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Kirje Joulupukille

Rakas Joulupukki,

anteeksi kun olen hieman myöhässä kirjeeni kanssa. Mutta kun on ollut niin kiirettä. Syksyllä ei
ehtinyt kuin juosta paikasta toiseen ja yrittää selvitä kaikista tutkimus-, opetus- ja hallintohommista.
Sen verran ehdin seurata maailmanmenoa, että huomasin kaiken menevän pieleen. On lamaa ja
työttömyyttä ja pakolaisia. Mutta ennen kaikkea tuotantokustannukset ovat liian korkeita. Liian paljon
lomaakin vietämme ja lintsaamme töistä muka sairastamalla. Erityisesti julkisen puolen työntekijät.
Tällä asialle on tehtävä jotain. Heikosta tuottavuudesta huolestuneena päätin kantaa oman korteni
kekoon. Päätin jättää joulun viettämättä. Samoin uudenvuoden tein töitä ja loppiaisenkin. Tietenkin.
Eihän Suomi muuten pelastu! Samalla päätin, että vietän sekä joulun, uudenvuoden, pääsiäisen,
vapun, juhannuksen ja itsenäisyyspäivän heti, kun minuun iskee flunssa (tai sen puutteessa mikä
tahansa tauti). Vietän sitten kaikki juhlapäivät yhdellä kertaa, sairaana, kuumeessa sängyssä
maaten. Näin voin säästää sekä energiaa, sairaskuluja että tarpeettomia vapaapäiviä. Kesälomat
aion siirtää eläkkeelle. Silloin on aikaa nauttia elämästä!

Niin se toiveeni. Se on tämä. Voisitko, kiltti Joulupukki, antaa tämän idean lahjaksi kaikille Suomen
viisaille päättäjille. Ihan ilmaiseksi! Näin meidän ei tarvitsisi yhdessä miettiä sitä, miten voisimme
jatkaa peittoa ylhäältä, kun ensin leikkaamme palan sen alaosasta. Tätä keinoahan meidän viisaat
päättäjät käyttävät nimittäin juuri nyt, kun he leikkaavat koulutuksesta ja tutkimuksesta. En ole varma,
olisivatko edes suomalaisen kekseliäisyyden esi-isät, hölmöläiset, innoissaan huomatessaan, missä
käytössä heidän innovaationsa on nykyään. Leikkaaminen koulutuksesta ja tutkimuksesta kun on
leikkaamista lastemme tulevaisuuden mahdollisuuksista. Vai onko todellakin niin, että emme tarvitse
kansainvälisissä kilpailuissa osaamista ja tietoa emmekä niistä seuraavia väestön lisääntyvää
terveydettä, hyvinvointia, tuottavuuden kasvua tai sivistystä?

Olisi minulla toinenkin toive. Voisitko, hyvä Joulupukki, antaa kaikille suomalaisille lahjana sen verran
lisää järkeä, ettemme katsoisi vain omaa etuamme, vaan ottaisimme vastuun sekä itsestämme että
muista ihmisistä. Tarkoittaa tämä sitten paikallista sopimista, työntekijöiden kunnioittamista tai
opiskelijoiden ja oppilaiden itsenäisyyden ja kriittisen ajattelun tukemista. Ilman ihmisiä kunnioittavaa
yhteistyötä ja tulevasta sukupolvesta vastuun kantamista meille kaikille käy kehnosti.

Kolmanneksi haluaisin toivoa, kun nyt vauhtiin pääsin, että vapautat minut ensimmäisestä
lupauksestani. Tein sen hieman hätiköiden, kun en muistanut, että ilman lepoa ihminen väsyy ja
menettää sekä ilon että työtehon. Eikä saa lahjoja jouluna, koska joulua ei ole. Tämä on paha asia,
kuten varmaan ymmärrät.



Lopuksi haluan kiittää sinua, rakas Joulupukki, esimerkistä, jonka annat meille kaikille. Jaksat uskoa
kiltteihin ihmisiin vuodesta toiseen. Tämä auttaa meitä kasvamaan ihmisinä. Samalla valat uskoa
siihen, että tonttujen kanssa yhteistyöllä saatte kaikki lahjat valmiiksi ajoissa. Paikallinen sopiminen ja
yhteistyö siis toimii hyvin! Kohtelette porojakin kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Olen
myös vaikuttunut Joulupukin pajan logistiikan ammattitaidosta. Se vaatii suunnittelun lisäksi hyvää
yhteiskuntien ja kulttuurien tuntemusta, sillä ilman monikulttuurisuuden ymmärrystä Joulupukki ei
osaisi jakaa lahjoja oikeisiin osoitteisiin eri päivinä kaikkialla maailmassa. Joulupukin työ edellyttää
myös kunnollista (eli monisatavuotista) alan koulutusta. Meidänkin olisi hyvä muistaa, että uusien
asioiden oppiminen ja ammatillinen kypsyminen vievät oman aikansa. Eivätkä ne oikein tahdo
onnistua ilman asialleen omistautuneita opettajia. Tässäkin suhteessa voimme ottaa oppia sinun,
Joulupukin, kärsivällisyydestä ja hyvästä tahdosta.
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