
       
    

     Jyväskylä 21.12.2020 

ARVOISAT TALOUSSEURAN JÄSENET JA YHTEISTYÖKUMPPANIMME 

Tänään on vuoden lyhin päivä ja jouluun vielä kolme pitkää yötä, on siis perinteisen Talousseuran 
joulutervehdyksen aika.  Siihen on sisältynyt katsaus kuluneen talousvuoden tapahtuneeseen sekä 
puheenjohtajan oma valistunut näkemys tulevasta. 

Tulevaisuuden ennustaminen on aina ollut tunnetusti vaikeaa ja jälkiviisaus järkevintä. Nyt loppuaan 
lähenevä vuosi on ollut todella poikkeuksellinen. Lähes kaikkeen on tänä vuonna vaikuttanut uusi 
ikävä tuttavuus eli Korona -virus, joten turha lienee omia ennustuksia edes muistella. Yksi virallisen 
tahon ennuste tähän kuitenkin. THL:n asiantuntijan lausunto viruksen Suomeen tulosta 20.1.2020: 
”Todennäköisyys on pieni, mutta jos tapauksia tulisi, meillä on toimintamalleja siihen, millä tavalla 
toimisimme. Viruksen varalle on järjestetty mahdollisuus testata sitä laboratoriossa”. 

Kevään 2020 mittaan nopeasti levinnyt Korona -pandemia pisti maailman polvilleen ja todisti nyky-
yhteiskuntamme haavoittuvaisuuden. Kun tauti vähitellen taltutetaan, niin paluuta entiseen 
elämänmenoon ei kaikilta osin tule tapahtumaan. Vaikka elämme vielä Koronan pahinta aikaa, niin 
on kuitenkin ennustettavissa, ettei vuosina 1918-20 raivonneen Espanjantaudin uhriluokkaa 
lähellekään nousta, silloinen influenssavirus tappoi arviolta 80 miljoonaa ihmistä. Maailman väkiluku 
oli tuolloin 1.8 miljardia, nyt meitä on 7,8 miljardi, kuolleita ”vain” n. 1,6 miljoonaa. Maailma on silti 
polvillaan ja suomalainen yhteiskunta ymmällään. Pelastava rokote on käden ulottuvilla, mutta mitä 
sitten? Joko kesäksi yhteiskunta pääosin avautumassa ja onko ensi syksynä talouselämämme 
aloittanut nousun tautipommin aiheuttamasta kuopasta? Ennustaisin, että on! 

Jyväskylän Talousseurankin toiminnan pandemian aiheuttamat rajoitukset pysäyttivät lähes 
täydellisesti. Jo keväällä jouduttiin keskeyttämään Talousseminaarilounaiden järjestäminen. Myös 
toimintavuoden päätapahtumamme, Vanajanlinnan Talousseminaari, jouduttiin valitettavasti 
peruuttamaan. Kuluneen syksyn aikana toki useasti pohdittiin edes rajoitetun toiminnan 
käynnistämistä, mutta pakko on tyytyä odottamaan kohtaamisiamme pitkälti ensi kevääseen. 

Hyvät ystävät! Keväällä 2021 jatkamme siitä mihin viime keväänä jäimme. Aikataulut vahvistuvat sen 
mukaan kuin taistelu Koronaa vastaan etenee. Sapeleita eikä kivääreitä emme enää nykytaistelussa 
käytä, mutta miljoonien rokotusneulojen pistot kansalaisten käsivarsiin takaavat voittoisan 
lopputuloksen. Kevään toimintakalenterimme tärkeät päivät ovat 26.-27.5.2021. Silloin toivottavasti 
mahdollisimman moni meistä pääsee Vanajanlinnan Talousseminaariin pohtimaan Suomen ja Keski-
Suomen menestymistä toipuvilla markkinoilla. Luvassa on ministeritasoisia alustuksia ja keskustelua 
elinkeinoelämän järjestöjen ja vientiä harjoittavien yritysten asiantuntijoiden kanssa. 

Mutta sitä ennen voimme nyt muutamaksi päiväksi rauhoittua viettämään joulua, tätä 
talousseminaarejakin perinteisempää tapahtumaa. Haluan lämpimästi kiittää kaikkia jäseniämme 
sekä laajaa ystäviemme ja yhteistyökumppaneittemme joukkoa kohta päättyvästä vuodesta 2020 
sekä toivottaa Teille kaikille; 

RAUHALLISTA JOULUN AIKAA SEKÄ VILKASTUVAA MENESTYKSELLISTÄ UUTTA VUOTTA 2021! 
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