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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

Ensilumen innostusta. Eivät vain ihmiset vaan myös monet lemmikit odottavat talvea, lunta ja
pakkasta. Telmiminen hangessa oli paljon mukavampaa kuin sateessa.

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

Tiina Kanerva

L
ehdessämme on
viime aikoina ollut
mielenkiintoisia tai-

deuutisia. Vuoden nuorek-
si taiteilijaksi on jokin aika
sitten valittu installaatioi-
den tekijä. Vuoden nuoren
taiteilijan valintaperusteis-
sa on tarkoituksena nostaa
esiin nuoria kuvataiteilijoi-
ta samalla kun on tarkoitus
kiinnittää yleisön huomio
uuteen suomalaiseen kuva-
taiteeseen.

Taidemaailmassa on
1900-luvulla tapahtunut
muutoksia ehkä enemmän
kuin koskaan aikaisemmin.

Tämä koskee erityisesti
kuvataiteita. Esimerkiksi
installaatiot ja performans-
sit alkoivat kehittyä voi-
makkaasti vasta 1960–70
luvuilla ja ne on liitetty sen
kummemmin perustele-
matta kuvataiteisiin.

Minusta installaatiot, esi-
neitten liittämiset ja aset-
telut kuvaamaan jotakin,
ovat pikemminkin osa la-
vastetaitoa kuin perinteisiä
kuvataiteita. Sama koskee
performansseja. Nehän
ovat yleisölle esitettyjä jon-
kinlaisia kuvaelmia, osin
suunniteltuja, osin inspi-
raatioon perustuvia. Ei-
vätkö ne siis kuuluisi joko
stand up -esityksiin tai te-
atteritaiteeseen pikemmin-
kin kuin kuvataiteeseen?

Kuvataiteisiin on liitetty

myös uusimman teknolo-
gian mahdollistamia erilai-
sia tapoja tuottaa jotakin.
Valokuvaushan on perin-
teisesti ollut oma lajinsa,
mutta mitä nämä videotyöt
ovat – varsinkin. kun nii-
hin usein liittyy musiikki?
Ovatko nekin muka kuva-
taidetta? Eikö mieluummin
elokuvataiteen alalaji?

Oma, maailmalla oikeas-
taan vasta tällä vuosituhan-
nella levinnyt kuvataiteen
muoto on ”konetaide”,
digital art. Se tarkoittaa ny-
kyisin useimmiten tietoko-
neen kuvankäsittelyohjel-
milla tehtyä taidetta. Töitä
voidaan tulostaa erilaisille
materiaaleille paperista al-
kaen mm. pellavakankaalle
ja alumiinille.

Kun kuvia voidaan tu-
lostaa rajattomasti, digi-
taidetta voitaneen verra-
ta grafiikkaan, jossa tosin
tyydytään vain muutamaan
sataan vedokseen.

Mielestäni kuvataiteen
määritelmän tulisi olla
melko ahdas. Minusta ku-
vataide on kaksidimensio-
naalista eli sillä on korkeus
ja leveys. Valmis työ pysyy
koko ajan muuttumatto-
mana ja se voidaan helpos-
ti siirtää paikasta toiseen
ja yleensä se ripustetaan
seinälle. Näin saadaan sul-
jettua installaatiot, perfor-
manssit ja videotaide pois
kuvataiteista, digital art  jää
määritelmän puitteisiin.

Mielestäni näistä asioista
olisi syytä käydä perusteel-
linen ja periaatteellinen
keskustelu ennen kuin kä-
site kuvataide hajoaa sir-
paleiksi. Siitähän on nyt jo
merkkejä, kun kuvataitee-
na on pidetty pyykkinarul-
le ripustettuja vaatteita tai
lattialle heitettyä hiekkaa.

PAUL TIILILÄ
digital artist

Pälkäne

Ovatko
installaatiot
kuvataidetta?

Kuva–
taiteena on
pidetty
pyykkinarulle
ripustettuja
vaatteita.

Vastenmieliset ja kateel-
liset äijät eivät saa naista
muuta kuin rahalla. Sehän
tietysti harmittaa. Sen täh-
den he kirjoittavat ja pu-
huvat naisista halventaen,
esimerkiksi harpuiksi.

Vielä enemmän he hal-
veksivat seksin myyjiä.
Näistä naisista käytetään
hyvinkin rumia nimityksiä,
niin kuin kaikki tietävät.
Toisaalta jos seksin osto
olisi laillista, mistä rahat
köyhille, rumille ja vasten-
mielisille miehille?

