaasuremmikenkien idean, ei yhtään tuhmempi 
idea! Kaasuremmit ovat erittäin hyvä juttu toimintarajoitteisille, paljon parempi kuin niin kutsuttu  
Fixlock räpellin.  
 
Tulevaisuudessa verkkareissa on sisäänrakennettu MP3-soitin sekä sykemittari. Musiikin välissä ääni 
kertoo mittaritulokset, ettei tarvitse vahdata koko ajan sykemittaria. Ääni varoittaa myös mahdollisesta 
maitohappo-oksennuksesta. 
 
Alkoholi 
Tulevaisuudessa pontikankeittäminen on laillista. Jos valmistaa pontikkaa myyntiin, niin silloin pitää 
olla myyntilisenssi, jotta tuote olisi turvallista nauttia.  
Lisäksi alkoholimonopoli murenee koska nykyinen valtionmonopoli ei vähennä ryyppäämistä. Sehän 
on jo nähty eikä täyskieltokaan tehoa. Sekin on Suomessa testattu kieltolainaikaan, jolloin ihmiset 
juopottelivat kahta kauheammin. Aina kiellettyhedelmä kiehtoo. Kun viina tulee ruokakauppaan, niin 
aluksi alkoholin kulutus nousee mutta se tulee varmasti tasaantumaan, kun ihmiset huomaavat, ettei 
olekaan yhtään miehekästä juoda viinaa. 
 
Tulevaisuuden suosittu olutmerkki tulee olemaan Power Beer, jossa on paljon prosentteja.  
Myös tulevaisuudessa tupakointi tulee olemaan iso kansanterveysongelma. Tupakointia on vaikea 
kieltää koska isot monikansalliset tupakkayhtiöt lobbaavat ja painostavat poliitikoita.  



Jos poliitikot eivät tanssi tupakkayhtiöiden pillin tahdissa, niin silloin tupakkayhtiöt inspiroivat 
oikeistopopulisteja.  
Tulevaisuudessa yleistyy sähkötupakka, jota moni hartaudella öyhyyttää. Kertomusteni mukaan 
sähkötupakkapatruunoissa tulee olemaan erittäin vahvaa koukuttavaa myrkkyä nimeltä ninniini. Se on 
vahvempaa kuin nikotiini. Totta kai nikotiiniakin on yhä tupakkapatruunoissa sekä perinteisissä 
savukkeissa.  
Tulevaisuudessa yritetään erilaisilla tupakoinnin vastaisilla kampanjoilla saada tupakointi 
naurunalaiseksi, että on todella naurettavaa vetää röökiä.  
Suosittu sähkötupakkapatruuna merkki tulee olemaan venäläinen Tupolev5000, jossa on erittäin 
paljon ninniiniä ja nikotiinia. Miedompi on Tupolev500.  
Tulevaisuuden sikarimerkki on kuubalainen Castro XP.  
 
Urheilussa dopingia tulee valitettavasti olemaan myös tulevaisuudessa koska huippu-urheilijoilta aina 
vaan vaaditaan tulosta ja kultaa kotimaalle. Peiteaineet kehittyvät. Kertomuksen mukaan uusi tehokas 
peiteaine tulee olemaan Hemohes Plus.  
 
Viihde-elämä 
Tulevaisuudessa yleistyy eläkeläis-Rave (Senior Rave Party) koska nykyajan nuoriso vanhenee, niin 
he todennäköisesti haluavat bilettää nuoruuden juttuja ja samalla kuntokin kohoaa. Rave-villitys leviää 
sukupolvelta toiselle niin, että kaukana tulevaisuudessa eläkeläisjärjestöt järjestävät Rave-iltoja.  
Vanhainkotien käytävillä soi pop- ja rock-musiikki. Varmasti sinäkin kuuntelet vanhana tämän hetken 
hittimusiikkia. 
 
Tulevaisuuden musiikkilistoilla on teknobiisejä, joissa on vaikutteita rokista, Rapistä ja popista. Tätä 
sekasikiötä kutsutaan Rap and Teknoksi.  
Musiikkityylit tulevat varmasti vuosien saatossa muuttumaan niin, että pop, iskelmä, tekno ja RAP 
sekoittuvat yhä uudelleen.  
Tulevat bändit ovat muun muassa Eksyneet kissat ja Golden Timex. 
Tulevaisuuden muotitanssi tulee olemaan Zumba Dance, joka muistuttaa diskotanssia. Gospelmusiikki 
syrjäyttää virrenveisuun koska Gospel on iloisempaa kuin surumieliset virret.  
 
