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Jyväskylä 21.12.2017 
 

ARVOISAT TALOUSSEURAN JÄSENET JA YHTEISTYÖKUMPPANIMME 
 
”Kun maass’ on hanki ja järvet jäässä ja silmä sammunut auringon” –siltähän se vähän 
tänään tuntuu. Synkän harmauden syrjäyttää vielä synkempi pimeys. Tosin ”päivällä” 
on pituutta peräti 5 tuntia ja 3 minuuttia, jos joku ei sattunut huomaamaan… 
 
Vuosia jatkuneessa jouluviestieni ketjussa on lähes vuosikymmenen ainoita varmasti 
ennustettavia positiivisia asioita olleet vain lähestyvä Joulu sekä hitaasti, mutta 
varmasti, pitenemään alkavat päivät. Talouslama sen sijaan jatkui ja jatkui vuodesta 
vuoteen. Vuosi sitten tapahtui käänne ja pääsin viestissäni kertomaan useankin 
Talousseuran tilaisuuksissa esiintyneen asiantuntijan yksimielisen sanoman; sitkeä 
lama Suomessa on päättynyt! 
 
Varovaisiahan asiantuntijamme olivat, kun yhdestä suusta kuluneelle vuodelle 
ennustivat talouskasvun suuruutta. Yksi % ja kymmenyksiä päälle! Hyvältähän sekin 
kuulosti ja vielä mukavampaa on nyt odotella tarkentuvia lukuja, olisiko kasvua peräti 3 
%. Mielenkiintoisia keskusteluja ja monia tulevaisuuden näköaloja syventäneitä oli 
kuluneenkin vuoden aikana asiantuntijoiden esitykset Talousseuran järjestämissä 
tilaisuuksissa.  
 
Tapahtuvaa kehitystä ja tehtäviä ratkaisuja seuraa, sekä niihin myös pyrkii 
vaikuttamaan Talousseura, kuten ennenkin. Rakennamme parhaillaan asiasisältöä 
perinteiseen Vanajanlinnan Talousseminaariin, joka järjestetään 23. - 24.5.2018. 
Tasokkuus ohjelman ja puitteiden osalta tulee varmuudella säilymään! Uskoisin että 
Teillä useimmilla on kalenterimerkintä tapahtumasta jo valmiina, mutta tarkempi kutsu 
lähetetään tuttuun tapaan tammikuun loppupuolella. 
 
Mutta jo aikaisemmin, tiistaina 6.2.2018 kokoonnumme Primukseen lounastamaan sekä 
kuulemaan ajankohtaista taloustietoa. Tästä yhteistyökumppaniemme kanssa 
järjestettävästä tapahtumasta tulee lisäinfoa myös tammikuussa. 
 
Huhtikuussa (vk 15 tai 16) on suunniteltu lounasseminaaria Laukaan Peurunkaan, 
jonne saamme mielenkiintoisen alustajavieraan. Ponsse Oyj:n hpj. Juha Vidgrèn 
saapuu kertomaan kuinka noustaan Pohjois-Savon Vieremältä (3700 as.) maailman 
huipulle! 
 
Mutta nyt voimme kuitenkin muutamaksi päiväksi rauhoittua viettämään Joulua, tätä 
Talousseminaarejakin perinteisempää tapahtumaa. Haluan lämpimästi kiittää 
jäseniämme ja laajaa yhteistyökumppaniemme joukkoa menneestä vuodesta 2017 ja 
toivottaa Teille kaikille;  
 
RAUHALLISTA  JOULUN  AIKAA SEKÄ  VIELÄKIN  PAREMPAA  UUTTA  VUOTTA 2018! 
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