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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

Kaksin Kaupissa. Mikäs sen mukavampaa kuin kaksin rakkaan kanssa kävelyllä. Lumisia, kaunii-
ta maisemia ihaillen.

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

Tarja Lammi

T
yömarkkinajärjestöt
valmistautuvat seu-
raaviin työehtosopi-

muskierroksiin ja saamme
seurata, miten osapuolet
koettavat saada suuren
yleisön ja median puolel-
leen enemmän ja vähem-
män totuudenmukaisilla
väitteillä.

EK:n johtajat ajavat
palkka-alea, jotta palkkoja
ei tarvitse ainakaan nostaa.
He kertovat, että se säästää
työpaikkoja ja parantaa kil-
pailukykyä.

Ay-liike luonnollisesti
vastustaa ajatusta ja ajaa si-

tä, että jäsentensä reaalian-
siot eivät ainakaan kovin
paljoa laskisi.

Olen ollut edustamassa
henkilöstöä kymmenissä
yt-neuvotteluissa, joiden
kautta on työpaikkansa
joutunut jättämään muu-
tama tuhat ihmistä. Ker-
taakaan en ole kohdannut
sellaista vähentämisperus-
tetta, jossa edes mainitaan
työvoimakustannusten

nousu Suomessa.
Kilpailukyvyn heikke-

neminen on johtunut ihan
muista tekijöistä, sellaisista
joihin rivityöntekijä ei ole
pystynyt juuri vaikutta-
maan, mutta se on toinen
tarina. Ja toisin päin, en
ole kuullut yhtään sellaista
faktapohjaista kertomusta,
jossa yritys harkitsisi uu-
den työntekijän palkkaa-
mista, mikäli sopimuskoro-
tuksia ei tule.

Sen varalta, että löytyy
yrityksiä joissa sopimus-
korotukset ovat todellinen
uhka, ehdotan että työeh-
tosopimuksiin tehdään kir-
jaus yksiselitteisistä talous-
luvuista, joiden toteutuessa
sopimuskorotukset eivät
tule voimaan.

Mielenkiintoinen vivahde
tässä palkka-al -keskus-
telussa on se, että eniten
tavallisen palkansaajan
kukkarolle ovat käymässä
henkilöt, joiden omat tulot
ovat karanneet jo kauas
kohtuuden rajoista.

Ymmärtäähän sen, että
silloin kun ei tarvitse olla
huolissaan omasta talo-
udesta, helposti unoh-
taa todellisen maailman.
Maailman, jossa infl aati-
on juokseminen tulotasoa
vikkelämmin aiheuttaa
nopeasti ongelmia etenkin
perheellisten arkipäiviin.

KALLE KIILI
ylempien toimihenkilöiden

luottamusmies

Nokia Oyj

hallituksen jäsen

Uusi Insinööriliitto UIL ry

Totuus karkailee
palkka-
keskustelussa

Kilpailukyvyn
rapautuminen
on johtunut
muista
tekijöistä
kuin palkasta.

Luonnossa kulkijana en ole
voinut välttyä panemasta
merkille, että viime aikojen
lumisateet alkavat jo uhata
sähkönjakelua.

Metsän puita painaa ai-
nakin Kangasalan maise-
missa raskas tykkilumen
kaltainen taakka. Lumi on
taivuttanut ohuita puita ja
oksia, paikoin sähkölinjo-
jen ylle. Ennusteiden mu-
kaan lumisateet jatkuvat eli
lumitaakan paino lisääntyy
entisestään.

Muistan muutamien
vuosien takaisen vastaavan
tilanteen. Sen seurauksena
Pirkanmaalla katkesi sähkö
tuhansista kotitalouksista.

Ovatko sähkönjakelusta
vastaavat yhtiöt varautu-
neet uhkaavaan tilantee-
seen? Voivatko sähköyhtiöt
edes tehdä mitään enna-
kolta?

JUHA KAIRESALO
Kangasala

Yli 50-vuotiaat
pidettävä töissä
vaikka lailla
Jos eläkeikää nostetaan,
niin työnantajat täytyy
velvoittaa lainsäädännöllä
pitämään yli 50-vuotiaaat
töissä. Lakiin täytyisi saada
tällöin niin sanottu ikäkiin-
tiö. Esimerkiksi 10 prosent-
tia yrityksen työntekijöistä
täytyy olla yli 50-vuotiaita
ja 20 prosenttia yli 60-vuo-
tiaita.

