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YHTEISKUNNALLISTEN ONGELMIEN KÄSITTELYÄ JA 
IDEOINTIA 
 

Olisi järjestettävä koko kansan aivoriihi ongelmien ratkaisemiseksi ja ideoiden, ehdotuksien ja 

ratkaisumahdollisuuksien kartoitukseen, etsintään. Olisi pantava tuulemaan yhteiskunnan 

käynnistämillä konkreettisilla toimenpiteillä, eikä vain odoteta että elinkeinoelämä tai päättäjät  

hoitavat ongelmat. Kansalaisten, kaikkien tahojen valtion, kunnan, yritysten, oppilaitosten, 

järjestöjen tulisi puhaltaa yhteen hiileen aktiivisesti yhteiskunnallisten ongelmien poistamiseksi. 

Yhteiskunnan taholta aktivoijia ja vetäjiä, jotka saavat kansalaiset ja yhteisöt yhteistoimintaan 

ongelmien ratkaisemiseksi. Tarvitaan uusia ideoita ja entisten parantelua. 

 

Työttömyys ja toimeentulo 
Tutkittava mitä Suomeen tuodaan ulkomailta, olisiko niissä sellaisia tuotteita tai palveluja joita 

voitaisiin tuottaa Suomessa. Olisi pyrittävä suurempaan omavaraisuuteen ja riippumattomuuteen 

ulkomaan kaupasta. Työttömistä olisi koottava ryhmiä, joista muodostettaisiin uusia yrityksiä tai 

niitä nivottaisiin jo olemassa olevien yritysten ja laitosten yhteyteen. Yksin on vaikeaa ruveta 

yrittämään, mutta yhteistyöllä saadaan ihmeitä aikaan. Erilaisia  osaajia laitetaan yhteen. 

Työmarkkinatuki kaksinkertaiseksi ja siitä vastineeksi työttömät laitettaisiin johonkin ryhmään 

työstämään yritystoimintaa ja yleishyödyllistä toimintaa. Olisi tutkittava kaikki mahdollinen 

tekemätön työ. Työn olisi oltava hyödyllistä: Tuottaa tuloja, lisää terveyttä, parantaa ympäristöä, 

kohottaa moraalia ym. Nuorison olisi ehdottomasti oltava töissä tai kehittävissä toiminnassa, 

etteivät ajautuisi huumeiden, alkoholin ja rikosten kierteeseen ja heidän ammattiuransa kehittyisi. 

Ihmiselle on välttämätöntä säännöllinen vaivannäkö ja ponnistus levon ja vapa-ajan ohessa jo 

terveydenkin säilyttämiseksi. Olisi käynnistettävä tutkimustoiminta työpaikkojen luomiseksi. Myös 

eläkeläisille lisää mahdollisuuksia osallistua johonkin hyödylliseen toimintaan vaikka osa-

aikaisesti.  

 
Terveys 
Kaikille olisi tehtävä  ajoittain perusteellinen terveystarkastus. Myös pienemmät oireet olisi 

pyrittävä hoitamaan ja ennakoimaan tuleva terveys. Olisi selvitettävä syökö henkilö terveellisesti, 

harrastaako liikuntaa, mitä ongelmia henkilöllä on. Terveyttä edistävien lisäravinteiden ja 

ruokavalion tutkimusta jatkettava ja muodostettava sopivia ruokalajitelmia ja –ohjelmia eri 

henkilöille kunnon ylläpitämiseksi ja sairauksien parantamiseksi ja ehkäisemiseksi. 

Mielenterveyspotilaille fyysisen ja henkisen työn laitoksia, joissa lääkkeitten käyttö minimoitaisiin 

ja esim. ruumiillinen työ ja liikunta on luonnostaan mieltä virkistävää ja kuntoa kohottavaa, lisäksi 

hyvä ruokavalio ja riittävä lepo ja mahdollisuus asioista puhumiseen. Jokaiselle kansalaiselle kunto-

ohjelma, joka sisältäisi ruokavalio- ja liikuntasuositukset. Terveellisen ruoan kauppoja ja ruokaloita, 

josta on helppo valita valmiita kokoelmia terveyden ylläpitämiseksi ja edistämiseksi. Lisää 

tutkimustoimintaa ja toimintamalleja, miten ihminen pysyy hyväkuntoisena, työkykyisenä ja 

omatoimisena mahdollisimman pitkään. 