PIRKKO LEHTO-JÄRVINEN
Tampere

Vähennyksen
saa vaikka ei
olisi pariskunta
Lisäinfoa kotitalousvä-
hennykseen. Tuplavähen-
nyksen saa vaikka ei olisi
pariskunta. Jos samassa ta-
loudessa asuu vaikka oma
lapsi, jolla on verotettavaa
tuloa, niin vähennyksen
saavat molemmat.

Verotettava tulo voi olla
palkkatuloa, työttömyys-
korvausta, eläkettä tms.
Lasku on oltava molempi-
en nimissä. Toki on tarkis-
tettava, että yritys on en-
nakkoperintärekisterissä.

Kotitalousvähennyksen
saa se, joka maksaa vähen-
nykseen oikeuttavan työn.
Työ on tehtävä joko mak-
sajan omassa asunnossa
tai hänen vanhempiensa,
isovanhempiensa tai ap-

pivanhempiensa käytössä
olevassa asunnossa. Van-
hempiin sekä appi- ja iso-
vanhempiin rinnastetaan
myös heidän puolisonsa.

Käyttäkää nyt ihmeessä
palveluja hyväksenne, var-
sinkin omien vanhempien
ja isovanhempien hyväksi.
Ja verohyödyn saatte itse.
Millä muulla palvelulle
saatte veroa pienemmäksi?

Myös kuolinpesä voi saa-
da kotitalousvähennyksen,
mutta ainoastaan henkilön
kuolinvuodelta.

Nyt puhutaan paljon
vanhusten huonosta hoi-
dosta ja siitä etteivät he saa
tarpeeksi aikaa ja huomio-
ta. No, mitäpä jos palkkai-
sitte siivoojan tai raivaajan
hänelle avuksi?

Itse olen aika sosiaalinen
eli kuuntelen kuulumiset
ja kälkätän omat juttuni.
Asiakkaat ovat olleet tyy-
tyväisiä.

TUULA LAHTINEN
Tampere

Talvivaara
on kuin
Neuvostoliitto
Talvivaarassa ruskeaa vettä
valuu kuohuten joka suun-
taan ojina, puroina, pieninä
jokina. Altaita, lätäköitä
joka puolella, kaatuneita
aitoja, risuja sotkuja jne.
Näkymä kuin entisessä
Neuvostoliitossa öljykata-
strofi n jälkeen.

Tilanne ei ole kenenkään
hallinnassa. Taas tuttu se-
litys: kaikki tehty voimassa
olevien lakien mukaan! Ää-
liötkö näitä lakeja säätelee?

MAURI LEHTONEN
Siivikkala

Miehet puhuvat
seksin myyjistä
rumasti

S
yysaamun aurinko
lämmittää maisemaa.
Asemalaiturin lippu-
automaatin edessä

notkuu kaksi hilpeää miestä.
Yhteistyö on saumatonta. Kun
selvempi sohii umpimähkään
automaatin näyttöruutua, juo-
puneempi ottaa lukua hor-
juvassa takanojassa. Miesten
takana nainen pälyilee tuon
tuostakin ympärilleen ja opas-
taa kaveruksia lipunostossa.

”Hyvät matkustajat. Inter-
cityjuna numero 474 Poris-
ta Helsinkiin saapuu raiteille
kaksi.”

Juna suhahtaa asemalle. Ih-
miset tungeksivat sen uume-
niin ja väistelevät kyytiin pyr-
kivää humalaiskaksikkoa.

Kiipeän avosiipan kanssa vau-
nuun. Allergiapaikat löytyvät
helposti – ja niillä rötköttävät
juopuneet miehet.

Hyttikaappari keksii meidät
ja vinkkaa käymään sisään,
allergia-akvaarioon. Korjaan
happiviiksieni asentoa ja pu-
distan hitaasti päätäni: Tämä
ei voinut olla totta! Junan

nytkätessä liikkeelle on pakko
etsiä paikat seuraavasta vau-
nusta.

Ohittaessamme akvaariota
kaappari kampeaa sieltä ulos
ja lähtee huojuvin askelin pe-
räämme. Peräämme lähtenyt
mies seilaa vessan oven edessä
ja yrittää päästä sisään. Mutta
moderni tekniikka ei tottele

viinanhöyryisiä ajatuspolkuja.
Oven avaava taikanappi pysyy
piilossa. Eikä mies pääse sam-
muttamaan yltyvää hätäänsä
eikä vessan lattiaa.