Myös iäkkäämpien
työntekijöiden irtisano-
missuojaa täytyy parantaa.
Irtisanominen täytyy tehdä
lähes mahdottomaksi tai
ainakin rahalliset korvauk-
set irtisanomistilanteessa
niin suuriksi, että ne hou-
kuttavat pitämään työnte-
kijän töissä.

KIRSI-MAARIT ASPLUND
Tampere

Puolustus-
ministeriön
kallis juhla
Maa on taantumassa ja ra-
hapulan takia muun muas-
sa puolustusvoimia ajetaan
alas. Samanaikaisesti kun
henkilökuntaa supiste-
taan, puolustusministe-
riö järjestää 100 hengen
henkilökunnalleen 30�000
euroa maksavan pikkujou-
lujuhlan.

Hallintojohtaja Hannu
Antikaisen mukaan puo-
lustusministeriö on päättä-
nyt panostaa henkilöstönsä
hyvinvointiin ja tämä on
nyt se tapa, jolla sitä on ha-
luttu tehdä.
Iltalehden paljastama tie-

to ohjelmatoimiston mitta-
vista veroveloista ja varari-
kosta tuli hallintojohtajalle
täytenä yllätyksenä.

YRJÖ SARASTE
Helsinki

Viime hetket
auttaa
veteraaneja
Veteraanien kuntoutuk-
sen sekä kotona asumista
helpottamisen rahoitus on
ollut pääasiassa kansalais-
keräysten varassa.

Puolustusministeri Carl
Haglund kirjoittaa (AL
29.11), että rintamaveteraa-
nien kuntoutusmääräraha
säilyi ennallaan. Minusta
määräraha on tuplattava.

Tämä joukko harvenee
luonnollisen poistuman
kautta hyvää vauhtia. Jo-
kaisen veteraanin on pääs-
tävä kuntoutukseen vähin-
tään kerran vuodessa. Ve-
teraanien kotona asumista
on helpotettava ateriapal-
velulla, kotipalvelulla ja ko-
tona asumista helpottavilla
remonteilla. Veteraanien
itse tarvitsee maksaa näistä
palveluista vain hyvin pieni
omavastuuosuus.

JUKKA OLLIKKALA
Pälkäne

Raskas lumi
uhkaa jo
sähkölinjoja

K
ansanvalistusseuran
säätiö aloitti yt-neu-
vottelut Oriveden
Opistossa juuri ennen

itsenäisyyspäivää tarkoitukse-
na lopettaa opiston toiminta
Orivedellä ja siirtää supistettu
toiminta Tampereelle.

Lisäksi KVS:ssa suunnitel-
laan opetuksen siirtämistä en-
tistä enemmän verkkoon sekä
suunnitellaan perustettavaksi
muun muassa valtakunnalli-
nen puheradio.

Oriveden Opisto on toimi-
nut Orivedellä sisäoppilaitok-
sena, jossa sanataiteen, mu-
siikin ja kuvataiteen innoitta-
mat ihmiset ovat kohdanneet
ainutlaatuisella tavalla. Nuoret
taidekentän toivot ovat voi-
neet opiskella yhdessä. Opis-
ton henki on syntynyt paitsi
pikkupaikkakunnalla opiske-
lusta myös sisäoppilaitoksessa
asumisen yhteisöllisyydestä.

Kesäkurssit ja talven opiske-
lujaksot ovat muodostaneet ai-
nutlaatuisen taidehautomon.
Vuosikymmenien saatossa se
on ollut innoittamassa luke-
mattomia taiteilijoita ja tai-

teen harrastajia luomaan uutta
suomalaisessa taide-elämässä.

Kesäkursseillaan Oriveden
Opiston Klemetti-Opisto on
maan merkittävimpiä musii-
kin opinahjoja, jossa saadaan
vuoden talviopetusta vastaava
kehitys helposti aikaiseksi pa-
rissa viikossa. Eräs Oriveden

Opiston kirjoittajalukiossa en-
simmäistä vuottaan opiskeleva
oppilas puolestaan toteaa, että
opisto on alle puolessa vuo-
dessa antanut enemmän kuin
mikään koulu aiemmin.

Kansanopiston pitkien tal-
vikurssien lisäksi Orivedellä
on järjestetty niin talvella kuin
kesälläkin lyhytkursseja, joissa

hyvin suuri määrä suomalai-
sen taidekentän vaikuttaja on
saanut ensimmäisen potkun
uralleen. Opettajina ovat toi-
mineet suomalaisen taide-
elämän kärkinimet ja näin
opiskelijat ovat saaneet elävän
kontaktin niin musiikin, kirjal-
lisuuden kuin kuvataiteenkin
ammattilaisiin.