Kertomusteni mukaan tulevaisuudessa on maailmalla tunnetuksi tullut suomalainen tekno-rockbändi 
Tukipiste Ässä, jossa laulajana on Jesus Berggren niminen heppu, joka villitsee naisia. Esikuva on 
tietenkin ruotsalaisbändi Ace of Base ja Jenny Berggren, joka on hemmetin kaunis ja upean kiihottava 
etunimi, eli jälleen piilosanomaa.  
 
Nyrkkeilysaleille tulee niin kutsuttu Disco Boxing, jossa nyrkkeillään diskovalojen välkkeessä ihan kuin 
hohtokeilailussa.  
 
Nuoriso ja lapset tulee potkuttelemaan potkulaidoilla sekä leijulaudoilla. Potkulaudat tulevat 
syrjäyttämään pyöräilyn. Leijulaudat syrjäyttää rullalautailun.  
 
Juhlapalatsit ovat yritysten ja rikkaiden juhlapaikkoja, joissa he voivat bilettää ilman paparazzeja: 
Kertomukseni mukaan tulevaisuuden Turussa Kupittaalla on huvipuisto nimeltä Jussi Vares Park, joka 
on kunnianosoitus Reijo Mäelle.  
Huvipuistossa on paljon laitteita, jotka ovat jollain tavalla kytköksissä rikollisuuteen. Mahtavin on 
kummitustalo tyyppinen Crime House, jossa hämärässä valaistuksessa taskuvarkaat yrittävät 
käpälöidä ja pelottelevat isoilla kumisilla puukoilla. Crime Housen konnat ovat vain Svenska Teaternin 
näyttelijöitä.  
 
Huvipuistossa on myös ilotaloksi kalustettu naurutalo, joka on tarkoitettu vain aikuisille. Tietenkään 
siellä ei saa seksiä, vain nauraa maha kippurassa liioitellut pitkille pippeleille ja syville vaginoille. 
Katosta roikkuu pitkiä kondomeja, joissa on valkoiseksi värjättyä vettä.  
Huvipuistossa voi huvitella koko rahan edestä. Joka joulu siellä järjestetään valtavat joulumarkkinat 
tuhansine led-lamppuineen. Joulumarkkinoilla myydään pistoolinmuotoisia tikkareita ja poliisin 
muotoisia piparkakkuja.  
Pääportin yhteydessä on Jussi Vares Teatteri. Huvipuisto muistuttaa melkoisesti Turun ystäväkunta 
Göteborgin Lisebergin huvipuistoa. Se onkin tarkoitus, sillä Jussi Vares Parkista on tehty Lisebergin 
sisarpuisto. 
 



Kertomuksissani kerron keinotekoisesta pöllörodusta nimeltä Sinipöllö, jotka liihottavat ja huhuilevat 
Jokioisten Hallisalossa sekä Hallebergin vuorella Vänersborgista itään.  
Sinipöllö on sininen pyöreä, kyllä olet sen nähnyt monta kertaa Maikkarilla. Mainospöllö on Sinipöllön 
esikuva ☺ eli tulevaisuudessa se saanee liharuumiin ja tulee oikeaksi pöllöksi, joka tällä hetkellä 
vaikuttaa olevan punapöllö.  
Sinipöllön ääntely on Pölön, Pölön, Ihuuup, Bumm-Bumm. 
 
