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Loppukesänä on ollut tärkeää vetää hie-
man henkeä tiukan alkuvuoden jälkeen 
ja valmistautua taas syksyn ja talven kuri-
muksiin. Viimeisistä hellejaksoista nau-
tiskellessa hikipisarat ovat nousseet 

otsalle jo pelkästä ajatuksesta, mitä tuleva talvi, taan-
tuma ja sään erikoisilmiöt tuovat tullessaan. Ikävimmät 
arvailut tulevaisuuden talousongelmista eivät ole aina-
kaan yöunia parantaneet. 

Sadonkorjuu on sentään jo kotimaassa hyvässä vauh-
dissa. Kotiseudullani on todettava, että jälleen on kär-
sitty turhan paljon loppukesän kuivuudesta. Mihin ovat 
kadonneet perinteiset suomalaiset kylmät, lyhyet ja 
sateiset kesät? Viimeisestä neljästä kesästä kolme ovat 
olleet kuumia, pitkiä ja kuivia. Onko tämäkin taas uusi 
normaali? 

Maailmassa on paljon asioita, joita 
ilman ei äkkiseltään voisi kuvitella tulevansa toimeen. 
Todellisuudessa jos netti pätkii tai puhelin lakkaa 
toimimasta, keksimme kyllä jotain muuta. Mutta jos 
energian ja ruoan saatavuudessa alkaa tulla ongelmia, 
ollaan kansallisuudesta riippumatta isoissa ongelmissa. 
Yksinkertaisesti ilman niitä ei voida elää. Olemme tällä 
hetkellä Euroopassa lähempänä näitä ongelmia kuin 
vuosikymmeniin. 

Inflaatio laukkaa myös vauhdilla ja lähes kaikissa 
maissa se on suurimmalla tasollaan vuosikymmeniin. 
Tämä tarkoittaa, että sitä on entistä vaikeampi päästä 
pakoon. Talouden nopea heikentyminen on väistä-
mätöntä, eikä tilannetta helpota energiamarkkinoiden 
kysymysmerkit, kuten sähkön riittävyyden ja hinnan 
epävarmuus sekä kaasujen hinta- ja saatavuusongelmat 
Euroopassa.

Kotieläintuotanto on ollut tässä 
myrskyssä kärsijöiden etulinjassa. Tapahtumaketju on 
taaksepäin katsottuna ollut hyvin looginen. Viljapula 
johti viljan kallistumiseen, samaan aikaan energia 
kallistui, ja monen tekijän summasta ne johtivat lopulta 
ruoan hinnan rajuun nousuun. Nyt Euroopassa on 
paikoitellen tulossa pula ihmiskunnan molemmista 
välttämättömistä asioista, sekä ruoasta että energiasta.  

Ruoan hinta ei ole todellakaan nähnyt vielä huippu-
aan. Tämänhetkisellä vauhdilla ruoan hinnan nousu 
olisi nopeinta sitten 1964. Nopea nousu ei siltikään 
vielä kata kustannusten nousua. Etulinjassa alkutuo-

tanto ja koko ruoantuotantoketju saivat raskaimmat 
osumat jo talvella viljan hintojen rakettimaisten nousu-
jen jälkeen. Talvesta on jo aikaa ja kannattavuusongel-
mien puhutaan osaksi jo korjaantuneen, mutta ruoan-
tuotantoketjumme ei ole kustannusten nousuilta tur-
vassa vieläkään. 

Energiahinnat ovat nyt korkealla 
ja vanhojen sähkösopimusten umpeutuessa saattavat 
pelkästään tilojen ja yritysten päivittyneet sähkön 
hinnat nostattaa kustannuksia kymmenillä tuhansilla 
vuositasolla. Puhu-
mattakaan poltto-
ainehintojen ja sitä 
kautta rahtihintojen 
kasvusta. Kustannuk-
sien kasvulle ei tunnu 
löytyvän loppua. 
Tämän takia meidän 
on edelleen pidettävä 
tuotantoketjumme 
puolia ja varmistettava, että mahdollisesti yleisen 
talouden sakatessa emme ole jo valmiiksi polvillamme. 

Klapikauppa käy kuumana ja sisälämpötiloja on 
alettu jo kodeissa säädellä alaspäin. Maassamme on 
palattu jälleen perusasioiden äärelle.
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