Miehen viereen seisahtanut
konnari käskee miekkosta pa-
laamaan hyttiin. Mies aukoo
suutaan ja osoittelee käymä-
län ovea, mutta konduktööri
osoittaa käytävää ja porhaltaa

sitten ohitsemme. Hihkaisen
hänen jälkeensä ja heilutan
lippuja ja kerron, että meillä
oli varattuna allergiapaikat.

”Tä. Ai niin ne. Täytyy heit-
tää ne sitten Tampereella ju-
nasta”, konnari puuskahtaa ja
harppoo saman tien paikalta.

”Mutta kun..”, yritän hiukata
miehen perään, mutta konnari
liukenee junan kätköihin.

Vaunussa on tunkkainen ilma
ja penkit tuoksahtavat. Kurk-
kuani alkaa kutista, aivastus
pyrkii ilmoille ja hengitys vin-
kuu jo.

Löydämme kaksi paikkaa
edellisestä vaunusta. Siellä on
parempi ilma ja lähes suora
näköyhteys allergia-akvaari-
oon. Toinen hytin kaapanneis-
ta on sammunut. Toinen sei-
soo käytävällä ja pitää vaunun
perimmäistä seinää pystyssä,
vahvassa etunojassa. Housu-
jen etumusta hamuava käsi
löytää perille ja mies laskee
hartaasti tarpeensa pitkin lat-
tiaa ja valkeaa seinämää.

Tampereella poistumme
junasta. Humalaiskaksik-

ko on ehtinyt asematunnelin
portaikolle asti, omin avuin.
Minun on vaikea hengittää ja
yskänpuuskat jarruttavat me-
noa, kun lähestymme asema-
laiturilla tupakoivaa konnaria
ja hänen vieressään seisovaa
kollegaa.

”Hän olisi tarvinnut sen al-
lergiapaikan”, avosiippa sanoo
konduktöörille.

”Se on ikävää”, konnari
urahtaa ja katsoo sitten itään
ja lopulta länteen.

”Juopuneempi kusi vaunun
lattialle”, avosiippa jatkaa.

”Täytyy siitä sitten siivoojal-
le jossakin vaiheessa ilmoit-
taa”, mies murahtaa ja laskee
tympääntyneen katseensa
maahan. ”Hei, mitä oikein
on tapahtunut?”, naiskonna-
ri aloittaa, mutta virkatoverin
koko olemus seisahtuu kuin
muuli.

Poistumme paikalta, jätäm-
me taaksemme naiskonnarin
kysyvän katseen ja sulaudum-
me asematunnelin ihmisvili-
nään.

KATRI MÄKINEN
Sastamala

Humalaiset valtasivat allergiahytin
”Täytyy

heittää ne

miehet sitten

Tampereella

junasta”,

konnari

puuskahti.

Kurkkuani alkaa
kutista, hengitys
vinkuu jo.

A
sunnon ostajalta ha-
lutaan vaatia jopa 20
prosentin säästöosuutta

kauppahinnasta. Tätä kos-
keva uutisointi kaavaillusta
”lainakatosta”on ollut yksi-
puolista.

Puhutaan lainakatosta, joka
on mielestäni täysin väärä ja
harhaanjohtava termi tähän
keskusteluun. Pesämuna olisi
parempi.

Pesämuna ei saa olla pro-
sentteja asunnon hinnasta,
vaan sen tulee määräytyä os-
tajien maksukyvyn mukaan
eli kuukausierä ei saa tulla
ongelmaksi yllättävissäkään
elämänkäänteissä, joita ihmis-

elämään normaalisti mahtuu.
Silloin se hyödyttää myös asia-
kasta. Ei pankki tarvitse ylita-
kuuta lainanottajalta, tälläkin
hetkellä takuiden täytyy kattaa
koko lainasumma.

Tätä 20 prosentin pesämunaa
vaaditaan, jotta pankit voisi-
vat myydä tuon 20 prosentin
osuuden kalliina kulutusluot-
tona ja saisivat sillä viivan alle
lisää tulosta. Siitä hyötyisivät
pankit, asuntosijoittajat ja va-
rakkaiden vanhempien vesat.

Esimerkiksi itseltäni olisi
aikanaan jäänyt ensiasunto os-
tamatta ja olisin noin vuokran
suuruisen lyhennyserän sijaan

maksanut vuokraa paljon kau-
emmin – tai todennäköisesti
hankkinut kalliimman rahoi-
tuksen käsirahaksi.

