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”Juuri kysyttyä: Miten korona
virus kirjoitetaan?

Vastaus: Pienellä ja yhteen 
(yksinään myös pienellä alku
kirjaimella eli korona).

Lisätieto: Yhdysmerkki tar
vitaan (mutta ei välilyöntejä il
mauksissa) covid19epidemia, 
covid19tapaus, covid19tes
ti.”

(Riitta Suominen Twitteris
sä 16.3.)

Koronaepidemia ja sen aikaan
saama äkillinen ja ennen ko
kemattoman laaja globaa
li poikkeus tila on saanut ai
kaan monenlaista visiointia tä
män ajanjakson seurauksista. 
Politicoverkkolehti (20.3.) pyy
si tunnettuja ajattelijoita nimeä
mään yhden poikkeustilan pi
demmän ajan vaikutuksen.

Yksi heistä oli eriarvoisuustut
kija, sosiologian professori Eric 
Klinenberg New York Universi
tysta. Klinenberg visioi toiveik
kaasti, että kriisin seurauksena ää
riindividualismi saattaisi vähetä:

“The coronavirus pandemic 
marks the end of our roman
ce with market society and hy
perindividualism. We could 
turn toward authoritarianism. 
Imagine President Donald 
Trump trying to suspend the 

November election. Consider 
the prospect of a military crack
down. The dystopian scenario is 
real. But I believe we will go in 
the other direction. We’re now 
seeing the marketbased models 
for social organization fail, ca
tastrophically, as selfseeking be
havior (from Trump down) ma
kes this crisis so much more dan
gerous than it needed to be.

When this ends, we will reo
rient our politics and make subs
tantial new investments in pub
lic goods—for health, especial
ly—and public services. I don’t 
think we will become less com
munal. Instead, we will be better 
able to see how our fates are lin
ked. The cheap burger I eat from 
a restaurant that denies paid sick 
leave to its cashiers and kitchen 
staff makes me more vulnerable 
to illness, as does the neighbor 
who refuses to stay home in a 
pandemic because our public 
school failed to teach him scien
ce or critical thinking skills. The 
economy—and the social or
der it helps support—will col
lapse if the government doesn’t 
guarantee income for the mil
lions of workers who will lo
se their jobs in a major reces
sion or depression. Young adults 
will fail to launch if governme
nt doesn’t help reduce or cancel 
their student debt. The corona
virus pandemic is going to cause 
immense pain and suffering. But 
it will force us to reconsider who 
we are and what we value, and, 
in the long run, it could help us 
rediscover the better version of 
ourselves.” (www.politico.com)

Tonava jatkaa positiivisella lin
jalla ja onnittelee pitkäaikaista 
avustajaansa Eeva Lennonia uu
desta kunniamaininnasta: 

”SuomiSeura ry on valinnut 
Vuoden ulkosuomalaiseksi 2020 
IsoBritanniassa asuvan toi
mittajan Eeva Lennonin. Suo
miSeura haluaa vuoden 2020 
ulkosuomalaisen valintaratkai
sullaan korostaa oikean tiedon 
ja yhteiskunnallisen keskustelun 
merkitystä.

Eeva Lennon on raportoi
nut suomalaisille monista yh
teiskunnallisesti merkittävistä 
tapahtumista. Öljykriisi ja Ir
lannin kriisi, jättiläisinflaatio 
ja muut 1900luvun jälkipuo
liskon melskeet, kuninkaallis
ten kuulumiset, poliittiset iko
nit Harold Wilsonista Marga
ret Thatcheriin. ’Eeva Lennon, 
Lontoo’ on suomalaisille tuttu 
ääni. Eeva Lennon asuu Lon
toossa ja toimii edelleen free
lance kirjeenvaihtajana. Hän 
on julkaissut vastikään muistel
mansa.

’Tiedon tulva on tänään val
tava, jopa liiallinen. Yhä useam
min onkin kysyttävä, mihin tie
toon voi luottaa. Eurooppalaisen 
tiedon välittäjänä pitkän uran 
tehnyt Eeva Lennon on vakuut
tanut suomalaiset ammattitai
dollaan. SuomiSeura ry haluaa 
Vuoden ulkosuomalainen 2020 
valinnallaan korostaa maailmal
la olevien suomalaisten vastuu
ta oikean tiedon ja oikeanlaisen 
Suomikuvan välittämisestä’, to
teaa SuomiSeuran puheenjoh
taja Markus Aaltonen. Ulko
suomalaisia on noin 2 miljoo
naa, joista 300 000 on Suomen 
kansalaisia.
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SuomiSeura ry on valinnut 
Vuoden ulkosuomalaisen vuo
desta 1993 lähtien. Vuoden ul
kosuomalaiseksi valitaan ulko
mailla asuva suomalainen tai 
suomalaisen siirtolaisen jälkeläi
nen, joka on esimerkiksi menes
tynyt erityisen hyvin omalla alal
laan.”

