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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

Tätä toivotaan. Kokemäenjoesta nousee pakkashöyryä. Toivotaan, että koulujen hiihtolomalla
aurinko paistaa mahdollisimman monena päivänä.

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

Jukka Ojansivu

M atti Helin oli
oikealla asialla
vaatiessaan, että

Tampereella tulisi ottaa
käyttöön muualla hyviksi
osoitettuja toimintatapoja.

Mutta Helin esitti myös
kyseenalaisia ajatuksia.
Henkilöstön palkitsemi-
nen säästöistä on kaksite-
räinen miekka. Se saattaa
lyhyellä jaksolla tuottaa
taloussäästöjä ja nopeut-
taa pienten innovaatioiden
omaksumista. Mutta se voi
myös jäädyttää rakenteet.
Katse keskittyy seuraavaan
talousarvion tarkistuspis-

teeseen, ei tulevaisuuteen
muutaman vuoden päähän.

Lisäksi on kysyttävä,
saadaanko säästö aikaan
aikaisempaa kustannusvai-
kuttavammalla toiminnal-
la. Onko tuloksena ainakin
yhtä paljon hyvinvointia
kuin aikaisemmin pienem-
millä kustannuksilla?

Suurin kyseenalainen aja-
tus oli viimeisessä kap-
paleessa. Helin kirjoitti:
”Kaikki vaadittavat työka-
lut ovat ilman lisärahaa jo
käsissämme”.

Viesti oli selvä. Tampe-
reen hyvinvointipalvelujen
tekijät eivät ole viitsineet
ottaa käyttöön tehokkaam-

pia työmenetelmiä.
Joukkoharhan ydin on

väitteessä, että merkittä-
viä uusia toimintoja olisi
mahdollista ottaa käyttöön
siirtämällä voimavaroja sa-
man budjettivuoden aikana
toiminnasta toiseen. Juuri
tämä joukkoharha on jäy-
kistänyt kuntien palvelut
viime vuosisadalla.

En tunne yhtään esi-
merkkiä siitä, että yhden
budjettivuoden aikana olisi
onnistuttu siirtämään esi-
merkiksi lasten sijaishuol-
losta voimavaroja kodin-
hoitoapuun tai erikoissai-
raanhoidosta perustervey-
denhuoltoon niin paljon,
että tuottona olisi kirjattu
talouden alijäämän kannal-
ta merkittävä määrä euroja.

Otetaan esimerkiksi Helin
mainostama Imatra. Val-
tuusto päätti investoida
kuuden perhetyöntekijän
palkkaamiseen vakinaisiksi
työntekijöiksi neuvolater-
veydenhoitajien työpa-
reiksi. Ei kehysbudjetin
sisäisenä siirtona, vaan in-
vestointina uuteen toimin-
taan. Saatiin kuusi uutta
kokenutta työntekijää mel-
ko pienellä investoinnilla.
Imatra on kirjannut inves-
toinnilleen selvää tuottoa
odotettua nopeammin ja
myös enemmän.

Jokainen tietointensii-
visiä palveluja tuottava
yritys tietää, että jatkuva
investointi tulevaisuu-
teen on välttämätöntä.
Tämä totuus on kunnissa
jäänyt Helinin taas kerran
toistaman joukkoharhan
varjoon.

MATTI RIMPELÄ
Tampere

Talous kuntoon
investoimalla
hyvinvointiin

Juuri tämä
joukkoharha
on jäykistänyt
kuntien
palvelut.

Taito Mikkonen, olen sa-
maa mieltä kanssasi, että
Pohjois-Korealla on oikeus
ydinaseeseen. Mutta onko
sillä varaa siihen?

Kansa elää nälkäkuo-
leman partaalla ja valtion
johto rakentelee ydinaseita
ja ballistisia ohjuksia. Eikö
näin laitettuja rahoja voisi
laittaa elintarviketuotan-
toon?

Eikö maan johtaja pysty
organisoimaan elintarvike-
huoltoa?

Taito Mikkonen, pystyt-
kö vastaamaan tähän?

PENTTI SILLANPÄÄ
Tampere

Vankilat
ovat liian
täynnä
Maamme vankilat ovat tu-
paten täynnä.

Säästötalkoot on ulotet-
tu koskemaan myös tätä
aluetta. Henkilökuntaa
vähennetään, vankiloita
suljetaan, hillomunkkien
ja kermavaahdon jakelua
rajoitetaan.

