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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

Herkullista. Kyllä kukko kanoistaan huolen pitää, vaikka tarkkailijalla saattaa herahtaa vesi kie-
lelle.

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

Minna Lappi

A
amulehti kirjoitti
äskettäin nuorten
naisten vaikeudes-

ta työllistyä vakituisiin
virkoihin. Haluan kertoa
aiheesta omakohtaisen ko-
kemukseni. Olen työsken-
nellyt valtion eri organisaa-
tioissa muutamia vuosia ja
aiemmin pitänyt valtiota
naisystävällisenä, reiluna
ja jokseenkin turvallisena
työnantajana.

Viimeaikainen kokemuk-
seni on muuttanut näke-
mystäni. Myös valtio ka-
vahtaa nuorta naishakijaa,
kun vakituisiin virkoihin

valitaan työntekijää.
Työskentelin valtion

virastossa sijaisena lähes
kaksi vuotta muutaman
kuukauden pätkissä. Kun
tehtävä tuli hakuun va-
kituisena virkasuhteena,
luonnollisesti hain virkaa.
Valtion rekrytoinneissa
näyttää olevan yleistä, että
virkaan valitaan tehtävää
aiemmin määräaikaisesti
hoitanut henkilö, vaikka
muilla hakijoilla olisi pi-
dempi työkokemus tai kor-
keampi koulutus.

Minua ei kuitenkaan
valittu virkaan. Syyksi il-

moitettiin, ettei työkoke-
mukseni ollut tehtävään
riittävän pitkä. Riittäväksi
kokemukseksi ei laskettu
sitä, että olin lähes kak-
si vuotta hoitanut viran
nimenomaisia tehtäviä.
Lisäksi olin työskennel-
lyt vastaavissa tehtävissä
toisessa valtion virastossa
toiset kaksi vuotta.

Työkokemusta minulla
on ylipäätään niin paljon
kuin ikäiselläni akateemi-
sella voi olla; yliopistoon
menin heti ylioppilaaksi
kirjoitettuani ja maisterik-
si valmistuin alle viidessä
vuodessa. Valmistumi-
sestani lähtien olen ollut
jatkuvasti työelämässä lu-
kuun ottamatta parin kuu-
kauden siirtymiä eri pätkä-
työsuhteiden välillä.

Työnantajan arvioides-
sa hakijoita kuvaan astuu
myös työnantajalle niin
pelottava vauvariski, jonka
voi rajata pois valitsemalla
virkaan iäkkäämmän nai-
sen tai miehen.

Tällä kertaa työnantaja
väisti uhan täpärästi ken-
ties tietämättään. Työhaas-
tattelun aikaan raskauteni
oli puolivälissä. Iloisesta
uutisesta oli kerrottu vain
luotetulle lähipiirille ja työ-
paikalla oli käytetty peittä-
viä vaatteita. Hoikka varsi
muuttuu kuitenkin paljon
jo raskauden alkupuolis-
kolla.

Hakemaani virkaan va-
littiin nelikymppinen, he-
delmällisen ikänsä jo ohit-
tanut nainen. Turvallinen
työntekijä valtiollekin siis
kaikin puolin.

AKATEEMINEN NAINEN
Poikkeuksellisesti nimimerkillä

Nuoria naisia
vieroksuu
valtiokin

Olin lähes
kaksi vuotta
hoitanut viran
nimenomaisia
tehtäviä.

Kuuntelin ja katselin tyr-
mistyneenä television
uutista, jonka mukaan hä-
mäläinen kansanedustaja
ja liikennevaliokunnan ko-
koomuslainen puheenjoh-
taja Kalle Jokinen esittää,
että jo 16-vuotias voisi saa-
da ajokortin.

Jokinen perustelee esi-
tystään sillä, että oikea auto
olisi mopoautoa turvalli-
sempi liikenteessä. 16-vuo-
tiaan kuljettajan suurin sal-
littu nopeus olisi esityksen
mukaan 60 km/h.

Mikäli Jokisen esitys
menisi läpi, olisi täysin
selvää, että tulevaisuudes-
sa teini-ikäiset siirtyisivät
oitis mopoauton ratista
auton ohjaimiin, mikäli
isäpapan tai äidin kukka-
ron nyörit vain antaisivat
myöten.

