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Tämä vuosi alkoi todella räväkästi. Olim-
me palaamassa kahden vuoden korona-
eristyksen jälkeen lähes normaaliin elä-
mään, kun helmikuussa Venäjä aloitti 
sotatoimet Ukrainassa. Luulimme, että 

tämä sukupolvi olisi säästynyt varsinaiselta sodalta, 
korona olisi hyvin riittänyt meidän sukupolvemme 
rasitteeksi.

Vaikka sotaa ei meidän rajoillamme käydä, niin 
turhan lähellä kuitenkin.  Monet 
meidän vanhemmistamme joutui-
vat jättämään kotinsa mukanaan 
vain tavarat, jotka itse pystyivät kul-
jettamaan. Meidän joukossamme 
on vieläkin niitä, jotka itse vielä 
muistavat evakkomatkansa. 

Auttakaamme nyt mahdolli-
suuksien mukaan ukrainalaisia, jot-
ka täällä yrittävät päästä alkuun uu-
dessa maassa, outoa kieltä puhu-
vien ihmisten keskuudessa.

Venäjän toimet Ukrainassa he-
rättivät eloon Nato-prosessin, ja 
nyt puolustusliittoon liittyminen 
yhdessä Ruotsin kanssa näyttää to-
teutuvan. 

Inflaatio on hurjassa nousussa, puhutaan jopa kah-
deksan prosentin luvuista. Tämä vaikuttaa kaikilla 
elämänaloilla. Sähkön ja ruuan kohonnut hinta näkyy 
meidän jokapäiväisessä elämässämme, ostaako ruo-
kaa vai lääkkeitä.

Eläkeläiset ovat taistelleet pitkään niin sanottua 

taitettua indeksiä vastaan. Sehän tarkoittaa sitä, että 
eläkkeisiin vaikuttaa 20 prosentin osuudella palkka-
tason kehitys ja 80-prosenttisesti yleisen hintatason 
kehitys. Nyt siis inflaation kohotessa työeläkkeisiin 
pitäisi tulla huomattava korotus! 

Toivottavasti eduskuntavaalien lähestyessä po-
liitikot eivät löydä mitään porsaanreikiä, joilla vesit-
tää tämä parannus. Työeläkeläisten ääniä ei ole va-
raa menettää. OSJ puolustaa työeläkkeitä joka tilan-

teessa, myös hallitusohjelmatavoit-
teissamme.

Olemme saaneet nauttia ihanan 
aurinkoisesta kesästä. Marjoja ja 
sieniä on riittänyt poimittavaksi 
niille, jotka kykenevät metsässä kul-
kemaan.  Mustikkapiirakka ja kan-
tarellikastike ovat minulle kesän 
parhaita anteja.

Vaikka korona ei meitä luulta-
vasti koskaan jätäkään, pystymme 
kuitenkin taas järjestämään yhtei-
siä tilaisuuksia toistemme seuras-
ta nauttien.  Menkäämme rohkeas-
ti mukaan, otetaan kaverikin seu-
raksi, ja jos joku ei ole vielä liitty-

nyt joukkoomme, niin kerrotaan hänelle, kuinka 
mukavaa toimintaa meillä on. 

Yhdessäolon ja ystävien on todettu jopa pidentä-
vän ihmisen ikää, antavan ainakin lisää elämää elin-
vuosiimme!

Terveyttä ja hyvinvointia!

Yhdessäolo tuo elämää elinvuosiimme
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OSJ puolustaa 
työeläkkeitä 
joka t i lanteessa, 
myös hal l i tus- 
ohjelmatavoit-
teissamme.
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