Uskonto 
Uskonnot ovat ennallaan myös tulevaisuudessa koska kukaan ei uskalla liikaa peukaloida Raamattua 
ja Koraania koska ainakin Raamatun lopussa on Ilmestyskirja, jossa lukee, ettei saa tästä kirjasta 
mitään poistaa tai lisätä, jolloin Luoja poistaa tai lisää kyseisen kohdan henkilön taivaspaikasta. 
Mitähän se lienee? Minä en ainakaan rupea pilailemaan Raamatun kustannuksella enkä morkkaa 
uskontoa. Kertomuksessa kirjoitan varovaisesti uskonnosta ja kirjoitan positiiviseen sävyyn.  
Mikään uskonto ei salli tappamista. Ne mulkerot, jotka tappavat uskonnon nimissä, ovat kusipäitä. 
Oikea kristitty sekä oikea muslimi ei tapa, vaikka mikä olisi. Tappaminen ei ole miehekästä. Pitää olla 
kaikkien kanssa kaveri, vaikka toinen vittuilisi, niin ei pidä antaa vihalle valtaa.  
 
Kertomuksen mukaan tulevaisuudessa Skientologilahko kasvaa ja on yhtä iso kuin tänään 
helluntailiike.  
 
Tulevaisuudessa alttaritaulujen kohdalla on isot kuvaruudut, joissa pyörii hengellisiä videoita ja kuvia, 
jotka ovat osa papin saarnaa. Näin seurakuntalaiset eivät nukahtaisi kesken kirkonmenojen.  
Hautajaisissa, häissä ja rippijuhlissa alttariruudussa on kuvia menneillään olevasta tilaisuudesta. 
Hautajaisissa ja häissä ruudulla näkyy kotivideoita sekä yhteys yksityiseen videosivustoon.  
 
Naispuoliset papit ja kirkkoherrat ovat tulevaisuudessa kirkkorouvia. Samaa sukupuolta olevat saavat 
kirkollisen siunauksen, sillä ei homous ole mikään sairaus, vaikka propellipäät toisin väittävät. 
Rakkaus on kaikkein tärkein. 
Rippikortissa on tulevaisuudessa mikrosiru, jossa on tervetulotoivotus konfirmaatiotilaisuuteen. Kortin 
voi laittaa tietokoneen kortinlukijaan, jolloin ruudulla näkee rippilapsen videokuvan.  
 
Leikkikalut 
Lapsilla tulee todennäköisesti olemaan paljon leluja myös tulevaisuudessa, sillä materialismi kasvaa 
sitä mukaan, kun kehitys kehittyy. Tulevaisuuden tytöt leikkivät miestyyppisillä Barbie-nukeilla nimeltä 
Big Jill (kuin nykyiset Big Jimit). 
 
Aikuisillakin tulee olemaan leluja kuten esimerkiksi pumpattavat seksinuket. Naiset leikkivät 
pumpattavilla Aarne nukeilla ja miehet Barbaroillaan. Myös seksirobotit yleistyvät. Seksirobotti tulee 
toimimaan kuten oikea ihminen keinotekoisine sukupuolielimineen. Seksirobotti on mainio keksintö 
niille hoilla on vaikea löytää ihmisrakastajaa.  
Robotti voisi tulla hedelmöitettyä, kun laittaa pippelin tekovaginaan, jossa olisi keinotekoinen kohtu.  
Miespuolisilla roboteilla olisi keinotekoinen pippeli, eräänlainen pipetti, josta tulee sperma. 
Sairaaloiden spermapankista voisi ostaa spermapatruunoita seksirobottiin. Naispuolisiin robotteihin 
olisi vastaavanlaisesti munasolupatruunoita. Tämä olisi unelmakeksintö sukupuolivähemmistöille. 
Tulevaisuudessa naisista tulee härskimpiä kuin miehet. Tämä johtunee feminismin leviämisestä niin, 
että naisilta pääsee mopo käsistä ja alkavat isotella härskisti. Naiset lukevat naisille tarkoitettuja 
pornojulkaisuja, pornolukulaitejulkaisuja. Miehet puolestaan lukevat romanttisia, Maskulina novelleja 
lukulaitejulkaisuista.  
 
