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Lukijalta 
Sulkakynämerkin saavat poikkeuksellisen iskevät ja hyvin perustellut
mielipiteet. Kerran vuodessa paras kirjoitus palkitaan.

Osoite: Aamulehti/Lukijalta,
PL 327, 33101 Tampere
Sähköpostiosoite:
al.mielipiteet@aamulehti.fi
Puhelin: 010 665 3165
(ma–pe kello 10–11)
Omalla nimellä: Tekstit julkais-

taan kirjoittajan nimellä. Nimi-
merkin käyttö on mahdollista vain
poikkeustapauksissa. Tekstareissa
nimimerkki on sallittu.
Yhteystiedot: Teksteihin (myös
tekstareihin) on liitettävä kirjoit-
tajan osoite ja puhelinnumero.

Pelkkä sähköpostiosoite ei riitä.
Pituudet: Kirjoita tiiviisti ja nase-
vasti. Uuden keskustelun avaava
kirjoitus saa olla välilyönteineen
enintään 3 200, jatkopuheenvuo-
ro 2 200 ja kommentit 500–1 000
merkkiä. Toimitus valitsee, otsikoi

ja käsittelee julkaistavat tekstit se-
kä lyhentää niitä tarvittaessa.
Valokuvat: Sivulla julkaistaan lu-
kijoiden ottamia kuvia.  Palkkiota
ei makseta. Ohjeet Aamulehden
verkkosivuilla www.aamulehti.
fi /kuvakisa

Ohje: Näin kirjoitat Lukijalta-sivulle

Päivän kuva

Vaanimisen mestari. Hämähäkki oli kutonut verkkonsa ikkunanpuitteisiin. Sinnikkäästi se jak-
saa odottaa saalistaan.

Lisää lukijoiden valokuvia verkossa: aamulehti.fi/kuvakisa. Kun liityt sivustolle, voit saada kuvasi tälle palstalle.O

Ari Parviainen

K
untavaalien ennak-
koäänestyksen kyn-
nyksellä pysähdyin

miettimään, että miksi
valtuustojen kokoonpa-
not painottuvat Suomessa
reilusti väestön keski-iän
tuolle puolen. Työelämässä
kyllä kolme–nelikymppiset
ovat kovassa huudossa ja
omaavat hyviä näkemyksiä,
joten ihan puhtaasti ei asia
selity sillä, että iäkkääm-
millä olisi enemmän kykyjä
toimia vaativissa rooleissa.

Nuorissa on jo sukupolvi,
joka on tottunut hoitamaan
asiansa pääosin netissä,
heille äänestysuurnalla
käyminen on vieras ajatus.
Netissä hoidetaan veroasi-
at, pankkiasiat, kaverisuh-
teita, tehdään tutkimusta
ehdokkaista – miksi sitä
kautta ei voisi myös äänes-
tää?

Jos nettiäänestys kor-
vaisi ennakkoäänestyksen,
myös tuhansien vaali-
toimitsijoiden työtaakka
kevenisi. Tämä tietenkin
ohjaisi myös vaalityötä

tehtäväksi monipuolisem-
min. Ehdokkaasta pitäisi
löytyä materiaalia myös
virtuaalimaailmasta. Ajatus
nettiäänestyksestä ei ole
uusi. Johtuuko sen toteut-
tamattomuus vanhemman
kaartin pelosta, että oma
suhteellinen ääniosuus
pienenisi, kun äänestämi-
nen helpottuisi?

Maailma ei ollut valmis ei-
kä täydellinen, kun luotiin
nykyisen kaltaiset kokous-
käytännöt ja lippuäänes-
tykset. Ne eivät tunne esi-
merkiksi sosiaalisen medi-
an ryhmien mahdollisuuk-
sia valmistella päätöksiä ja
sitä kautta antaa aktiivisten
nuorten ihmisten vali-
ta itse, milloin osallistuu
asioihin. Ei tarvitse valita,
leikkiikö lasten kanssa vai
onko pitkässä kokouksessa,
jossa 90 % ajasta käytetään
juuri eri näkemysten esit-
tämiseen ja valmisteluun.