Suomalaisen luonteen-
laadun ja nuorten näyttä-
mishalun tietäen kysyn,
kuka 16-vuotias (etenkin
poika) malttaisi ajaa muun
liikenteen seassa kuutta-
kymppiä perässä ajavien
soittaessa hidastelijalle ää-
nitorvea.

Mikäli nuori ajaisi vaa-
dittua kuuttakymppiä,
perässä ajajien pinnan pa-
laessa syntyisi ohituksissa
takuulla vaaratilanteita.

Monen 16-vuotiaan kul-
jettajan mieleen nousisi
herkästi myös kysymys
siitä, kuinka lujaa kärryllä
todella pääsee. Poikakus-
kin ylinopeus olisi matkus-
tajille (varsinkin tytöille)
näyttö viriävästä miehuu-
desta.

Sinällään en ymmärrä,
että mopoautojen sallittiin
aikanaan ylipäätään edes
tulla muun autoliikenteen
sekaan. Ne toivat tulpan
teille, jota Jokisen esitys
osaltaan jatkaisi ja mahdol-

lisesti entistä pahemmin
seurauksin.

Muistan takavuosilta,
kuinka monta kertaa 50
kilometrin nopeusrajoitus-
alueella Tampereella aja-
essani ohitseni pyyhkäisi
viritetty mopoauto, jonka
suurin sallittu nopeus on
40 km/h.

JUHA KAIRESALO
Kangasala

Myötähäpeän
formaatit 
uusiksi
Surkuhupaisaa seurattavaa
television tarjonta viihde-
ohjelmien monenkirjavas-
sa maailmassa. Vaikkapa
terveyden ja hyvinvoinnin
parantamiseen tähtää-
viä ohjelmia tulee varsin
runsaasti, ja ne aiheuttavat
osallistujien puolesta myö-
tähäpeää sekä sääliä.

Runsaan ylipainon kans-
sa tuskailevan henkilön
raahaaminen kuntosalille
on väärin. Siellä kellojen ja
mittareiden kanssa häärivä
julkisuuden kipeä sekä ala-
ti kikatteleva henkilö vaatii
osallistujaa tiukkaan sä-
vyyn laitteiden kimppuun.

Ylipainon taakkaa voi to-
ki keventää hiukan toisin-
kin. Raikkaassa luonnossa
kävely, pyöräily, uiminenn
ja talvella hiihto. Rauhal-
linen liikkumisen aloitus
ja siitä nauttiminen takaa
osallistujan mielihyvän.

Samalla kannattaa kiin-
nittää huomiota ravin-
non tärkeyteen. Turhan
makeat, rasvaiset, pullat ja
pikaruokaloiden muhkeat
annokset kannattaa karsia
heti alkuun.

Onnistumisen pakkoa ei
ole, kukin menee kykyjen-
sä mukaan. Ryhmän vetä-
jän on turha tehdä itses-
tään pääosan esittäjää.

TONI LAJOS
Akaa

Taas tehdään
tulppaa 
maanteille

H
erra tasavallan pre-
sidentti, toivon, että
avaatte nyt järjestä-
mässänne keskus-

telufoorumissa kansalaisille
turvallisuus- ja puolustuspo-
litiikkamme avainkysymyk-
siä, mitkä ovat olleet turhan
kauan esiripun takana.  Asiat,
asetelmat ja kytkökset eivät
ole ”katsomoon” avautuneet,
mikä näkyy hapuilevassa kan-
salaiskeskustelussa.

Suomen puolustusta alettiin
niin sanotun iskukykytut-
kimuksen pohjalta tehostaa
pitkän kantaman tykistöohjus-
ten hankinnalla maavoimille
ja rynnäkköohjuksin ilmavoi-
mien Horneteihin. Tällaisten
aseiden käyttöä puoltaa so-
dankäynnissä niin sanottu vas-
tailmatoiminta, jolla pyritään
vaikuttamaan mahdollisen vi-
hollisen tukikohtiin, selustaan
ja logistiikkaan.

Hankkiessaan näitä uu-
sia ensilinjan aseita puolus-
tuksemme vahvistamiseksi,
sitoutui Suomi samalla ase-
hankinnoissaan Yhdysvaltain

senaatin poliittisten päätös-
ten varaan.  Sitä ennen meille
ostetut Hornet-hävittäjät ovat

myös Yhdysvalloista sen me-
rivoimien kanssa yhteisostona
hankittu.

