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Lähialueidemme tapahtumat ovat nyt niin 
nopeita, että on syytä aluksi kirjoittaa 
vastuuvapauslauseke: Kun lehti ilmestyy, 
moni asia saattaa olla toisin kuin tätä kir-
joittaessa. Vajaat kolme vuotta sitten tuli 

korona, ja nyt päällä on Venäjän hyökkäys Ukrainaan 
ja energiakriisi.

Hintojen nousu on poikkeuksellisen suurta, vaik-
ka polttoaineiden ja sähkön osuus jätettäisiinkin las-
kuista. Taitettu indeksi korottaa tällaisessa tilantees-
sa työeläkkeitä tavanomaista enem-
män. Päätös korotuksesta on tätä 
lukiessanne tehty, mutta verotus-
järjestelmämme vie jo vaatimatto-
mienkin eläkkeiden korotuksesta 
puolet. 

Koko Ukrainan sodan ajan on 
tiedetty, että Venäjän hybridivai-
kuttamisen keinot saattavat ulot-
tua muuallekin kuin Ukrainaan. 
Kohteita voivat olla esimerkiksi säh-
kö- ja tietoliikenneverkot. Niitä voi-
daan häiritä ja katkoa.

Sähköpula on vakava uhkakuva 
pakkasten kiristyessä. Lisäksi säh-
kön hinta on noussut pilviin. Olki-
luoto 3:n tuotannon varaan laskettiin paljon. Vaikka 
kaikki atomivoimalat kävivät täysillä, sähkön hinta 
oli korkealla, koska ei tuullut eikä satanut. Talven 
sääksi pitää toivoa tuulta ja vesisadetta.

Koko Eurooppa joutuu säästämään sähköä. Suo-
messa viranomaiset tekevät etukäteen suunnitelman 
siitä, mitkä toiminnot ainakin turvataan sähkökat-

kon aikana. Kotitaloudet eivät katkoilta säästy, jos 
niitä tulee. Säästäkää siis sähköä. Pattereita radioon 
ja taskulappuun on hyvä olla komerossa, samoin säi-
lyviä ruoka-aineita. 

Turvallinen hyvänolontunne on hävinnyt. Länsi-
mainen yhteiskunta on Venäjällä koettu uhkaksi. So-
dan mahdollisuutta ei ole tarvinnut miettiä, mutta 
nyt sitä ei voi kokonaan sulkea pois. Suomi pärjää 
myös näissä muuttuneissa oloissa.

Suomi teki nopeasti päätöksen siitä, että turvalli-
suutemme taataan parhaiten vah-
van kansallisen puolustuksen lisäk-
si hakemalla puolustusliitto Naton 
jäsenyyttä. Meillä on jäsenyydelle 
hyvä pohja, kuten Nato-yhteenso-
pivat Puolustusvoimat ja pitkäai-
kaisen yhteistyön kautta selkeä kuva 
Naton toiminnasta.

Jokainen Naton jäsenmaa puo-
lustaa omaa maataan ja tarvittaes-
sa saa apua muilta jäsenmailta ja 
päinvastoin. Tarvittaessa Suomes-
ta auttamistehtäviin lähtevät am-
mattisotilaat ja vapaaehtoiset re-
serviläiset, eivät asevelvolliset.

Jäsenyyden myötä tulee muu-
toksia budjettiin ja virkarakenteeseen sekä lisää ko-
kouksia. Suomen puolustuksen toteuttamisperiaat-
teet pysyvät omissa käsissämme. Koko Suomea puo-
lustetaan. Asevelvollisuus, koulutettu reservi ja kor-
kea maanpuolustustahto säilyvät turvallisuutemme 
takaajina jatkossakin.
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Taitettu indeksi 
korottaa täl la i-
sessa t i lanteessa 
työeläkkeitä 
tavanomaista 
enemmän.
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