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ARVOISAT TALOUSSEURAN JÄSENET JA YHTEISTYÖKUMPPANIMME 

Tänään elämme vuoden lyhintä päivää, eikä jouluun ole aikaa kuin pari yötä. On Talousseuran 
perinteisen joulutervehdyksen aika. Tervehdyksessäni olen myös esittänyt käsityksiäni siitä, kuinka 
Suomella näyttäisi talouden osalta menneen ja hiukan tulevaisuuttakin ennustella. Viime vuonna olin 
poikkeuksellisen optimistinen. Kansantaloutemme oli kääntynyt positiiviseen suuntaan, työllisyys 
tasaisessa kasvussa ja jopa valtiovelan kasvukin oli pysähtynyt. Talouden vuosia kestänyt kaamosaika 
näytti valkenevan. 

Mutta taas kerran, tuon ennustavan kristallipalloni kirkastuminen olikin harhanäky. Vuoden mittaan 
lähes kaikki on muuttunut. Kaamosharmaalta pallolta näkyy nyt sellaista, mikä ei sovi alkavan 
Joulunajan piristämiseen. Masentavia kuvia työmarkkinatilanteesta ja valtiotalouden siirtymisestä 
taas elämään osittain tulevien polvien kustannuksella. Eikä työllisyysasteen nousua mantranaan 
hokeva hallitus, tahi yhtä toimintakyvytön Eduskunta, pysty kansalaisten mielialoja nostamaan. 

Positiivistakin uskon ensi vuonna tapahtuvan. Ennustan, että Suomen osuus maailman 
kasvihuonekaasupäästöistä ei ensi vuonnakaan kasva. Eli 1,5 promillen päästöosuutemme ei 
ainakaan suurene. Toinen ennustukseni on, että Suomen metsähakkuiden vapauttamalle alueelle 
istutetaan vastaava määrä nuorta hiilidioksidille persoa puustoa, eikä aavikoituminen ainakaan 
Suomessa etene. Kaikki tuo positiivinen tapahtuu ainakin, jos poliitikot eivät omilla hysteerisillä 
puheillaan ja teoillaan hyvää kehitystä estä. 

Ilmastoahdistuksen lietsomisen ulkopuolelle esittäisin jätettäväksi ainakin lapset ja ehkä 
ikäihmisetkin. Totta kai megaluokan päästömaat (Kiina, Intia, Yhdysvallat jne.) on saatava mukaan 
yhteisiin päästörajoituksiin, mutta sitä ennen suomalaisten elämän vaikeuttaminen rajoituksilla, ei 
ole mikään ratkaisu. Olemme jo nyt mallimaa muulle maailmalle. 

Talousseuran puitteissa pyrimme tietenkin laajentamaan tietouttamme ja käydä asiapohjaista 
keskustelua myös ympäristöasioista. Järjen käyttöhän on tähänkin asti ollut kehityksemme 
kulmakiviä. Jo helmikuun lounasseminaarimme rakentuu tästä aihealueesta. 

Kevätkauden toiminnan kohokohta on perinteinen Vanajanlinnan Talousseminaari 27.-28.5.2020. 
Siellä käsitellään Keski-Suomen ja erityisesti Jyväskylän elinkeinoelämän tilannetta ja kehitystä 
asiantuntija-alustusten pohjalta. Jatkamme koko maallemme elintärkeän vientiteollisuuden 
kilpailukyvyn pohtimisella. Siitä tukeeko vai tuhoaako, silloin jo nähty työmarkkinakevät tai 
valtiovalta, kansantaloutemme tukijalan. Luvassa on ministeritasoista keskustelua elinkeinoelämän 
järjestöjen ja vientiä harjoittavien yritysten kanssa. 

Mutta juuri nyt voimme kuitenkin muutamaksi päiväksi rauhoittua viettämään joulua, tätä 
talousseminaarejakin perinteisempää tapahtumaa. Haluan lämpimästi kiittää kaikkia jäseniämme 
sekä laajaa ystäviemme ja yhteistyökumppaneittemme joukkoa kohta päättyvästä vuodesta 2019 
sekä toivottaa Teille kaikille; 

RAUHALLISTA JOULUN AIKAA SEKÄ VILKASTA JA MENESTYKSELLISTÄ UUTTA VUOTTA 2020! 
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