
Jyväskylän Talousseura ry, PL 65, 40801 Vaajakoski  
puh. 0400-641 722, 040-577 6619 

 sähköposti: talousseura@talousseura.fi  
pankkiyhteys Nordea 105430-102498, Keski-Suomen Osuuspankki 529002-2190613   

Y 1505277-8, alv. rek. 

          

 Jyväskylä 22.12.2018 

ARVOISAT TALOUSSEURAN JÄSENET JA YHTEISTYÖKUMPPANIMME 

”Kilisee, kilisee kulkuset” tai rekien ja hevosten puuttuessa ainakin kauppojen kassakoneet! 
Hyvältähän tänään vuoden pimeimpänä päivänäkin näyttää. Ja näinhän sitä tasan vuosi sitten 
ennakoitiinkin. Kysymys nyt onkin, kuinka tästä eteenpäin, tulevana talousvuonna 2019? 

Maailman tasolla ei ihan hyvältä näytä, diilejään tekee suurimman talousmahdin johtaja, mies, 
joka Twitter -viesteillä ottaa ja erottaa niin ministerit kuin neuvonantajansa. Kollega Kiinasta 
etenee maailmanvalloituksessaan kiinalaisella aikakäsityksellä, jossa yksi vuosi ei merkitse juuri 
mitään ja Kremlissä pelataan shakkia, jossa länsimaiden poliitikot eivät tahdo edes pelilaudalla 
pysyä. Brysseliin koottu byrokratiakeskittymä; ellei Murphyn lain todenperäisyys olisi tullut 
aikaisemmin todistettua, niin viimeistään nyt EU:sta löytyy varoittava esimerkki, valitettavasti. 

Suomessa on jo reilu viikko oltu äimänkäkenä. Valtion loppuvuoden velannoston parin miljardin 
erää ei tarvitse nostaakaan! Asia jota tuoreimmat kansanedustajat ei muistakaan, pääministeri 
on taas varma, että ihmeen takana on hyvä hallitus, valtiovarainministeri ei tiedä mistä moinen 
johtuu, jokin sattumako? Mutta oppositiojohtajat ovat varmoja, että kiireesti on vastaavasti 
menoja lisättävä, sillä eihän tämmöinen ryöstö kansalta saa jatkua. Ei hyvältä siis näytä! 

Jyväskylän Talousseura, joka seuraa tapahtuvaa kehitystä ja tehtäviä ratkaisuja pyrkien myös 
niihin vaikuttamaan. Kuten ennenkin, pyrimme järjestämään tulevana vuonna useita 
tapahtumia, joissa ajankohtaisia aiheita käsitellään. Uuden vuoden aloitamme tammikuussa 
lounasseminaarilla, jossa kumppaninamme on Jyväskylän Energia–yhtiöt. Saamme tietoa siitä 
missä ollaan ja mihin mennään kaupunkilaisten omissa energiayhtiöissä.  Maaliskuussa jatkuu 
pörssiyhtiöiden kuulumisia päivittävä lounasseminaarisarja, ja vuorossa on Harvia Oy. Nämä 
molemmat tilaisuudet järjestetään Jyväskylän Klubilla. 

Kevätkauden päättää perinteisesti Vanajanlinnan Talousseminaari 21.-22.5.2019. Seminaarin 
sisältöä ja esiintyjiä vielä tarkennellaan, mutta ainakin tiistaina 21.5. iltaohjelmassa käsitellään 
mediayhtiöitä. Niiden ja niissä työskentelevien henkilöiden valtaa ja vastuuta. Sekä muutoksen 
ja kilpailun aiheuttamia vaikeuksia jne. Mukana ovat ainakin konsernijohtaja V-P Kangaskorpi, 
Ylen uusi toimitusjohtaja Merja Ylä-Anttila sekä median moniottelija A-P Pietilä.  

Mutta nyt sitä ennen voimme kuitenkin muutamaksi päiväksi rauhoittua viettämään Joulua, 
tätä Talousseminaarejakin perinteisempää tapahtumaa. Haluan lämpimästi kiittää kaikkia 
jäseniämme sekä laajaa yhteistyökumppaniemme joukkoa kohta historiaan siirtyvästä vuodesta 
2018 ja toivottaa Teille kaikille; 

RAUHALLISTA JOULUN AIKAA SEKÄ VILKASTA JA MENESTYKSELLISTÄ UUTTA VUOTTA 2019! 
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