Oriveden Opisto on varmas-
ti taloudellisten haasteiden
edessä hallituksen säästöleik-
kurin osuessa kaikkiin kansan-
opistoihin. On silti muistet-
tava, että Oriveden Opisto on
tehnyt voittoa viimeiset kaksi
vuotta. Lisäksi Kansanvalis-
tusseura on erittäin vakava-
rainen ja Oriveden Opiston
talouden pohja on kunnossa.

Nyt aloitetut yt-neuvottelut
ovat selvästi ylireagointia tule-
vaan – esimerkiksi neuvottelut
Oriveden kaupungin tai mui-
den toimijoiden kanssa eivät
ole edes kunnolla alkaneet.

Oriveden Opiston siirtämi-
nen Tampereelle on itsetu-
hoista toimintaa, joka tappaa
erittäin tärkeän ruohonjuuri-

tason oppilaitoksen. Nettiad-
ressi keräsi ensimmäisen vii-
kon aikana yli 2�000 nimeä.

Kansanvalistusseura on
maamme vanhin sivistysjär-
jestö, jonka tarkoituksena on
sivistystyön ja aikuiskasva-
tuksen edistäminen. Säätiön
omaisuus ja sen toiminta ovat
suomalaisten yhteistä kulttuu-
riperintöä ja sitä koskevassa
päätöksenteossa tulee kuulla
laajasti sivistystyön ja kulttuu-
rielämän edustajien ääntä.

Päivi Alasalmi, kirjailija, Atso Al-

mila, säveltäjä, kapellimestari, Pasi

Heikura, kirjoittaja, Alivaltiosih-

teeri, Matti Huhta, muusikko, Olli

Jalonen, kirjailija, Petri Juutilai-

nen, kapellimestari, Pauli Kallio, 

sarjakuvakäsikirjoittaja, Jussi Kivi, 

kuvataiteilija, Heikki Kujanpää, elo-

kuvaohjaaja, Kirsi Kunnas, runoilija,

Jaakko Kuusisto, muusikko, Rosa

Liksom, kirjailija, kuvataiteilija, Sep-

po Murto, dir.mus, Esko Männik-

kö, valokuvataiteilija, Iiro Rantala, 

muusikko, Teemu Saukkonen, tai-

demaalari, Jaakko Syrjä, kirjailija,

Nanna Susi, taidemaalari ja Kaari

Utrio, kirjailija, taiteilijaprofessori.

Pelastakaa Oriveden Opisto
Oriveden

Opistossa

sanataiteen,

musiikin ja

kuvataiteen

innoittamat

ihmiset ovat

kohdanneet

ainut-

laatuisella

tavalla.

Opiston
siirtäminen
Tampereelle on
itsetuhoista
toimintaa.

E
eva Puttonen kirjoitti
asiaa (AL 4.12.) siitä, että
miksi me enää vietäm-

me kristillisiä juhlia kuten jou-
lua, koska vähemmistö ei usko
Raamattuun ja sen Jeesuk-
seen, jonka muistoksi joulua
vietetään kristillisissä maissa.

Palataanpa alkuun ja poiste-
taan kaikki kristilliset juhlat,
niin jää jäljelle tasan kaksi
juhlaa, nimittäin vappu ja Suo-
men lipun päivä, sillä itsenäi-
syysjuhlatkin pitäisi lopettaa,
koska emme ole itsenäisiä
vaan EU:n vasallivaltio, toisin
kuin hyvät naapurimme Venä-
jä ja Ruotsi.

Työnantajille muutos olisi

merkittävä. Vuoteen jäisi vain
yksi palkallinen juhlapäi-
vä ja tämä nostaisi huimasti
Suomen taloutta. Voisimme

helposti rahoittaa kaikkien
kristillisten maiden juhlimiset
Kreikka etunenässä.

Eräs ongelma on asiassa
olisi. Alko joutuisi konkurssin
partaalle, kun suurimmat ku-

lutusjuhlat poistuisivat nimit-
täin joulu ja juhannus. Samalla
kansa tosin tervehtyisi ja pää-
sisimme eroon lääkäripulasta.