On sanottu, että vakavan
kriisin kohdatessaan Nato sul-
kee ovensa, mikä on ymmär-
retty niin, että puolustusliitto

varaa silloin kaikki resurssinsa
vain omaan ja jäsenmaittensa
käyttöön. Kuten tiedetään, on
Yhdysvallat Naton johtovaltio.

Vastaavasti Suomi on Naton
ulkopuolella. Kuten Naton
pääsihteeri hiljan Ruotsille-
kin totesi, ulkopuoliset maat
ovat ulkona ja Nato kantaa
vastuunsa vain jäsenmaittensa
osalta.

Kysymys kuuluu: Miten Suomi
on turvannut mahdollisissa
kriisitilanteissa edellä maini-
tun sotilaallisen potentiaalin
täydennysten saannin, kun
maamme ei ole Nato-maa?
Onko Suomella jonkinlainen
valtiosopimus Yhdysvaltojen
kanssa, liittyen Horneteihin ja
niiden ohjusaseistukseen, ku-
ten myös tykistöohjustenkin
täydennysten saantiin?

Ellei näin ole, olisiko asia
meillä laajasti tiedostettava
ja ryhdyttävä selvittämään
todellista Nato-jäsenyyttä,
jotta tämä epäselvältä tuntuva
asetelma avattaisiin kansalai-
sillemme niin, että he pystyi-
sivät muodostamaan kantansa

mahdolliseen liittoutumiseen
nykyistä paremmin?

Suomen puolustusta on jo
pitkään suunnattu kaikilta
osiltaan, niin kaluston kuin
organisaation ja koulutuksen-
kin osalta, mahdollisimman
paljon Nato-yhteensopivaksi.
Se kertoo, että puolustuksem-
me ja poliittinen johtomme on
jo pitkään nähnyt laajemman
kehityksen, jossa Suomen on
luotava yhteistyötä ja kump-
panuutta muiden länsimaiden
kanssa.

Useista seikoista johtuen
mahdollisuutemme ylläpi-
tää itsenäistä ja uskottavaa
puolustusta koko maan alue
kattaen käy yhä nopeammin
yhä vaikeammaksi. Olisiko
maamme poliittisen johdon
nyt vihdoinkin aika tunnustaa
tosiasiat ja alkaa julkisesti val-
mistella kansaamme laajem-
paan integraatioon muiden
vastaavat arvot omaavien län-
simaiden kanssa?

HANNU VALLAS
ilmailutoimittaja

Pirkkala
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Kuten Naton
pääsihteeri
Ruotsille totesi,
ulkopuoliset
maat ovat ulkona
ja Nato kantaa
vastuunsa vain
jäsenmaittensa
osalta.

T
ampereen tapa tehdä
päätökset omistamien-
sa yritysten suhteen on

hyvä esimerkki siitä, miten
vallan keskittäminen johtaa
lopulta siten, että on lähes lai-
tonta tehdä kaupunkilaisten
mielipiteiden mukaisia pää-
töksiä kaupunkin omistusten
suhteen.

Tampereella kaupungin-
hallituksen liiketoimintajaos-
to valitsee kaupungin omis-
tamien yritysten hallitukset.
Valinnat tehdään poliittisesti,
mutta ei suinkaan demokra-
tian pelisääntöjen mukaan
suhteellisesti, kuten vaikkapa

lautakunnat valitaan.
Esimerkiksi Tampereen kes-

kustalle on sekä kokoomus et-
tä sdp luvannut jonkin paikan,
mikäli siihen valitaan heidän
nimeämänsä henkilö. Tämä on
varma tapa estää mahdollisia
ei-toivottuja, kaavasta poikke-
avia mielipiteitä pääsemästä
yritysten hallituksiin.

Voiko tämä Tampereen malli
olla toimiva, jos jopa kaupun-
ginvaltuuston puheenjohtaja
katsoo parhaimmaksi tavaksi
vaikuttaa kaupungin omis-
taman yrityksen päätöksen-
tekoon kirjoittamalla lehden

yleisönosastolle?
Särkänniemen hinnoittelun

suhteen oma ehdotukseni on,
että kaupunkilaisille tarjotaan
aluekausikortti huomattavas-
ti edullisemmin kuin vieras-
paikkakuntalaisille. Tämän
”kaupunkilaisavaimen” saisi
esimerkiksi 20 euron hintaan,
ja sillä pääsisi myös Koiramä-
keen.