Uudistusta perustellaan myös
sillä, että se ”opettaa säästä-
mään”. Otetaan esimerkki.

Tampereella saa helposti
maksaa kolmiosta 900 euroa
kuukaudessa. Jos pariskun-
nalla olisi tällä hetkellä varaa
150 000 euroa maksavaan
asuntoon 20 vuoden laina-
ajalla käyttäen korkeaa 4 pro-
sentin kokonaiskorkoa, olisi
heillä käytettävissä 900 euroa
lainan lyhennykseen ja jopa
300 euroa vastikkeeseen eli

1 200 euroa kuukaudessa.
Tällöin säästöön pystyisi jät-

tämään 300 euroa kuukaudes-
sa. 20 prosentin käsirahan ke-
räämiseen menisi kahdeksan
vuotta ja neljä kuukautta. Kun
otetaan huomioon asuntojen
hintakehitys, säästötarve olisi
330 euroa kuukaudessa.

Jos lainan olisi saanut koko
summalle heti, olisi pariskun-
ta ehtinyt sitä jo lyhentää noin
48 000 euroa. Eikä heidän
olisi tarvinnut maksaa tuota
oletettua 15 000 euron hinnan
nousua. He voittaisivat 33 000
euroa kahdeksassa vuodessa.

KALLE KIILI
Tampere

Lainakatto vaikeuttaa liikaa asunnon ostamista
Näin

pankit

voisivat

myydä tuon 

20 prosentin 

osuuden

kalliina

kulutus-

luottona.

M
ediassa on käsitelty
viime aikoina myön-
teisesti ajatusta Ere-

mitaasin taidemuseon sivu-
toimipisteen perustamisesta
Tampereelle. Taustalla lienee
tieto, että Tampereen kaupun-
gilla on yhteistyösopimus ja
tiiviit suhteet museon kanssa.

Tämän sopimuksen perus-
teella järjestettiin 2011 Vaprii-
kissa näyttely Luokaamme uu-
si maailma – agitaatioposliinia
Pietarin Eremitaasista. Ensi
vuonna Tampereen taidemu-
seossa järjestettävän venäläi-

sen taiteilijan Dashi Namda-
kovin näyttelyn idea syntyi
Eremitaasin edustajien kanssa
käydyissä keskusteluissa.

Vuodelle 2015 on suunnit-
teilla Eremitaasin kokoelmiin
perustuvat näyttelyt Tampe-
reen taidemuseoon ja Vapriik-
kiin. Näyttely- ja tutkimusyh-
teistyötä on tarkoitus jatkaa.

Tulevaisuudessa on mah-
dollista keskustella laajem-
masta yhteistyöstä, jos ja
kun tiloja saadaan lisää pian
esityksensä jättävän taidemu-
seotiloja pohtivan työryhmän

esittämällä tavalla. Koko ajan
on hyvä muistaa realismi: Ere-
mitaas on maailman merkittä-
vimpiä museoita, jonka ensisi-
jaisia kumppaneita ovat muut
maailman suuret museot.

Näsilinna tämänkaltaisen
näyttelytoiminnan vaihtoeh-
tona karsiutui pois Näsilinna-
työryhmän työssä. Sen tilat
soveltuvat paremmin pieni-
muotoisiin näyttelyihin.

TOIMI JAATINEN
tuotantojohtaja

TAINA MYLLYHARJU
museonjohtaja

Yhteistyö jatkuu Eremitaasin kanssa
Näsilinna 

tämän-

kaltaisen

näyttely-

toiminnan

vaihtoehtona

karsiutui pois

jo keväällä.

Kuin entinen patoallas on
tämä suomalainen keskus-
telu Talvivaarasta paisunut
yli äyräiden. Paikoin on kyse
selvästä kansankiihotuksesta.

Tämä tuli mieleen televi-
siouutisia seuratessa. Kau-
pungeista tulleet risupartai-
set hampputukat huusivat
pää punaisena kaivokselle
sulkua banderolliensa kanssa
ja meno oli kuin ydinvoima-
la olisi pamahtanut ja satoja
ihmisiä kuollut. Oli siellä pari
hesalaista vihreää kansan-
edustajaakin aktivisteina.

Riemastutti lukea MTV3:n
netistä yhtiön tekemää pi-
kagallupia Sotkamossa. Ky-
läläiset halusivat kaivoksen
jatkavan, ihmettelivät josta-
kin muualta tulleen luonnon-
suojelijaporukan hillitöntä
vouhotusta ja suhtautuivat
vahinkoihin rauhallisesti,
seurauksia kun ei vielä tiedä
kukaan.