Toinen ongelma muodos-
tuisi siitä, kun nämä joulun
lopettaneet vähemmistöt
alkaisi tuoda Suomeen omia
juhlijaan, jotka tosin ei olisi
vapaapäiviä töistä, vaan juhlat
pitäisi keskittää sunnuntaiksi
vaikka nekin on nykyisin mo-
nen työ ja ostospäiviä ja mi-
tenkä kävisi joulukaupan kun
lahjoja ei ostettaisi,

Kolmaskin ongelma syntyi-
si, kun pakanallinen joulupuk-
ki pitäisi karkottaa Suomes-
ta Ruotsin Lappiin, jonne se

asettuisi maahanmuuttajana
ja saisi turvapaikan Ruotsin
Lapista, näinhän kävi saunal-
lekin, jonka ruotsalaiset omi
itselleen.

Yhteenvetona: erotaan EU:sta,
luovutaan kristillistä juhlis-
ta, erotetaan valtio kirkosta ja
aletaan elää Kalevalan aikaa,
jolloin emme loukkaa kenen-
kään vakaumusta, koska Kale-
vala on satua ja se on kaikkien
aatesuuntien helppo hyväksyä.

Itse olen jo yli 60 joulua
viettänyt, joten muistot eivät
lopu.

REIMA HAKULINEN
Tampere

Kaksi juhlapäivää riittää Suomeen hyvin
Palkallisten 

juhlapäivien 

vähentäminen 

nostaisi

huimasti

Suomen

taloutta.

T
oukomaankuja on Ir-
jalankadun poikkikatu
Tampereella. Kadun

itäpäässä on kaksi taloyhtiö-
tä, taloissa on yhteensä yli
60 asunto-osakehuoneistoa.
Lähes 20 vuoden ajan taloyh-
tiöt ovat anoneet kaupunkia
asfaltoimaan tontille johta-
van kuoppaisen tien, noin 150
metriä. Tien hoito kuuluu
kaupungille.

Syksyllä 2011 kaupungilta
tuli taloyhtiöille ilosanoma
piirustusten kera: katu perus-
korjataan nykyaikaiseksi, uu-

sitaan ulkovalaistus ja asfaltoi-
daan kesällä 2012. Muutoksia
sai esittää, mutta ne eivät saa
aiheuttaa kustannuksia.

Kesäkuussa 2012 kaupunki-
ympäristön kehittämisyksik-
kö ilmoitti, että työt aloitetaan
alustavan aikataulun mukaan
18.6. Ensimmäiset kaivajat tai
tonkijat ilmestyivät työmaalle
syyskuun alussa, vanha pinta-
kerros poistettiin ja tielle levi-
tettiin sepeli.

Marraskuussa tientekijöil-
le tuli kiire ja asfaltti levitet-
tiin kolmen asteen pakkasessa

29. marraskuuta. Joulukuun
3. kaivinkone levitteli hiek-
kaa asfaltin reunoille lumen ja
jään päälle 17 asteen pakka-
sessa. Lamput on laittamatta,
ja Toukomaankujan länsipää-
tä ei ehditty edes asfaltoida.
Lukuisten tiedustelusoittojen
perusteella työmaakokouksia
pidettiin kiitettävästi.

Tilaajayksikkö käyttää ve-
romarkkoja vastuuttomasti.
Työn tuottavuudesta on vaikea
sanoa mitään.

ILMARI ARO
Tampere

Kelvotonta kadunrakentamista
Marraskuun 

lopussa

tientekijöille

tuli kiire ja

asfaltti

levitettiin

kolmen

asteen

pakkasessa.

–�En voi sietää tyhmiä kysy-
myksiä, tiuskaisi eräs opetta-
ja oppilailleen.

Mistä nuori voi tietää, on-
ko kysymys tyhmä vai asial-
linen? Siksi hän juuri kysyy,
että oppisi uusia, vaikeitakin
asioita. Parasta pitää suunsa
kiinni, kuten suomalaisilla on
yleensä tapana. Kommuni-
kointimme on joko vaikene-
mista tai tappelua. Väittely-
taitoa puuttuu. Asioiden sy-
vempi pohdiskelu, puhumat-
takaan eriävät mielipiteet,
koetaan usein henkilökohtai-
seksi loukkaukseksi.

–�Oletteko muka asian-
tuntija? Näin tokaisi erään
tärkeistä uudistuksista päät-
tävän kokouksen puheen-
johtaja rivikansalaiselle, joka
oli vain kohteliaasti pyytänyt
hieman tarkempaa selvitystä
esillä olevasta ehdotuksesta.

