
7

Nyt voin jo myöntää, että tuoreena 
opettajana 70-luvun alussa olen 
pelotellut oppilaitani tulevaisuu-

den kauhuilla. Luonnon saastuttaminen 
oli silloin todella pahalla tolalla. Tehtaat 
laskivat jätevetensä puhdistamattomina 
luontoon. Lievestuoreen Liisaakin hur-
mattiin jäteveden tuoksulla. Elintason 
noustessa maaseudulla rakennettiin si-
sävessoja, ja viemäriputki meni pellon 
ojaan tai järvien ja jokien rannoilla suo-
raan veteen. Eihän lapsia tällaisella olisi 
pitänyt ahdistaa, vaan aikuisia ja erityi-
sesti päättäjiä. 

Nuo asiat on saatu pois päiväjärjes-
tyksestä, mutta tilalle on tullut uusia on-
gelmia. Mikromuoveja löytyy kaikkialta 
ja muovia yritetään korvata muilla aineil-
la. Roskaamisesta yleensä pitäisi päästä 
eroon. Siihen on luotu järjestelmät, ja 
nuorisokin voisi laittaa roskat niille tar-
koitettuihin paikkoihin.

Maapallon väestöräjähdyksestä oli 
kouluhallituskin silloin niin huolissaan, 
että määräsi opettajat kertomaan oppi-
laille, ettei maapallo kestä kolmea miljar-
dia ihmistä. Mitähän tästä jäi heidän ali-
tajuntaansa, ainakin Suomessa syntyvien 
lasten määrä alkoi laskea, ja lasku jatkuu 
edelleen. Syynä saattaa olla myös pelko 
maapallon ilmaston lämpenemisestä ja 
työeläkejärjestelmän romuttumisesta. 

Menossahan on lasten ja nuorten pe-
lottelu ilmaston muutoksen aiheutta-
masta maapallon tuhoutumisesta ihmi-

selle kelpaamattomaksi. Asia on tärkeä, 
ja siitä kannattaa puhua. Mutta pelotte-
lu ja uhkakuvien luominen kymmenien 
vuosien päähän aiheuttaa ahdistusta 
lapsissa. He eivät osaa käsitellä asioita 
oikeassa mittakaavassa. Kasvava nuori 
tarvitsee terveellistä ruokaa, ja valistus 
sen suhteen on paikallaan.

Suomi on aina kärkipäässä, mitattiin-
pa kansainvälisesti mitä asiaa tahansa. 
Näihin saavutuksiin meillä senioreilla on 
merkittävä osuus. Nykyiset lapset ja työ-
ikäiset tehkää samoin. Älkää uskoko niitä 
pelottelijoita, jotka sanovat, ettei työelä-
kejärjestelmä kestä. Se nimittäin kestää.

Eläke on sukupolvien välinen sopi-
mus. Eläkemaksua peritään prosentuaa-
lisesti tuloista, joten työeläkkeen pitää 
perustua ansioihin. Eläkemaksuja on ra-
hastoituna yli 220 miljardia, ja vuotuinen 
tuotto on enemmän kuin mitä rahastoa 
käytetään eläkkeiden maksuun. Työssä 
olevat maksavat vuorollaan suurimman 
osan nyt maksussa olevista eläkkeistä. 
Menestyvät yritykset ja niiden työnteki-
jät ylläpitävät työeläkejärjestelmää.

Nyt uhkailen taas. Meitä eläkeläisiä 
uhkaa eriarvoistuminen. Antti Rinteen 
hallitus aikoo ottaa pois yli 1400 euroa 
eläkettä saavilta, ja antaa alle 1400 euroa 
saaville. Liekö lukenut Robin Hoodista. 
Onpa jopa lausuttu ääneen, että eläke 
pitäisi olla kaikille euromääräisesti sa-
ma. Suuri vääryys uhkaa eläkeläisiä, jotka 
ovat maksaneet työssäoloaikanaan suu-

rempia eläkemaksuja. Näitä uhkakuvia ja 
pelotteluja pitää vastustaa. 

Jos tietokoneellasi on taitetun indek-
sin poistamista vaativa kirjoitus, poista 
se. Indeksi ei muutu. Mutta laadi ja pistä 
jakoon lehtien yleisönosastoille kirjoitus, 
jossa vastustetaan kaikin sanakääntein 
pienempien eläkkeiden korottamista 
järjestelmän sisällä. Tuolla tavalla tehdyt 
korotukset olisivat pois sinulta.

Hyvää syksyä! 

Pekka Koskinen 
OSJ:n hallituksen varapuheenjohtaja 

pekka.koskinen@ppa.inet.fi
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