Toki perinteisiä koko-
uksia vieläkin tarvitaan,
mutta niiden tarve vähe-
nee. Uskon, että ennakko-
äänestyksen korvaaminen
nettiäänestyksellä laukaisi-
si enemmänkin muutoksia.
Ne johtaisivat siihen, että
ikärakenne valtuustoissa
vastaisi väestön rakennet-
ta. Ehdokastarjonta moni-
puolistuisi, kun menetel-
mät olisivat tätä aikaa.

KALLE KIILI
Tampere (kesk)

Nettivaali voisi
korvata ennakko-
äänestyksen

Tuhansien
toimitsijoiden
taakka
kevenisi.

Jukka Koo Salonen kyseli
(AL 12.10.), mihin on Tam-
pereella unohtunut vuonna
1990 tehty Tampella-pää-
tös. Hän mainitsee minut-
kin valtuuston 22.8.1989
hyväksymään Tampella-
sopimukseen vaikuttanee-
na päättäjänä.

Todellisuudessa vastus-
tin Tampella-sopimusta,
tamperelaisten enemmis-
tön tavoin. Sopimus olisi
kolminkertaistanut Tam-
pellan alueen rakennusoi-
keuden silloiseen raken-
nuskantaan verrattuna ja
olisi johtanut ylitiiviiseen,
ylikorkeaan rakentami-
seen.

Rakennusyhtiöiden teet-
tämässä arkkitehtisuunni-
telmissa oli muun muassa
Herrainmäen villojen ja
koko Herrainmäen pane-
minen matalaksi kerrosta-
lojen alta sekä 40-kerrok-
sia torneja Paasikiventien
varteen.

Valtuusto hyväksyi Tam-
pella-sopimuksen, mutta
korkein hallinto-oikeus
kumosi sen laittomana,
koska kaupungin puolella
sopimusta olivat junail-
leet jäävit virkamiehet. He
olivat alueella urakkaa ha-
vitelleen rakennusyhtiön
hallituksen jäseniä.

Tampellan myöhemmin
hyväksytty kaava johti pal-
jon parempaan ympäris-
töön ja kohtuullisempaan
rakentamiseen ja säilyt-
ti vanhoja rakennuksia
enemmän.

Olin reilut 20 vuotta sit-
ten ja olen edelleenkin sitä
mieltä, että Paasikiventien
paneminen tunneliin ja
joutomaaksi jääneen ranta-
alueen ottaminen asuin-
käyttöön on paljon parem-
pi vaihtoehto kuin tunkea
rautatien ja Lapintien väli-
nen alue liian täyteen liian
korkeita taloja.

Ohitustien paikka ei ole
kaupungin keskustassa.

Paasikiventie raken-
nettiin aikoinaan suljetun
tehdasalueen takapihalle,
nyt se on asuinalueen lai-

dassa. Tampellan alue on
avautunut kaupunkilaisten
käyttöön, mutta ohitustie
eristää vieläkin Näsijärven
taakseen. On aika palaut-
taa myös Näsijärven ranta
osaksi Tampereen keskus-
taa.

Näsijärven ja Pyhäjär-
ven sekä Tammerkosken
rannat kaupungin keskus-
tassa ovat aarre, jota tulisi
hyödyntää paljon nykyistä
enemmän kaupunkilaisten
yhteisenä ilona ja olohuo-
neena.

SATU HASSI
Tampere (vihr)

Mopoautoon
näkyvä
lapsikyltti
On se niin merkillistä, että
muutamat keskenkasvuiset
yhä jaksavat karsastaa mo-
poautoja.

Merkillisen varomaton
oli myös liikenneministe-
ri Merja Kyllösen suuhun
laitettu lausuma: ”Minä
vihaan mopoautoja.”

Monet kuskithan ovat
vielä lapsia. Ja lapsiahan
kuuluu vaaroilta varjella,
suojella suorastaan eikä sy-
siä tieltä sivuun.