 

”Suomessa on lukuisia teema
kuukausia, joihin osallistumisel
la halutaan ottaa kantaa. Liha
ton lokakuu on mielipide kasvis
syönnin puolesta, tipattomassa 
tammikuussa kierretään korkki 
hetkeksi kiinni. Näiden jatkok
si julistan loppukuukauden – ai
nakin omalta osaltani – mielipi
teettömäksi maaliskuuksi.

Seuraavan kerran aion ilmais
ta mielipiteeni ensi kuussa. Se
kin tulee olemaan melko laimea, 
koska silloin vietän hepulitonta 
huhtikuuta. Päätökseni taustal
la on kasvava huoli mielipiteiden 
ylitarjonnasta.

Mielipiteitä on nykyään lii
kaa. Mitä monimutkaisempi tai 
vastaavasti yhdentekevämpi asia 
on kyseessä, sen äänekkääm
min oma kanta kerrotaan. So
siaalisen median myötä ihmis
ten mielipide jalanjäljen koko on 
kasvanut huolestuttaviin mittoi
hin.

Mielipiteettömän maaliskuun 
tavoitteena on kannustaa ihmi
siä puolittamaan omat mielipi
depäästönsä.

Tiedeyhteisö ei ikävä kyllä ole 
vielä kyennyt rakentamaan mit

taristoa mielipidekuormituksel
le. Yleinen käsitys on, että koh
tuuilmaisun raja on mielipide 
per päivä. Yli kymmenen kes
kustelupalstakommenttia tai so
siaalisen median kannanottoa 
viikossa ylittää kanssaihmisten 
sietokyvyn. Silloin voidaan pu
hua jo mielipideoikeuden riski
käytöstä.

Omia mielipidepäästöjä voi 
myös kompensoida. Suositel
tava tapa on täydessä hiljaisuu
dessa tapahtuva, yhteiskuntaa 
hyödyttävä vapaaehtoistyö. Voi 
vaikka autella seniorikansalaisia. 
Se on tehtävä kuitenkin siten, et
tei keskustelu sivua edes vallit
sevaa säätilaa. Kaikkein happa
mimpia mielipiteitä ei ikävä kyl
lä voi kompensoida ja moni kan
salainen toivookin, että pian löy
detään keinoja niiden kompos
tointiin.

Väitän, että ihmisen elämä 
muuttuu heleämmäksi jo varsin 
lyhyen mielipidepaaston myö
tä. Pääkoppa raikastuu välittö
mästi, kun ei tarvitse muodostaa 
kantaa jokaiseen asiaan. Oman 
näkemyksen jatkuva esiintuon
ti kun muuttaa leppoisat sosiaa
liset tilanteet konfliktikentiksi.

Asiat, jotka eivät ole ongel
mia, muuttuvat sellaisiksi. Mie
lipiteen pakonomainen ääneen 
sanominen tekee neutraaleista 
asioista hyviä tai pahoja, oikei
ta tai vääriä. Mielipideherkät ja 
ainaisesta oikeassa olemisen vai
vasta kärsivät ihmiset ovat yli
päätään ankeampaa seuraa kuin 
itse tietävätkään.”

(Jani Halme Yle.fi:ssä 
20.3.2020)

 
”Viime aikoina rockmaailmas
ta on kantautunut lähinnä ne
gatiivispainotteisia uutisia mi
tä tulee veteraanirokkareiden 
terveys asioihin. The Rolling Sto
nes skebajumala Keith Richards 
on päihdehistoriansa huomioon 
ottaen kuitenkin säilynyt suoras
taan hämmästyttävän pienin va
hingoin maallisella matkallaan. 
Se ei kuitenkaan tarkoita, ettei
kö mies olisi iän karttuessa otta
nut hyvinvointinsa suhteen oh
jaksia niin sanotusti omiin kä
siinsä. (...) 

Jo aiemmin Richards on ker
tonut vähentäneensä radikaalisti 
tupakin [ja] alkoholin imemistä. 
Nyt 76vuotias rokkari paljastaa 
radiokanava Q104.3:n tuorees
sa haastattelussa lopettaneensa 
ensin mainitun aktiviteetin tyk
känään. Herran itsensä mukaan 
kääryleisiin ei ole tultu kosket
tua lainkaan sitten viime loka
kuun.” (Soundi 7.2.2020)

It’s Only Rock ’n Roll. T o nava 
onnittelee!

Ajatusten Tonava ottaa vas
taan tuoreita ja nasevia otok
sia ajan ilmiöistä osoitteeseen  
yhteiskuntapolitiikka@thl.fi.
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