Tulevaisuuden satuhahmo on vanupuikkoa muistuttava Topspuikko, joka seikkailee 
sarjakuvalukulaitelehdissä.  
Tulevaisuus tuo tullessaan myös hassuja elektronisia pehmomaskotteja, jotka perustuvat tv-sarjoihin. 
Yksi niistä on Pink Batterys, joka on vaaleanpunainen, jonka pää muistuttaa pariston napaa.  
Kaksi muuta satuhahmoa ovat Naku Nankka ja Palle Runqvist.  
Kertomuksessa eräiden lasten vanhemmat perustavat nettiin lapsiensa lapsuusmuistosivustot nimellä 
Karvasaitti koska siellä on kuva heidän ensimmäisistä hiuskiehkuroistansa sekä ääninäyte heidän 
ensimmäisistä parkumisistansa. Totta kai on videokuvia, kun he ovat oppineet liikkumaan. 
Tulevaisuudessa rentoutumislelu on nimeltä kondomivesipallot, jotka ovat yksinkertaisesti vedellä 
täytetyt kortsut. Ne muistuttavat tämän hetken vesijojoja.  
 



Laserleikkuri ja laseraseet 
Laserleikkuri korvaa puukot ja veitset. Toki ruokailun yhteydessä on perinteinen ruokaveitsi mutta 
ruuanlaitossa kokki käyttää jykevää laserleikkuria samoin teurastamoissa paloitellaan laserleikkurilla. 
Leipäkin leikkaantuu kätevästi laserleikkurin avulla. Laserleikkuri on erittäin vaarallinen.  
Laserkivääri toimii samalla tekniikalla kuin laserleikkuri mutta lasersäde yltää kauemmaksi ja sen 
vuoksi laserkivääri on erittäin vaarallinen koska lasersäde pystyy lävistää paksunkin seinän. 
 
Lemmikit ja viihderobotit 
Tulevaisuudessa allergikot voivat riemuita, kun voivat hankkia viihderobotin, joka ajaa lemmikin 
aseman.  Viihderobotin voi ohjelmoida laulamaan omistajan suosikkilauluja. Robotti on myös 
lapsiystävällinen koska sitä voi hakata ja potkia kun taas oikeaa lemmikkieläintä ei saa potkia. 
Viihderobotin voi päällystää keinotekoisella turkilla tai ohuella pehmeällä alumiinilla.  
Viihderobotti laulaa kehtolauluja lapselle. Kun lapsi varttuu, niin silloin hän voi opetella 
robottiohjelmointia.  
Viihderobotteja tulee olemaan eri kokoluokkaa aina taskukokoisesta lampaan kokoon. Robotti voi olla 
pelkkänä maskottina. 
 
Todennäköisesti tulee geenimuunneltuja koira- ja kissarotuja, jotta allergikot voivat hankkia oikean 
eläimen. Oikea lemmikki vaatii kuitenkin huolenpitoa, kun taas viihderobotin voi sammuttaa, kun ei 
jaksa sitä huoltaa.  
 
Villieläimet saavat varmasti geenimutaatioita ympäristömyrkyistä niin, että esimerkiksi kyykäärmeet 
tulevat hyvin kookkaiksi ja pelottaviksi. Jo nyt ne ovat ihan tarpeeksi pelottavia, kun vaanivat 
pusikossa, jotta pääsisivät ihmistä puremaan ja sitten naureskellen sihisevät puskissa. 
 
Tulevaisuuden sanonnat ja pienet sanaset 
Kertomuksissani on useita kummallisia sanoja sekä sanontoja. Osa olen kääntänyt suoraan 
ruotsinkielestä ja ruotsinkielisissä kertomuksissa kääntänyt suomenkielestä. Osa sanat ovat 
sisäpiirislangia kuten esimerkiksi sana ihilisti.  
Sana tarkoittaa auktoritaarista virkailijaa, joka oikein nauttien kiusaa ihmisiä kaiken maailman 
lakipykälillä. Ihilisti on muun muassa valtion pikkupomo tai virkailija kuten tullimies. Suomi on tunnettu 
ihilisteistä. Useimmiten Suomen satamissa työskentelee paljon ihilistejä. Myös 
tekijänoikeusjärjestöissä ihilistit vaivat heittää kapuloita televisioyhtiöiden rattaisiin, etteivät nämä 
lähettäisi suosittuja ohjelmia ulkomaille. 
Toinen vieras ja hassu sana on paskamaha, joka tarkoittaa isomahaista henkilöä, oikeaa läskiä. 
Kolmas hassu sana on andersson, joka tavallisesti on sukunimi mutta kertomuksissani se tarkoittaa 
jatkojohtoa tai haarapistoketta. Kun lampunjohto ei yllä pistokkeeseen tai pistoke on jo täynnä johtoja, 
niin silloin etsitään sopivaa anderssonia.  
 