Ehdotan, että jokaisen
mopoauton kylkiin ja perä-
päähän teipataan keltai-
sella kauas näkyvin, suurin
puukstaavein: Lapsia lii-
kenteessä!

MIKKO KIIO
Kangasala

Rantatien
silta tehtiin
3-kaistaiseksi
Tammerkosken ylittävä
Paasikiven-Kekkosentien
silta on rakennustöissä
mukana olleen henkilön
kertoman mukaan raken-
nettu kolmikaistaiseksi,
vaikka kaksi kaistaa on nyt
käytössä.

Minusta tämä on tärkeä
tieto tunnelista käytävässä
keskustelussa.

PERTTI JÄRVINEN
Tampere (vihr, sit)

Tampella-
sopimus
kumottiin

V
antaan perusopetuk-
sessa on alettu ryh-
mitellä ekaluokkalai-
sia taitojen perusteel-

la. Koulut pyrkivät yksilölli-
sempään opetukseen, koska
koulunsa aloittavat lapset ovat
hyvin eritasoisia. Yksilöllisyys
toteutetaan järjestelemällä
opetusryhmiä. Jokainen saisi
oman tason kannalta tar-
koituksenmukaista opetus-
ta osaamisen tai motivaation
mukaisissa ryhmissä.

Jos esimerkiksi äidinkielen
tunteja on yhteensä seitsemän
viikossa, niin kahtena tunti-
na voidaan jakautua ryhmiin.
Käytännön mahdollistaa viime
vuonna muuttunut perusope-
tuslaki.

Erityisopetusta koskevat tilas-
tot kertovat, että yhä kasvava
joukko oppilaita, joita yleis-
opetuksen tukitoimet eivät
riitä pitämään opetuksen mu-
kana, tarvitsee pienryhmäope-
tusta, koulunkäyntiavustajia
ja henkilökohtaisia oppimis-
suunnitelmia. Lukuvuonna
2009–2010 erityisopetukseen

oli siirretty pojista 11,5 % ja
tytöistä 5,5 %. Osa-aikaiseen
erityisopetukseen osallistui
kaikista peruskoululaisista
27 % pojista ja 19 % tytöistä.

Taustalta löytyy matematii-
kan ja kielen oppimisen vaike-
uksia sekä luku- ja kirjoitus-
häiriöitä, mutta myös tunne-

elämän häiriöitä ja sosiaalista
sopeutumattomuutta. Vilkas-
ta keskustelua käydään siitä,
käytetäänkö erityisopetukseen
siirtoa tapana ratkaista työ-
rauhaongelmia luokassa.

Opetusryhmien käyttö on hyvä
alku. Joustavuuden mahdol-

lisuuksiin tulisi kuitenkin pa-
neutua vielä perusteellisem-
min. Oppiaineista tulisi muo-
dostaa nykyistä joustavampi
ja monipuolisempi, vaiheit-
taisen etenemisen mahdollis-
tava kurssitarjotin käyttäen
lähtökohtana olemassa olevia
peruskoulun oppiaineiden
kursseja.

Kurssit voitaisiin esimer-
kiksi jakaa sisältöjen osalta 1)
välttämättömiin, 2) suositel-
taviin sekä 3) syventäviin si-
sältöihin. Yksilöllisiä valintoja
tulisi voida tehdä erityisesti
syventävien kurssien kohdal-
la, mutta myös suositeltavien
sisältöjen pitäisi voida jous-
taa, mikäli tähän on erityisiä
perusteita. Kaikkien perus-
koulun oppiaineiden tulisi ra-
kentua sisällöiltään ja tavoit-
teiltaan jatkumon muodosta-
vista kursseista. Joustavuutta
auttaisi lisäämään myös se,
että ruotsista tehtäisiin valin-
nainen kieli.

Edellä kuvatun pohjalta olisi
mahdollisuus rakentaa oppi-
laan henkilökohtainen ope-

tussuunnitelma, jossa hänelle
tulisi varata mahdollisuus va-
lita joustavasti myös kurssien
etenemisnopeus erityisope-
tusresursseja hyödyntäen. No-
peammin etenevä oppilas voisi
ehkä jo peruskoulussa suorit-
taa joitakin lukion kursseja.