Meidän oman konnapo-
rukan lisäksi vankiloihin
on passitettu valtava määrä
ulkomaalaisia täällä vaka-
viin rikoksiin syyllistyneitä.

Ihmetystä herättää, mik-
si heitä ei karkoteta omaan
maahan tuomion täällä
saatuaan.

Viranomainen on voima-
ton karkotuksen suhteen,
jos karkotettava vastustaa
siirtoa omaan maahansa.

Taatusti moni viettää
maamme vankilassa pa-
rempaa elämää kuin vapaa-
na omassa maassaan.

TONI LAJOS
Akaa

Ruotsista
tuli yleisin
kirosana
On suorastaan huvittavaa,
millä innolla ohjelmasarjan
”Suomi on ruotsalainen”
tekijät yrittävät tulkita suo-
men sanoja nimenomaan
ruotsin (Ruotsin?) lahjaksi
Suomelle, vaikka sanojen
alkuperä useimmiten on
suoraan germaaninen, esi-
merkiksi ”vaaka”, ruotsiksi
”våg”, saksaksi Waage.

On kuitenkin eräs lai-
nasana, josta meidän on
aidosti kiittäminen ruotsia.
Nimittäin suomen ja eten-
kin nuorisosuomen yleisin
sana ”vi..u” on suora laina
ruotsista, ”fi ..a”. Olisiko
ilman tätä lainaa suomalai-
sia lainkaan olemassa?

HANNU UUSIKARTANO
Valkeakoski

Lasketaan
ennemmin
eläkkeitä
Kirjoitukseni ”Myös eläk-
keitä voitava leikata tarvit-
taessa” on herättänyt ilah-
duttavan paljon keskuste-
lua. Valitettavan monelta
näyttää kuitenkin jääneen
sanoma ymmärtämättä.

Tarja Cronberg (vihr)
totesi, että ”suomalaisia
nuoria on niin vähän, ett-
eivät he riitä turvaamaan
ikääntyvän väestön nyky-
tasoisia eläkkeitä”. Jos asia
kerran näin on niin ainoa
looginen ratkaisu ongel-
maan on se, että sitten niitä
eläkkeitä on leikattava eikä
siis tuoda Suomeen kym-
meniä tuhansia kreikkalai-
sia ja espanjalaisia nuoria.

Eläkkeiden leikkaamista
ikään kuin automaattisesti
en siis ehdottanut.

JUHA MÄKI-KETELÄ
KTT, opettaja

Ylöjärvi

Pohjois-Korea
ei ruoki
kansaansa

K
eskustan entinen
alue- ja kuntaministe-
ri Hannes Manninen
kehotti Aamulehden

yleisönosaston kirjoitukses-
saan (AL 20.2.) kuntia pysy-
mään sitoumuksissaan tukea
Fennovoiman ydinvoimasuun-
nitelmia.

Manninen mainitsi Saksan
joutuvan harkitsemaan ydin-
voimapäätöksiään uudelleen.

Saksassa on Olkiluoto kol-
mosen rakentamisen aikana
rakennettu yli 24�000 tuulivoi-
malaa (Suomessa 140).

Biokaasulla tuotetaan Sak-
sassa energiaa tuulettomina
ja pilvisillä säillä. Moni kunta
ja kaupunki on siellä energian
suhteen täysin omavarainen.
Nämä uusiutuvat energia-
hankkeet työllistävät Saksassa
lähes satatuhatta henkilöä.

Äskettäin Saksassa käydes-
säni oli joissakin tuulivoima-
lapuistoissa joitakin tuulivoi-
maloita pysäytettyinä. Asiasta
tiedustellessani sain tietää että
siellä on paikoitellen nyt niin
paljon tuulivoimasähköä, et-

tei kaikki mahdu verkkoon ja
niinpä pörssisähkön hinta on
siellä keskellä talvea alle neljä
senttiä per kWh.

Jokainen ydinvoimala on
tällaisella sähkön hinnalla
kannattamaton.

Saksassa on rajattu tuulivoi-
malle soveltumattomat alueet
ja muualle voivat maanomis-

tajat perustaa tuulivoimalayh-
tiöitä ja rakennuttaa mailleen
tuulivoimaloita ilman moni-
mutkaisia lakikiemuroita.

Siellä maanomistaja saa
tuulivoimaperustusten alle
jäävästä alueestaan viisituhat-
ta euroa korvausta vuodessa

ja tuulipuistoalueeksi maansa
luovuttaneet maanomistajat
saavat sitten myöskin vuotuis-
ta korvausta e antamastaan
maasta hehtaarimäärien suh-
teessa.