 

Moraali ja yhteiskuntarauha 
Jos rikollisuus, alkoholin käyttö, tupakointi ja huumeet saadaan vähennettyä niin säästyisi paljon 

varoja ja se estäisi pahoinvointia yhteiskunnassa. Jos kaikille ihmisille on mielekäs elämäntehtävä 

ja riittävä toimeentulo, niin yhteiskuntarauhakin säilyisi paremmin. Jo lapsena ja nuorena olisi 

opittava ja totuttava työntekoon ja vaivannäköön ja myös lepäämään virkistäytymään siten ettei se 

olisi ristiriidassa moraalin, hengellisten ja henkisten arvojen ja terveyden kanssa. Liian vaikeasta tai 

liian helposta elämästä, huolista, pahasta omastatunnosta ja huonoista ihmissuhteista voi ihmisille 

tulla pahoinvointia. Pois ikäsyrjintä, sukupuolisyrjintä, rotusyrjintä, syrjintä vajaakuntoisuuden 
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vuoksi ja syrjintä uskonnon tai mielipiteen vuoksi toteuduttava käytännössä paremmin. Suosittava 

avioliittoja ja lisättävä lapsiperheiden elämismahdollisuuksia, mutta myös yksineläjien. Suuressa 

perheessä kasvaa sosiaalisemmaksi, lapset oppivat toisiltaan. Lapsen hyvästä moraalisesta 

kasvatuksesta pidettävä huolta, ei ankaraa eikä hempeää kasvatusta. Työpaikkoja, joissa lapsetkin 

voisivat olla vanhempien mukana ja oppia tekemään töitä jo pienenä, yhdistettyjä työpaikka-

päivähoitoloita. 

 

Ympäristö 
Mitä hyvää ympäristöä ylläpitävää ja parantavaa voidaan tehdä. Kaikki mahdollisuudet tutkittava ja 

selvitettävä. Maaseudulle enemmän väkeä, omakotitaloja, joissa hieno puutarha ympärillä, 

maaseutuasumisympäristöä suosittava, suurkaupungistuminen pysäytettävä. Maaseutuympäristö, 

jossa kuitenkin on riittävästi ystäviä ja turvaverkkoja lähellä, on ihanteellisin asuinympäristö 

lapsille ja aikuisille. Kaupungissa tontit ovat kalliita asumiselle ja yritystoiminnalle, on liikenteen 

melua ja saasteita, ei ole omaa rauhaisaa pihaa ja luonnonläheistä elämää niin paljon kuin 

maaseudulla. Kaupungeista tehtävä ekokaupunkeja ja sopivan määrän palveluja tarjoavia myös 

ympäröivälle maaseudulle. 

 

Kansainvälisyys 
Yhteistyössä kansainvälisesti ongelmien ratkaisemiseksi sekä kotimaassa että ulkomailla.  

Suomen kielestä voisi tehdä lyhennetyn, säännönmukaistetun ja yksinkertaistetun kielen, joka olisi 

nopea oppia ja soveltuisi paremmin tietokonekäsittelyyn. Esim. Mä tee, sä tee, hä tee, mäi tee, säi 

tee häi tee = Minä teen, sinä teet, hän tekee, me teemme, te teette, he tekevät, -i on monikon tunnus 

jne. Ooko sä? = oletko? Teepä sä!= Tee! jne. Työryhmä viemään ideaa eteenpäin. 

Maailmaan olisi kehitettävä uusi helppo kieli: Peruskäsitteet, joista muut sanat johdetaan. 

Kirjoittaminen vastaa lausumista. Taivutusmuotoja vähän ja ne säännönmukaisia. Sana 

yksiselitteisempiä. Ei synonyymeja tai vivahteet ilmaistaan lisämääreillä. Ei homonyymejä. 

Mahdollisimman paljon johdettuja sanoja, kuitenkin sanat yleensä melko lyhyitä. Äänteellisesti 

sanat kauniita ja selvästi muista erottuvia. Esim. Ej = ei Je = kyllä vastakohdat saadaan kääntämällä 

sanat nurin. Aj bii = Minä olen Ja bii = sinä olet. Kehitysryhmä koottuna maailman eri kielistä 

suunnittelemaan uutta helppoa maailman kieltä. Kielen opiskelu ei veisi niin paljon aikaa, kieltä 

käytettäisiin kaikissa maissa. 

 

Mitä ehdotuksia ja ideoita muilla on? Ovatko ideat toteuttamiskelpoisia 
ja miten ne toteutetaan? Miksi ideoita ei toteutettaisi? Onko tahtotilaa 
asioiden eteenpäin viemiseksi? 
Kun keskustelu käynnistettäisiin ehdotukset voisivat rönsyillä uusia ehdotuksia. Ehdotuksien ja 

ideoiden toteuttamiseksi olisi tehtävä kartoituksia ja suunnitelmia, myös niiden tekemiseen koko 

kansa mukaan. Hoidetaanko ongelmat talkoilla, työttömistä, opiskelijoista, eläkeläisistä ja kaikista 

halukkaista  muodostetuilla ryhmillä? Työttömyys- , toimeentulo-, terveys-, ympäristö- ja moraali- 

ym. ongelmat on saatava ratkaistua mahdollisimman hyvin ja kattavasti. 