Joustavuus asettaa suuria
haasteita koulutuksen tasa-ar-
volle ja oppilaiden jatkokoulu-
tuskelpoisuuden turvaamisel-
le. Peruskoulun tasoryhmistä
saadut huonot kokemukset
eivät saisi kuitenkaan olla es-
teenä kehittää koulun ope-
tusta. Kokemukset pitää ottaa
huomioon uusien joustavien
ratkaisujen suunnittelussa
huolehtien koulutuksen tasa-
arvon ja oppilaiden yksilöl-
lisiin tarpeisiin vastaamisen
yhdistämisestä. Oppilaan tulee
saada peruskoulun aikana tai
sen jälkeisenä vuotena (10.
luokka) haluamansa jatkokou-
lutuskelpoisuus, joka varmis-
tetaan tätä koskevalla yksilölli-
sellä suunnitelmalla.

ILMARI ROSTILA
professori

Tampere (ps)

Opetusta pitää suunnata joustavuuteen
Koulussa

on kasvava

joukko

oppilaita,

joita yleis-

opetuksen

tukitoimet

eivät riitä

pitämään

mukana.

Nopeammin
etenevä voisi jo
peruskoulussa
suorittaa
lukiokursseja.

A
amulehti kertoi 15.10.
hallituksen tiepoliitti-
sista linjauksista. Talo-

udellisissa paineissa pyritään
isoja investointeja keventä-
mään ja hakemaan kustan-
nustehokkaampia ratkaisuja.
Perusperiaatteessa ei liene
mitään moitittavaa, eikä eten-
kään niukkoina aikoina voida
perustella yli-investointeja lii-
kenneinfrastruktuuriin.

Uutisoinnin kylkiäiseksi oli
laadittu juttu, jonka alussa oli
viittaus kansanedustaja Mik-
ko Alatalon (kesk) mielipi-
dekirjoitukseen, jossa hän oli
huolestunut väyläinvestoin-
tien lykkääntymisestä. Tälle

vastapainoksi oli haastateltu
kahta valtatie 9:n käyttäjää,
jotka olivat sitä mieltä, että ko-
vin suuresti valtatieyhteyttä ei
tarvitse kunnostaa. Jutun ot-
sikoksi oli kiteytetty”Ysitielle
ei tarvitse tehdä välttämättä
mitään”.

Arvostan toki muiden tien-
käyttäjien mielipiteitä ja ym-
märrän lehden pyrkimyksen
mennä asioihin kansalaisten
subjektiivisten näkemysten
kautta.

Olen kuitenkin erityisesti
otsikkokiteytyksestä vahvasti
eri mieltä sekä oman koke-
mukseni että väyläasiantunti-
joiden valmistelutyön perus-
teella.

Muutama tiivistetty poiminta
Tampere–Orivesi -yhteysvä-
lin parantamiseen tähtäävän
yleissuunnitelman tiivistel-
mästä:

1) Valtatie 9 on yksi Suomen
tärkeimmistä päätieyhteyksis-
tä ja osa kansainvälistä TEN-
tieverkkoa. 2) Yhteydellä on
keskeinen merkitys henkilö-
liikenteen lisäksi teollisuuden
kuljetuksille ja joukkoliiken-
teelle. 3) Valtatie ei vastaa ny-
kyliikenteen tarpeita liiken-
neturvallisuuden ja liikenteen
sujuvuuden suhteen. 4) Tie-
jakso kuuluu onnettomuus-
tiheyden osalta päätieverkon
vaarallisimpaan viidennek-
seen, ja sillä tapahtuu keski-

määrin useammin kuin kerran
kuussa henkilövahinkoihin tai
kuolemiin johtavia onnetto-
muuksia. 5) Nykytilanteessa
kuolemanriski on Alasjärven
ja Suinulan välillä 2–3-kertai-
nen tärkeimmän päätieverkon
keskimääräisen tasoon verrat-
tuna. 6) Nykymuodossaan tie
aiheuttaa meluhaittoja sekä
estevaikutuksen paikalliselle
liikkumiselle ja alueen eläi-
mistölle.

