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Päättynyt vuosi 2022 oli kriisien täyttä-
mä. Selkeää kuvaa alkaneen vuoden ta-
pahtumista on mahdoton muodostaa. 
Varautuminen tulevaan on viisautta, 
mutta liiallinen uhkakuvilla mässäily 

saa meidät epätoivoisiksi. Tulevaisuuteen uskova 
asenne ja positiivinen mieli autta-
vat, kun odottelemme parempia 
aikoja.

Varmaa on, että eduskuntavaa-
lit pidetään huhtikuussa. Vaalioh-
jelmat ovat viimeistelyvaiheessa, ja 
kampanjointi on alkanut. OSJ on 
esittänyt puolueille ja ehdokkaille 
ydintehtävämme mukaiset tavoit-
teet. 

Muodostivat tulevan hallituksen 
mitkä puolueet tahansa, edessä on 
vain vaikeita päätöksiä. Nyt ei ole 
katteettomien lupausten aika. Tär-
kein tehtävä uudella hallituksella on turvata suoma-
laisten perustarpeet, joita ovat ruoka, lämpö ja tur-
vallisuus.

Ikäviä päätöksiä on toki odotettavissa, koska ta-
louden on oltava kunnossa, jotta yhteiskunnan toi-
mintoja ja palveluja pystytään ylläpitämään. Verojen 
korotukset eivät riitä, vaan ikävä kyllä edessä on pal-
jon puhuttuja rakenneuudistuksia ja leikkauksia. 

Työeläkejärjestelmän rahastoihin tulevaisuuden 
varalle kerätyt pääomat ja niiden tuotto ovat syyhyt-
täneet valtion rahakirstun vartioiden sormia. Jyrkkä 
ehdoton kantamme on, että työeläkejärjestelmän ra-
hat on tarkoitettu työeläkkeisiin, ei valtion menojen 

kattamiseen.
Sodalle Ukrainassa ei näy loppua. Ukrainan voi-

mat eivät riitä voittoon ilman demokraattisen maa-
ilman huomattavaa tukea. 

Meidän seniorikansalaisten on luotava nuorisol-
le uskoa parempaan tulevaisuuteen. Suomen menes-

tys on perustunut siihen, että su-
kupolvesta toiseen on uskottu on-
gelmien olevan ratkaistavissa. Myös 
ilmastonmuutos ja luontokato pys-
tytään ratkaisemaan. Tavoitteet on 
hyväksytty, ja toteutus vaatii vielä 
vähän aikaa.

Tutkimuksen mukaan yli puolet 
nuorisosta sanoo tulevaisuuden tun-
tuvan ahdistavalta. Television ja 
lehtien uutisointi viimeisimmästä 
ilmastosopimuksesta ja Suomen 
metsien hiilinielun romahtamises-
ta olivat tuomiopäivän uhkailua ja 

varoituksia. Jos aidosti luulee, että ilmastonmuutos 
tulee ja tappaa huomenna, niin vähemmästäkin ah-
distuu. 

Jonkun pitäisi kertoa nuorisolle ja asiantuntijoil-
le, että metsät kasvavat edelleen enemmän kuin mitä 
niitä hakataan. Päästöjen laskentatavat ovat muut-
tuneet ja aiheuttavat vääristymää aikasarjaan. 

Metsä kasvaa melkein sata vuotta. Kolmen vuo-
den havainnot johtavat vääriin johtopäätöksiin, eikä 
kaadettua puuta voi kokonaan laskea päästöksi. Met-
sänhoidossa on toki parannettavaa.

Pidetään huolta toisistamme
Kurikassa 2.1.2023

Me selviämme

Puheenjohtajalta

Pekka Koskinen, Puheenjohtaja

Meidän senior i
kansalaisten on 
luotava nuori
sol le uskoa  
parempaan  
tulevaisuuteen.
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