Mietityttää, mahtaako osa-
syynä nykyisiin sotkuihin,
esimerkiksi liikennerahoi-
tuksessa, olla juuri arkuus
kyseenalaistaa suunnitteilla
olevia hätähousuratkaisu-
ja. Jopa 150 miljoonaa euroa
uupuu tieosuuksien paranta-
missuunnitelmasta. Moni-
mutkaistuneessa maailmas-
samme on pitkällä tähtäimel-
lä vaikeaa varautua uusiin
tilanteisiin. Siispä typeriäkin
kysymyksiä ja kummastelu-
ja pitäisi joka tasolla tuoda
ilmi rutkasti ja taajaan, jotta
vältyttäisiin epäviisailta pää-
töksiltä.

Kerrotaan, että jos alem-
malla portaalla työskentelevä
nainen on uskaltanut tiedus-
tella jotakin kokouksen kaik-
kitietävältä miespuheenjoh-
tajalta, seurauksena on ollut
kokonaisvaltainen mulkaisu
ja alentuva huomautus, että
emmeköhän me, hyvä rouva
Virtanen, jo siirtyisi pöytä-
kirjan seuraavaan kohtaan.

RITVA-LIISA HARJUMAA
Rovaniemi

Liian
tyhmiä
kysymyksiä

Ryanair on häirikkö, joka
vaarantaa lentoliikenteen
ja matkustajien turvalli-
suuden muun muassa aja-
malla liian vähällä poltto-
aineella ja vaatimalla seiso-
mapaikkoja koneisiin.

JOUTAA MENNÄ

Trafi  syyttää halpalen-
toyhtiötä kiristyksestä
vetoamal la vain 20 sen-
tin korotukseen valvon-
tamaksussa. Tänä vuonna
korotus on 20 prosenttia.
Edellisvuonna se oli 25
prosenttia. Kukahan tässä
kiristää? Tämän kaltainen
taksapolitiikka on tehokas
keino taloudellisen toimin-
nan siirtämiseen muualle.

ASUKAS

Kiitos Kari Huoviala upe-
asta, ”naulan kantaan” osu-
neesta kolumnistasi (AL
13.12.) koskien ajattelusta
vapaata vapaa-ajattelua.

TAINA PAAJANEN

Varsinaista eläinrakkautta
on tuoda tänne pohjoiseen
palelemaan näitä karvat-
tomia koiria (Moro 13.12.).
Olisitko itse pelkkä ihonah-
ka ja jussipaita ulkona? Ei-
köhän Suomesta löydy ihan
tarpeeksi karvallisia koiria,
jos lemmikin haluaa.

POKKO

Miksi pyydetään arvosta-
maan ihmisiä vasta kuo-
leman lähestyessä? Miksi
ihmiset eivät voi arvostaa
toisiaan läpi elämän?

MISTÄ JOHTUU

Pankkiunioniin liittymi-
sestä pitää ehdottomasti
järjestää kansanäänestys,
kansalaisilla kuitenkin seu-
rauksetkin maksatetaan. Ei
niitä Katainen eikä Urpilai-
nen kustanna, vaikka ovat
viemässä meitä suin päin
kohti pankkien yhteisvas-
tuuta. Eikö olla jo EU:n
tukipakettien kanssa tar-
peeksi syvässä suossa.

ÄLY HOI

Ei koiria kirjastoon! Vai-
keasti koira-allerginen saa
reaktion vaikkei koira ole
paikalla.
VÄLITTÄKÄÄ ALLERGISISTA

Tällä palstalla luki, että
58-vuotiasta ei oteta enää
työhön. Lisään tähän:
62-vuotiasta ei oteta edes
työkkäriin. Ei edes nimeä
kysytä. Sanotaan vaan, että
katso netistä.

TYÖTÖN

14 vuoden jälkeen hiihto-
sukset jalkaan ja huippua
oli! Aivan erilaista kuin
silloin kun teräskypärä ja
rynkky hakkasi niskaa ja
paakut suksen pohjissa.

RONI

Hei veronmaksaja. Onko
jokin nykyisistä palveluis-
ta turha? Kuluitta ne eivät
synny kenenkään tuotta-
mana. Kuinka pienet tulot
pitää itsellä olla,että jaksaa
kadehtia kuntien palkkoja?
Yksityistettyjen toiminto-
jen kulut maksaa kuka?

OHO

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.

Eiköhän
Suomesta
löydy ihan
tarpeeksi
karvallisia
koiria?

Aletaan elää
Kalevalan
aikaa.