Tosiasioihin ja laajempaan
käyttäjämielipiteeseen perus-
tuvan jutun otsikko olisikin
varmasti ”Ysitielle täytyy vält-
tämättä tehdä jotain”.

JARI KOLEHMAINEN
Ruutana, Kangasala

Ysitielle täytyy välttämättä tehdä jotakin
Valtatie

ei vastaa

nykyliikenteen

tarpeita

liikenne-

turvallisuuden

ja liikenteen

sujuvuuden

suhteen.

A
setin 10.10. Tampereen
valtuustosalissa järjes-
tetyssä Vammaisneu-

voston paneelissa vastakkain
vammaispalvelujen rahantar-
peen ja Tampereen kaupun-
ginhallituksen tekopohjavesi-
hanke Tavaselle myöntämän
lisärahoituksen.

Sain seuraavana aamuna
vahvasti nenilleni kokoomuk-
selta, sillä sen mielestä Tava-
seen upotettuja kaupungin
miljoonia ja vammaispalve-
lujen tarvitsemia muutamia

satojatuhansia euroja ei olisi
sopinut asettaa vastakkain.

Ihmettelen, sillä mielestäni eri
asioihin panostamista pitää
ihan ”aikuisen oikeasti” tar-
kastella vaihtoehtoina.

Kysyn, mistä kokoomus ja
sdp ovat löytäneet salaisen
raha-arkun, josta tamperelais-
ten palveluja heikentämättä
pystytään löytämään rahat
Tavaseen.

Kysyn myös, mistä kokoomus

ja vihreät ovat löytäneet salai-
sen raha-arkun, josta tampe-
relaisten ihmisten palvelu-
ja heikentämättä pystytään
löytämään rahat Rantaväylän
tunneliin?

Kysyn vielä, mistä vihreät
ovat löytäneet salaisen raha-
arkun, josta tamperelaisten
palveluja heikentämättä pys-
tytään löytämään rahat pika-
ratikkaan?

ESKO ERKKILÄ
Tampere

(kesk)

Missä on Tampereen salainen raha-arkku?
Eri asioihin

panostamista

pitää

tarkastella

vaihto-

ehtoina.

Matti Höyssä (kok) halu-
aa taas kerran ”rauhassa
selvittää” joukkoliikenteen
kehittämisvaihtoehdot Tam-
pereen seudulla (AL 14.10.).
Viime vuonna valmistunut
alustava yleissuunnitelma
oli 10 vuoden sisään jo kol-
mas selvitys, jossa raitiotietä
ja bussiliikennettä vertail-
laan sekä todetaan raitiotie
halvimmaksi tavaksi lisätä
joukkoliikenteen kulkuta-
paosuutta.

Nyt suunniteltu moderni
kaupunkiraitiotie on koko-
naisuus, jossa on sekä no-
peita pikaraitiotieosuuksia
että tiheästi palvelevia ka-
tuosuuksia. Samankaltainen
toimii muun muassa Norjan
Bergenissä, joka on yhtä poh-
joisessa kuin Tampere.

Höyssän mielestä Tampereel-
la pitäisi keskustella ”Helsin-
gin mallisesta katuratikas-
ta”, joka liikennöisi Taysiin,
Hakametsään, yliopistolle,
Härmälään, Tesomalle ja
Lielahteen. Tämänlaajuinen
verkosto nimenomaan on
tavoitteena, tosin Helsingin
”museoratikasta” poiketen
modernisti toteutettuna.

Linjaston rakentaminen on
järkevää aloittaa sieltä, mistä
jo tänään saadaan suurimmat
hyödyt: Hervannan ja kes-
kustan väliseltä osuudelta.