Vouhkaavat ympäristöak-
tiivit ja Suomen median vih-
reät toimittajat tekevät asias-
ta todellista paljon suurem-
man. Niin toimii propaganda.
Uutisten katselija menee hel-
posti mukaan kauhisteluun,
ellei pidä omaa suhteellisuu-
dentajua ja järkeä mielessä.

Aktivistit eivät tietenkään
kerro, että yli 90 prosenttia
kaivoksistamme toimii moit-
teettomasti.

Vähättelemättä onnetto-
muuden seurauksia sinänsä,
mutta vielä ei kai kukaan ole
kuollut tähän katastrofi in.
Moni on sitä mieltä, että ym-
päristötuhojakin on liioiteltu.

Maailmansivu on sattunut
onnettomuuksia, niin maalla
kuin merillä.Valtamerilaivo-
jakin on uponnut, vaikkei oli-
si pitänyt. Elämä nyt vain on
tällaista. Hysterisoitumalla ei
mikään asia parane.

TUULA HELARIUTTA
Huittinen

Vielä ei ole
kukaan kuollut
kaivoksen takia

Asiat tärkeysjärjestykseen!
Lasse Eskosen muotoku-
van hinnalla olisi säilytetty
ja ylläpidetty kolme kauka-
loa lasten ja nuorten iloksi.

KARVA

Isot ja pienet talonmiehet,
voisitteko lakaista jalka-
käytäviltä mädät ja liukkaat
lehdet pois ennen pakka-
sia. Pakkasten jälkeen ne
ovat tuplaliukkaat.

AMURISTA

Tampereen kaupungille
kiitokset Terveysnysses-
tä. Infl uenssarokotus sujui
hyvin ja ennen kaikkea on
mukavaa, kun  nysse tulee
lähemmäksi asiakkaita.
Ruusut iloiselle hoitohen-
kilökunnalle!

PIIKILLÄ KÄYNYT

Uskomatonta itsekkyyttä
Nokialla! Muutama kukka-
hattutäti on päättänyt, että
avun tarpeessa olevia lap-
sia ei kyllä oteta asumaan
meidän kotikadulle. Sairas-
ta, hävetkää Luhtatien väki.

ALALLA TYÖSKENTELEVÄ

Tinnituksen kiusaa voi hel-
pottaa kuulolaitteella.

NÄIN MINULLA

Haja-asutusalueiden asu-
jat pestattiin Itämeren
pelastusoperaatioon lain
voimalla. Ostimme kal-
liit mutta huonosti toimi-
vat laitteet. Muutama liru
per päivä talteen. Samalla
muut tahot pilaavat me-
remme. Nyt pilataan Kai-
nuun maisemat valtioval-
lan suojeluksessa. Kuka pe-
lastaisi meidät päättäjiltä?

MÖKIN MUMMU

Pastori Kai Sadinmaalle
sydämellinen kiitos joka
toinen torstai pitämästään
aamuhartaudesta. Julistus
on väkevää arvojen koh-
dalleen panoa niin kirkolle
kuin valtiovallalle.

LUKIJA

On taas joulukorttiin tar-
koitettu postimerkki niin
vaikean mallinen. Laittoi-
pa korttiin merkin miten
vain, niin aina näkyy kortin
EAN-koodi ja jopa kor-
tin hintakin. Onko vaikea
suunnitella sen muotois-
ta merkkiä, joka peittäisi
edellä mainitut asiat?

HUOLITELTU KORTTI

Tulikohan Näsinneulaan
virtapiikki hienon iltava-
laistuksen jälkeen? Sen
jälkeen pimeni masto eikä
pala vieläkään.

MIKA KAITERA

Miten voi vanha kiakko-
kaupunki jättää kaukalalot
pois? Mistä tulevat uudet
kiakkoilijat? Kyllä rahaa
löytyy. Kaikilla ei ole varaa
harjoitella halleissa.

HELENA

Tesoman koulun toisessa
ruokailussa ruoka loppui
kesken 5.11 ja 12.11. Tilalle
tuotiin jotain muuta ”ruo-
kaa”. On hyvin ikävää, että
joutuu olemaan ilman ruo-
kaa monta tuntia.

USEASTI PETTYNYT

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.

Mitä
itsekkyyttä
Nokialla! Avun
tarpeessa
olevia lapsia ei
oteta asumaan
kotikadulle.