Tulevaisuuden viinikumimakeinen on nimeltä Aglin, jolla on ikävä sivuvaikutus tarttua pikkutyttöjen 
kurkkuun, ainakin kertomuksen mukaan.  
Kertomuksissa on myös sana åsa, joka ei suinkaan tarkoita Åsa nimistä mimmiä vaan isoa eli suurta. 
Uudet ajat ja Sydän tahtoa täynnä kertomukset kertovat vallattomasta tytöstä, joka kasvaa åsaksi 
naiseksi, jolla on åsat meijerit ☺  
 
Kertomuksissani ylistän keinotekoista esperantoa, josta tulee englanninkielen kilpailija 
maailmankielenä. Ihan hyvä idea koska sehän on neutraali, kun ei ole kenenkään kotikieli. 
 
Kristallieuro on uusi nimike kristallikruunulle, jotta tämä hieno kattovalaisin sopisi hyvin yhteiseen 
eurooppalaiseen isänmaahamme. Kristallieurossa roikkuu lasiset eurotunnukset. Kaunista! ihan hyvin 
USA:ssa voisi olla kristallidollari dollaritunnuksineen. Japanissa olisi vastaavanlaisesti kristallijeni 
valuuttatunnuksineen. Kumma kun jotenkin jännittävästi kiihottaa Japanin valuutan nimi. 
 
Kertomuksissani on myös hassu sana; rumba, joka on usein yhteyksissä kuten läskirumba sekä 
silmälasirumba. Läskirumba on sitä, kun itse kuvittelee olevansa lihava, vaikka onkin 
normaalipainoinen. Silmälasirumba on sitä, kun ei ole tottunut käyttää silmälaseja vapaa-aikana mutta 
käyttää mukisematta koulussa ja töissä.  
 
Naistenmiehet ovat tulevaisuudessa eurokarjuja, joka on luonnollisesti päivitys sanasta härmänkarju. 
Skandinaviassa tulee olemaan sanonta skandikarju eli skandihane.  



 
Tulevaisuudessa naispuoliset robotti-insinöörit ovat robotti-insinöörittäriä.  
Postinlajittelijan titteli tulee olemaan digimestari, Digimaster sekä postiteknikko. Naispuoliset saavat 
erityistä naispottia palkassaan sekä uuden tittelin; postimestaritar.  
 
Koulu ja koulutus 
Peruskoulu on lähes entisellään ja koko Euroopassa on pohjoismainen koulutusjärjestelmä, joka 
nojautuu lähinnä suomalaiseen koulujärjestelmään koska Suomihan on saanut paljon kehuja  
Pisa-tutkimuksissa. Oppilasdemokratia on ihan turha koska silloin oppilaat eivät opi mitään, kun 
saavat koulussa tehdä mitä tahansa ja sitten työpaikalla tulee ongelmia, kun koulussa on lellitetty 
liikaa. Varsinkin nykyään Ruotsissa koululaiset pysyvät lapsellisina koulun päättäessä ja sitten 
työpaikoilla saattavat innostua lapsellisuuttaan kirjoittelemaan pikkulappusia niin, että pahimmassa 
tapauksessa saavat potkut, jos esimiehet sattuvat olemaan ihilistejä. 
Suomen koulumalli on jämerämpää koska oppilaat eivät uskalla tehdä mitä tahansa hullua  
jälki-istunnon pelossa. Oppilasdemokratia tulee poistaa tai muuten opettajat (tulevaisuudessa 
pedagogit) ovat lievästi sanoen kusessa häirikköoppilaiden ja kapinallisten mulkero-oppilaiden takia. 
Sehän on jo nähty, kun oppilaat eivät kuuntele eikä seuraa opetusta. Opettajia uhkaillaan ja 
haistatellaan. Enää ei ole mitään kunnioitusta ja se on oppilasdemokratian syytä. Harmi kun Suomi 
liikaa kopioi Ruotsin koulumallia ja erityisesti tätä älytöntä oppilasdemokratiaa.  
 
Erityiskoulut ovat tulevaisuudessa spesiaalikoulun nimellä. Päivätoimintaryhmät ovat Daily Activityn 
nimellä koska tämä nimike kuulostaa paremmalta.  
  