Voitot jaetaan näissä osuus-
kunnissa vuosittain aina sit-
ten kun ensin on paikallisel-
le pankille maksettu laino-
jen lyhennykset sekä korot.
Tuulivoimalapuistot pyritään
siellä pitämään paikallisten
maanomistajien osuuskuntien
omistuksessa.

Mikäli Suomen kunnissa luo-
vutaan ydinvoimalayhtiöi-
den tukemisesta ja niiden
osakkuuksista ja rakennetaan
jokaiseen kuntaan paikkakun-
nan sähköntarpeen tyydyttävä
määrä tuuli- ja biokaasuvoi-
maloita, ei kunnista liiku lan-
koja pitkin rahaa paikkakun-
tien ulkopuolelle.

Tällä tavalla Suomeen voi-
daan saada uudenaikainen
hajautettu ja maan turvalli-
suuden kannalta tärkeä jokai-
sen kunnan työllisyyttä tukeva
energiantuotanto.

Ydinvoimalat ovat kriisiti-
lanteissa erittäin haavoittuvia
ja ydinvoimalaonnettomuuk-
sien sattuessa suurin kansa-
kuntaamme uhkaava rauhan-
ajan vaara.

Mikä oli se voima, joka sai
Suomen keskustapuolueen
vuonna 2002 yhtäkkiä muut-
tamaan kantaansa ydinvoiman
suhteen ja saamaan eduskun-
nan äänestämään ydinvoiman
rakentamisen puolesta? Pää-
töksellä rapautettiin tuulivoi-
malateollisuus alkutekijöihin-
sä ja pistettiin kuusi miljardia
pääomaa Olkiluodon ydinvoi-
malaan, jota ei todennäköi-
sesti uskalleta koskaan kytkeä
verkkoon.

Tällä rahasummalla olisi
voitu rakentaa yli �500 kolmen
megawatin tuulivoimalaa ha-
jautetusti ympäri Suomea ja
kaikki se olisi voitu tehdä suo-
malaisella työvoimalla.

Niitten tuulivoimaloiden
vuosittainen tuotto olisi enem-
män kuin kaikkien ydinvoima-
loiden tuotto yhteensä.

ERKKI HENRIKKI RINTALA
Tampere

Keskusta tukee väärää energialinjaa
Olkiluotoon 

laitetulla 
rahalla olisi 

saatu
tuulivoimaa,

joka tuottaisi 
enemmän 

kuin
Suomen

kaikki
ydinvoimalat

yhteensä.

Mikä muutti
keskusta-
puolueen
kannan
vuonna 2002?

Lukiessani Mannerhei-
min lastensuojelulii-
ton (MLL) kirjoitusta

”uudenlaisesta eropalvelusta”
(AL 15.2.) ja artikkelia, jonka
kirjoittajana oli” kahden pojan
isä” (AL 17.2.), en voi olla otta-
matta kantaa asiaan. Näke-
mykseni perustuu omakohtai-
siin kokemuksiin ja vapaaeh-
toisena Miessakit ry:n tuki-
henkilönä toimiessani kohtaa-
miini seikkoihin.

On hienoa, että MLL jär-
jestää paikan, jossa isät voi-
vat tavata lapsiaan. Se miksi
isät eivät voi tavata lapsiaan
muualla on sitten syvempi
kysymys, josta soisi syntyvän

isomman yhteiskunnallisen
keskustelun.

Mikäli asiat olisivat tasa-ar-
voisia niin tarvittaisiinko MLL
järjestämää tapaamispaikkaa?
Asia on arka ja saa monet taka-
jaloilleen. Tosiasia on kuiten-
kin se, että tasa-arvo lapsen
äidin ja isän välillä oikeusa-
leissa ja sosiaalitapaamisissa
on valovuoden päässä oikeu-
denmukaisuudesta.

Usein on valitettavasti se ti-
lanne, että lapseen liittyvistä
tapaamis ja huoltajuusjärjes-
telyistä käydään jo alustavat
keskustelut siten, että lapsen
äiti on ensin kertonut omat

näkemykset ja sitä myöten asia
on jo melko lailla käsitelty.