Bussit, junat ja ratikat eivät
sulje toisiaan pois. Raitiotiel-
lä ei voi korvata kaikkia bus-
silinjoja. Tarkoitus on korva-
ta ensisijaisesti ne välit, joissa
bussiliikenteen kapasiteetti
ei riitä. Lähijuna nykyisillä
kiskoilla täydentää linjastoa
tarjoten pikayhteyden erityi-
sesti naapurikuntiin.

SAKARI KESTINEN
OTTO AURANEN

JAAKKO STENHÄLL
Tampere (vihr)

Ratikka on
selvitetty
monta kertaa

Tukka pystyssä luin vastus-
tavan mielipiteen Tam-
pereen speedway-hank-
keesta. Ensin meiltä vietiin
Eteläpuisto, sitten Pyynik-
ki. Yleisurheilijoille löytyy
ympäri vuoden tilat Pirk-
kahallista, joten eiköhän
ole varaa antaa mootto-
riurheilulle Ratina muuta-
maksi viikoksi. Silloin koko
kaupunki tienaisi kansain-
välisistä vieraista.

CAICA

Asuntopulaan lääke olisivat
VR:n topparoikan asunto-
vaunut. Parkkeeraus pula-
paikan kohdalle, ja sitten
vain asumaan. Maistereille
sopisivat  salonkivaunut.
Makuuvaunuilla Helsin-
gin asunnottomat voisivat
käydä yöpymässä Seitsemi-
sen lastauskiskoilla. Unet-
tomat katselisivat junassa
Tampereelle saakka Simo
Frangenin vitsejä ja rouvan
runosivuja.

TARAKIN VOITTAJA

Ohjelma Tanssii tähtien
kanssa ja ”ken siellä jatkaa”
-äänestys on samalla oiva
esimerkki meidän hal-
lituksestamme. Puuhun
mennään takapuoli edellä,
mutta mentäköön.Nyt olisi
aika oppia kunnioittamaan
oikeudenmukaista äänes-
tystä.

RISTO MÄKELÄ

Tanssii tähtien kanssa
-kisassa ei ole merkitys-
tä upeilla tanssijoilla eikä
asiantuntevilla tuomareil-
la. Koko ajan erittäin häi-
ritsevästi juontaja huutaa,
että soittakaa. Sekö tässä
ihanassa ohjelmassa on
pääasia? Antakaa katsojille
rauha tanssin ja asusteiden
ihailuun.

URJALA

Olen 64-vuotias työkyvyt-
tömyyseläkeläinen. Olin
palkkatyössä 43 vuotta, ja
nyt elän yksin 1 090 euron
varassa. En pysty rahoit-
tamaan kaikkia tarvitse-
miani lääkkeitä, hoitoja,
erikoislääkäriä tai kipu-
ja lievittävää leikkausta.
Normien mukaan minun
pitäisi selvitä tässä oikeis-
ton hallitsemassa kaupun-
gissa ja maassa, jossa me
köyhät olemme ikävä taak-
ka. Miettikääpä tätä, kun
äänestätte.

EI PERSU

VR voisi nostaa vaikka li-
punhintoja, jotta jatkuvas-
sa käytössä olevan rauta-
tieaseman ykkösraiteen
kello saataisiin korjattua.
Vai luoko VR tarkoituksella
imagoa, että eivät ne junat-
kaan nyt niin minuutilleen
kulje?

TÄSMÄLLINEN POSTIMIES

Taloudelliset tosiseikat
eivät puolla ratikkaa, kir-
joittaa valtuutettu Lasse
Oksanen (AL 15.10.). Hän
voi olla todella oikeassa-
kin, mutta olisivatko samat
argumentit sovellettavissa
myös hänen aikaisempaan
mielipiteeseensä ja päätök-
seen Rantaväylän pitkästä
tunnelista?

VEIJO MIETTINEN

Tekstarit

040 829 2768

Toimi näin: Viestin alkuun

mi ja välilyönnin jälkeen

kannanotto, mahdollinen

nimimerkki sekä nimi, osoite

ja paikkakunta. Operaatto-

ri perii viestistä normaalin

tekstiviestimaksun.

Minun pitäisi
selvitä
1 090 eurolla
tässä oikeiston
hallitsemassa
maassa.