Esikoulut ovat tulevaisuudessa leikkikoulun nimellä koska se kuulostaa hauskemmalta. Päiväkoteja 
sekä päivä-äitejä kutsutaan tulevaisuudessa päiväkerhoiksi sekä lastenparkeiksi.  
 
Peruskoulussa sekä lukioissa oppilaat saavat niin kutsutun opintoboxin, joka on tietokoneistettu 
kirjoituspöytä hyllyn ja lampun kera. 
 
Kätilöt ja raskaana olevat naiset 
Raskauden aikana kätilölle otetaan yhteys erityisellä matkapuhelinta muistuttavalla laitteella, joka 
asetetaan mahan päälle, josta langattomasti menee ultraäänikuvasignaali äitiysneuvolaan, jossa 
kätilöteknikko katsoo tietokoneelta lapsen asennon sekä sydämen ja aivojen toiminnat. Jos on 
epäselvyyttä, niin silloin nainen kutsutaan lisätutkimuksiin. 
 
Terveys ja psykiatria 
Tulevaisuudessa psykologin ja psykiatrin luona laitetaan päänahkaan kiinni langattomat 
papiljottimaiset anturit, jolloin psykologi tai psykiatri näkee tietokoneelta potilaan ajatukset.  
Kertomuksissani eräs rauhaton pikkutyttö saa papiljottimaiset anturit päähänsä, jotta hänelle 
pystyttäisiin antamaan oikea diagnoosi, että onko kyseessä joku ADHD:n asteista, joista vakavin on 
ADHD Heavy/Super ja lievin on ADHD Light. Tytön aivot lähettävät kummallista aivoinformaatiota 
kuten esimerkiksi No Access sekä ei käyttöoikeutta. Psykiatri on ihan ulalla eikä ymmärrä mitään. 
Tulevaisuudessa aivotietokoneen tiedot julistetaan huippusalaisiksi koska ihmisten ajatukset ovat 
erittäin henkilökohtaisia. 
 
Suomessa on vihdoinkin toteutunut Sote-uudistus. Maakunnissa on Sote-keskushallintoja. 
 
Tulevaisuudessa ihmisen kuollessa asetetaan aivoanturit päänahkaan, jotta saadaan täysi varmuus 
kuolemasta, ettei tule elävältä haudatuksi. Kuollessa aivomonitorissa tulee kertainen suorakaiteen 
muotoinen neliö, jossa lukee mustalla; No Access ja sitten tulee mystinen aivoviesti; Do not do 
anything, the brain shuts itself off, wait a minute. Tämän jälkeen tulee vihoviimeinen aivoviesti;  
The brain is now shut down. Hey hey! The End.  
 
Hautajaisissa näytetään kappelin tai kirkon alttarikuvaruudulla vainajan kotivideo, jotta olisi helpompi 
muistella vainajaa.  
Hautakivessä tulee olemaan säänkestävä kuvaruutu, jossa pyörii tauottomasti vainajan kotivideo, joka 
on yhteydessä suvun videosivustolle.  
Kirkoissa on iskun kestävät virsilukulaitteet, jotka kestävät, jos se putoaisi kirkon kivilattialle.  
 