Isän on liki mahdoton saada
oikaistua kenties valheellisia
väittämiä oikeiksi. Yhteiskun-
nan ”koneisto” sosiaali- ja oi-
keuslaitos sekä MLL ovat täy-
sin lapsen äidin puolella. Kun
asiat etenevät oikeussaliin,
käydään keskustelua lähinnä
siitä, miten äidin tahto ja vaa-
timukset saadaan lainvoimai-
siksi. Lapsen etu on asia joka
jää hyvin usein taka-alalle.

Minunkin tapauksessa lap-
sen äidin puolella oli MLL
käyttämä naisasianajaja ja
nainen tuomarina niin kärä-
jä- kuin hoviasteella. Viiden

vuoden pitkän väännön jäl-
keen lopputulos oli: isältä pois
huoltajuus ja kaikki mitä äiti
vaati saatiin lainvoimaiseksi.

Tähän ei vaikuttanut se, että
koko tämän ajan lapsen äiti
rikkoi jo olemassa olevia oike-
uden vahvistamia päätöksiä.
Lastensuojelu ja sosiaalipuoli
olivat alusta asti ottaneet val-
miin ennakkoasenteen, että
lapsen äidin sana oli joka koh-
taa totta. Ilman kyseenalaista-
mista. Viisi vuotta kestäneiden
oikeuden käyntien jälkeen isä
olikin jo sitten rahaton, vara-
ton ja loppuun ajettu.

TERO PAAVOLA
Viiala

Äidin sana voittaa isän sanan erotilanteissa
Lapsen etu jää 

viranomais-
työssä hyvin 

usein
taka-alalle.

O len seurannut ihme-
tellen valveutuneiden
ihmisten – jopa pääkir-

joitustoimittajien – kannanot-
toja sen puolesta, että työ-
markkinajärjestöjen olisi syytä
unohtaa sovittujen kolmen
koulutuspäivän tuominen
käytäntöön, koska yhteyskun-
nan etu sitä vaatii. Mielestäni
sopimusyhteiskunta menettää
kaiken uskottavuutensa, jos
sopimuksista ei pidetä kiinni.

Elinkeinoelämän Keskuslii-
ton (EK) silloisella johdolla oli
täysi mandaatti tehdä raami-

sopimus, jossa nämä kolme
koulutuspäivää sovittiin peri-
aatetasolla. Sopimus on pitävä.
Se, että EK:n sisäisten risti-
riitojensa tuloksena vaihtoi
johtajiaan, ei poista tuon sopi-
muksen sitovuutta.

Lisäksi EK:n edustus oli
mukana kolmikantaisessa työ-
ryhmässä, joka pääsi yhteis-
ymmärrykseen tämän kiistan
päälinjoista.

EK:n hallitus teki sitten äkki-
käännöksen eikä hyväksynyt-
kään työryhmän yksimielisiä

esityksiä. Pihvi siis on: jos van-
hojakaan sopimuksia ei saada
käytäntöön, niin uusilta on jo
valmiiksi pohja pois.

En ota kantaa koulutuspäi-
vien puolesta tai vastaan, vaan
olen huolissani sopimusyh-
teiskunnan toimivuudesta.
Tietenkin sopimusta tulee
arvioida ja jos tuli tehtyä huo-
noja päätöksiä, niitä voidaan
korjata seuraavissa työehtoso-
pimusneuvotteluissa.

KALLE KIILI
ylempien toimihenkilöiden

luottamusmies, Tampere

EK:n on noudatettava sopimusta
Sopimus-

yhteiskunta 
menettää

pohjansa, jos
sopimuksista

ei pidetä
kiinni.

Hannu Kuuri esitti (AL 17.2.)
useita kysymyksiä ja -kom-
mentteja Ylestä.

Eduskunta on päättänyt,
että Suomessa tietyt perus-
palvelut taataan kansalaisille
verovaroin. On haluttu myös
tarjota kansalaisille kotimai-
nen viestintäyhtiö, joka pitää
huolta, että kaikki kansalai-
set saavat asuinpaikasta, kie-
lestä tai varallisuudesta riip-
pumatta tietoa, oppia ja sivis-
tystä sekä pysyvät ajan tasalla
yhteiskunnan asioista. Yle
tarjoaa ohjelmia ja sisältöjä,
jotka on tehty kotimaassa,
kotimaisilla kielillä ja hankit-
tu suomalaisia ajatellen.

Ylen rahoitetaan vuoden
2013 alusta lähes yksinomaan
Yle-verolla. Kaupalliset ka-
navat eivät ole maksaneet
Ylelle toimilupamaksua vuo-
den 2008 jälkeen.

