viimenen sana

Terkut täältä maailman laidalta

K

ehitin sinä vuonna tulosyksikköömme
uuden prosessin, jossa erikoissairaanhoidon päivystykseen ohjautunut operat iivisesti epäkiinnostava tervaskanto

skannataan tuulikaappitunnistimella ja hurautetaan samalla pyöröovien pyörähdyksellä terveyskeskuksen puolelle. Tulosyksikön johtajalta tuli
ylistyssanoja ja perusterveydenhuollon edustajalta huutoraivoa. Projektia varten printtasin yhden
sademetsähehtaarillisen lomakkeita ja allekirjoitin
ne kaikki, vaikka jouduin puuduttamaan käteni
epikondyliittitendiniitin takia. Pirisin ja piippasin
kolmen kännykän, kahden faksin, läppärin, pädin,
podin ja ovisummerin voimin. Leikkasin potilaita ja juoksevia kuluja. Liimasin postimerkkejä ja
rakoilevaa parisuhdetta. Updeittasin esimiehet ja
briiffasin alaiset. Upgreidasin auton, Amexin ja
rakastajan. Skarppasin kun väsytti. Karppasin kun
housut kiristi. Jumppasin kun allit hyllyi. Sisustaessani unelmakodin ravasin vintagekirpparit
ja habitaremessut ja antiikkiputiikit. Emännöin
unelmadinnerit, lastenkutsut ja illanistujaiset.
Tein universumin parhaat makit ja nigirit.
Kasvatin lapset. Ostin hellansuojan, kestovaipat, vitamiinit, kypärät, polvisuojat, muumilaastarit ja askartelutarvikkeet. Kamppasin naapurin rouvan eliittikoulun ilmoittautumisjonossa.
Kuskasin tanssiin, lätkään, kuoroon ja kotiin.
Kuuntelin iloja ja suruja. Kerroin satuja lapsille ja
Glorian kodin toimittajalle. Tiesin paremmin ja
menestyin, mutta silti hävisin. Katosin jonnekin
johtoryhmän ja joogamaton väliin. Sitten kuulin,
että pitää downshiftata!

502  Finnanest

Suunnittelimme puolison kanssa tajunnanräjäyttävän sapattivuoden. Sovin puolen vuoden
vuorotteluvapaasta ja tein töitä vatsahaava tihkuen
rahoittaakseni sen. Puoliso joutui irtisanoutumaan, mutta se nyt on pientä - luvassa oli täydellinen elämänmuutos! Unelmakoti piti remontoida
ennen myymistä ja palkkasimme TV:stä tutun
sisustussuunnittelijan ja sittemmin konkurssiin
hakeutuneen Rakennus Oy:n. Pitkällisen juridisen prosessin jälkeen maksoimme toki ostajille
vähän niistä homevaurioista. Lakitoimisto lähetti
joulukortin! Pelastimme lapset tukahduttavasta
koulujärjestelmästä ja tylsästä lähiöstä ja lähdimme maailmalle.
Olemme noudattaneet tekemäämme nähtävyyksienkierto-ohjelmaa. Pohjolan kasvisto,
eläimet sekä kansalaissota ovat saaneet uuden
elämän osana lapsien kotiopetusta. Uskomatonta,
miten vähän sitä muistaa mitään peruskoulussa
opetettua kertaamatta ensin itse! Onneksemme
olemme todenneet, että täälläkin on ihan hyvät
sairaalat (lapsen giardia voi mennä aika pahaksi).
Sukelluskurssi ja kiipeilyleiri olivat onnistuneita ja
riippuliitoa on luvassa ensi viikolla! Perheen kuopus ei vielä ole vaadittavaa 120 cm:ä, joten hän
kuvaa lentomme pelastushelikopterista. Video on
tärkeää saada puolisoni kirjoittamaan, kansainvälistäkin kiinnostusta herättäneeseen blogiin.
Lasten kanssa olemme vannoneet tekevämme joka
ilta kokemuksistamme statukset naamakirjaan.
Onhan se tärkeää, että muutkin näkevät, miten
hienosti meillä menee. Terkut täältä maailman
laidalta. Ennen mun elämä oli aika hektistä. 