Toimintarajoitteiset 
Päivätoimintaryhmät eli Daily Activity ryhmät antavat toimintarajoitteisille yksilöllisesti räätälöityjä 
työtehtäviä.  
Daily Activity nimi on koko Euroopassa ja ehkä myös koko maailmassa. 
Kertomusteni mukaan 2990-luvulla kuntien toimintarajoitteisten hoivahallinto yksityistetään.  
Kertomuksissa on fiktiivinen koulutusyhtiö Suner, joka ottaa Daily Acitivity ryhmät vastuulleen ja 
rakennuttaa Daily Activity talon, jossa on myös spesiaalikoulut sekä hoivahallinto. Talossa tulee 
olemana myös aurinkopaneelien kehitysyksikkö. Idean olen saanut Uusi päivä tv-sarjasta eli 
samanlainen koulu- ja toimintatalo. Kahvila olisi tietenkin Daily Activity ryhmä, jossa tulevaisuuden 
Ainot ja Azadit keittäisivät kahvia sekä lämmittäisivät piirakoita ja täytettyjä rieskoja. 
Kaikki ryhmät sekä koulupuoli tekisi yhteistyötä. Kaikkein lahjakkaimmat toimintarajoitteiset saisivat 
töitä aurinkopaneeliyksiköstä, jossa he auttaisivat Penoja, Teroja sekä Kristoja. 
Spesiaalikoulu nimettäisiin vaikkapa Sunerin kouluksi ja spesiaalilukio voi olla vaikkapa Virtauslukio, 
jossa tieto virtaisi oppilaiden päähän ilman oppilasdemokratiaa. Tärkein kaikesta; sitten ei olisi 
erityiskoululeimaa, joka leimaisi ihmisen loppuelämäksi erityiskoululaiseksi ja sitten olisi vaikea saada 
töitä avoimilta työmarkkinoilta, kun työhönottajilla on ennakkoluuloja, vaikkeivät sitä tunnusta. 
 
Tulevaisuudessa Brysselissä (Euroopan pääkaupunki) on Calle instiruutti, jossa tutkitaan muun 
muassa toimintarajoitteita sekä muita vaivoja. Calle instituutti tulee tekemään yhteistyötä Harvardin 
yliopiston kanssa. 
 
 Toimintarajoitteisten diagnoosit tulee olemaan muun muassa ADHD eri asteineen sekä kuurosokeus 
diagnoosi CVI. Lisäksi tulee uusi diagnoosi CAU – Cerebral Audio, joka tarkoittaa, että henkilöllä on 
vaikeuksia äänensäädön kanssa eli puhuu huutamalla kuin oikohöylä.  
Myös termi tunnevammainen tulee olemaan, vaikka hankkiututaan eroon sanahirviöstä 
kehitysvammainen, mutta tunnevammainen kuitenkin kuulostaa hyvältä, joka tarkoittaa henkilöä, joka 
on tottunut olemaan yksikseen mutta samalla on vaikea löytää elämänkumppania. Tunnevammasta ei 
ole varsinaista haittaa mutta silloin ei suku jatkuisi, jos ei hanki seksirobottia sperma- tai 
munasolupatruunoineen.  
 
Tunnevammainen on helppo uhri narsisteille, varsinkin kun vastakkaisen sukupuolen edustaja on 
narsisti ja sattuu olemaan hemaisevan seksikäs pörröpää, niin silloin toinen saa olla oven 
saranapuolena ja narsisti on kahvana.  
Myös tavalliset kaveritkin saattavat helposti hyväksikäyttää tunnevammaista kuten esimerkiksi 
pummata kyytejä, jos tunnevammainen on kaveripiiristä ainoa, jolla on ajokortti ja auto.  
Tunnevammainen henkilö on useimmiten ylikiltti eikä osaa asettaa rajoja hapankauhun takia. 
Hapankauhu stressaa tunnevammaista niin, että poskia ihan kuumottaa.  
 
Tulevaisuudessa kainalosauvat ovat hydraulisia, jotta niillä olisi mahdollisimman miellyttävä kulkea.  
Leikkaukset tehdään tulevaisuudessa samana päivänä ja sitten potilas pääsee heti kotiin 
parantumaan. Leikkaus tehdään alapään kautta; anaalista tai emättimestä. Myös suun kautta voidaan 
operoida (Yök!). Näin ei tarvitse avata vatsaa. Jos on pakko avata vatsa, niin riittää pieni reikä.  
Superröntgen on huippumoderni kehonvalokuvaus. Tulos on samaa luokkaa kuin tavallinen valokuva, 
jolloin lääkäri näkee leikiten, mikä on vialla. Eri sisäelimet saavat eri värinyanssin, jotta ne olisi 
helpompi erottaa toisistaan. Ehkä sydän voisi olla perinteisen sydämen muotoinen. 
 
Socialhall on kertomuksen mukaan yhteiseurooppalainen työpaikka toimintarajoitteisille, jotka eivät ole 
Daily Activityn kirjoilla, muttei kuitenkaan kykene olemaan avoimilla työmarkkinoilla. 
 

https://tarinasaitti.webnode.fi/tulevaisuus/  
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