Kirjoittaja ehdottaa tv-
maksukorttia Ylen rahoi-
tukseen. Maksu-tv ei sovellu
Ylen toiminnan rahoittami-
seen, koska koko Ylen tar-
jonta televisiossa, radiossa
ja verkossa on oltava ennen
kaikkea helposti ja vapaasti
kaikkien saatavilla.

Yle on tehostanut toimin-
taansa vuosikymmenen ajan.
Uusien ohjelmien tarjonta
televisiossa on parissakym-
menessä vuodessa kolmin-
kertaistunut ja radiossa
kaksinkertaistunut. Samaan
aikaan Ylen henkilöstömäärä
on pienentynyt. 15 vuotta sit-
ten vakituisessa työsuhteessa
olevien yleläisten määrä oli
4�350, nyt se on 3�100.

Ylen kulut taas on pidet-
ty kymmenen vuotta samal-
la tasolla, ne kasvoivat vain
2 prosenttia vuodesta 2001
vuoteen 2011. Kuluttajahin-
taindeksin muutos oli vastaa-
vana aikana 18 prosenttia.

MIKA OJAMIES
viestintäpäällikkö

Yleisradio

Yle toimii
tehokkaasti ja
tuloksellisesti

Hävetkää te vuokrananta-
jat, jotka vuokraatte sairai-
ta asumiskelvottomia asun-
tojanne hengityssairaille.
600 euroa mennyt 3 kuu-
kauden aikana takianne.

VUOKRALAINEN

Ylen Teemassa 19.2. Lau-
luyhtye Cumulus laulaa
sydämeenkäyvän ihanasti.
Yleisö aplodeeraa innois-
saan, mutta kertaakaan ei
kuulu korviavihlovaa kir-
kumista, eikä kukaan hypi
tasajalkaa. Hieno tunnel-
ma.

NÄIN VUONNA 1971

Hallituksella on taas palikat
hukassa, kun vähennetään
nuorilta ammattikoulutus-
paikkoja ja samaan aikaan
ihmetellään nuorten syr-
jäytymistä. Mistä otetaan
eläkkeiden ja verojen mak-
sajat tulevaisuudessa kun
ei ole kouluttautuneita työ-
ikäisiä ammattilaisia?

TIITUS

Hei te Pakkahuoneen par-
kettien kiitäjät. Eräiden
miesten kannattaisi panos-

taa ulkoiseen olemukseen-
sa enemmän. Ei suttuista
partaa ja hiuskuontaloa.
Vaatetuksessakin olisi pa-
rantamisen varaa.

SILMÄN ILOA NAISILLE

Saisiko Kaupin urheilu-
puiston uudemman puku-
kopin yhteyteen suksiteli-
neen? Olisi tarvetta, jotta
suksia voisi säilyttää siistis-
ti pukeutumisen ja suih-
kussa käynnin ajan.

MAX

Älä muuta Lentävännie-
meen. Olen koittanut aut-
taa ystävääni, joka ei sai-
rautensa vuoksi pääse ulos.
Koitan saada pienen autoni
parkkiin johonkin sopi-
vaan väliin, mutta aina joku
naapuri tulee ilmoittamaan
huudellen, että mitä siihen
autosi jätät, soitan kohta
poliisin!

LÄMMIN SISAR

Lastensuojeluilmoituksia
luulisi tulevan eniten päi-
väkodeilta, joissa lasten
hyvinvointia tarkkaillaan
aitiopaikalta. Näin ei kui-
tenkaan ole. Pelkäävät päi-
väkodin maineen kärsivän.

TOSITARINA

Koska kaupunki alentaa
Tampereen valtatien no-
peusrajoitusta? Fiksua olisi
ennen kuin joku kuolee
Ratinan kohdalla punaisia
päin ajavien autojen alle.

JUKKA

Kiitos myös Keihäsniemen-
tien Aamulehden jakajalle
Ylöjärvellä hiljaisesta liik-
kumisesta. Kolistelematta
pudotat lehden.

HYVIN NUKKUNUT

Lopetetaan nyt vouhotus
ilmasto-ongelmista. Jos on
saanut omakotitalon han-
kituksi, on taatusti oikeu-
tettu saunomaan ja läm-
mittämään talonsa miten
haluaa.

MUMMELI

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.

Eräiden
miesten
kannattaisi
panostaa
ulkoiseen
olemukseensa
enemmän.