Tämä voisi samalla jopa nos-
taa elämyspuistomme tuot-
tavuutta, kun siitä saataisiin
helposti lähestyttävä kesäinen
oleskelupaikka kaupunkilai-
sille. Oheistuotteiden myyn-
ti kasvaisi ja todennäköisesti

moni perhe ostaisi huvitte-
lunhaluisille perheenjäsenille
myös elämysavaimen tai kau-
sikortin, kun tulisi taloudelli-
sesti paremmin mahdolliseksi
lähteä porukalla huvipuistoon.

Tiedän, että esittämäni mallin
toteuttaminen ei ole täysin
suoraviivaista, kun kyseessä
on osakeyhtiö. Mutta tiedän
myös, että mikäli tällaiselle
kaupunkilaisten palvelemisel-
le löytyy tahtoa, niin löytyy ta-
kuulla myös keinot millä asiat
saadaan toteutettua.

KALLE KIILI
Tampere

Kaupunkilaisavain Särkänniemen valikoimiin
Avaimen 

saisi 

esimerkiksi

20 euron 

hintaan, ja 
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Koiramäkeen.

V
aaleista toiseen vah-
vistunut poliittinen oi-
keisto on kokoomuksen

johdolla pääsemässä tervey-
denhuollossamme ideologi-
seen tavoitteeseensa. Tervey-
denhuoltomme yksityistä-
mistoimien seurauksena on
jo lähes miljoona suomalaista
vakuuttanut itsensä yksityisel-
lä sairaskuluvakuutuksella.

Tämän lisäksi myös Kela-
korvauksilla tuetun yksityisen
lääkäri- ja terveyspalvelujen
käyttö on kasvussa.

Mihin siis sote- uudistusta
tarvitaan? Siihenkö, että yksi-

tyiset terveyspalvelut saatai-
siin ujutettua osaksi sosiaali-
ja terveysjärjestelmäämme?

Yksityistäminen on jo joh-
tanut siihen, että kaikille
tasapuolisia perusterveyspal-
veluja tarjoavien kunnallisten
terveyskeskusten hoidettavak-
si ovat jääneet vain vanhukset,
työttömät ja muut vähävarai-
set henkilöt, joiden maksuky-
ky ei riitä sairauskuluvakuu-
tuksiin, eikä liioin kalliiseen
yksityiseen terveyspalveluun.

Tästä karua kieltä kertoo
juuri äsken julkistettu tervey-
dentilatutkimus, jota on mark-

kinoitu ikään kuin ilosanoma-
na. Sen mukaan hyvin koulu-
tetut, varakkaat henkilöt ovat
terveempiä ja elävät pitem-
pään kuin heikosti koulute-
tut ja pienipalkkaiset ihmiset.
Tämä on seurausta juuri ter-
veydenhuoltomme yksityistä-
misestä.

Monet kunnat tarvitsevat
nykyistä laajemman väestö-
pohjan, jotta ne selviäisivät
myös erikoissairaanhoidon
velvoitteistaan, mutta keskus-
ta haraa vastaan.

PENTTI VÄLIMAA
Pori

Terveyttä hoidetaan vain rahan voimalla
Jo lähes 

miljoona 

suomalaista 

vakuuttanut

itsensä 

yksityisellä 

sairaskulu-

vakuutuksella.

Viime vuonna työeläke-
sijoitukset nousivat 149,6
miljardiin euroon. Sijoitus-
tuotot olivat erinomaiset
9,8 prosenttia, kertoo Telan
Työeläke-lehti. Maksutu-
lo työstä oli 19�635 miljardia
euroa ja maksetut eläkkeet
21�341 miljardia euroa. Mikäli
työeläkkeistä ei perittäisi tu-
loveroa lainkaan, olisivat si-
joitustoiminnan tuotot 13�030
miljardia euroa riittäneet
eläkkeiden maksuun ja työstä
kerätty maksutulo vahvistaisi
sijoitusvarallisuutta edelleen.

Eläkeläiset maksaisivat
siitä riippumatta arvonlisä-,
valmiste- ja muita kulutusve-
roja viidenneksen eläkkees-
tään.

Tuloverovapaus olisi pe-
rusteltavissa sillä, että eläk-
keen perustana olevasta työ-

palkasta on aikanaan makset-
tu tulovero.

Nykyisin keskimääräisestä
työeläkkeestä peritään sen si-
jaan kuutisen prosenttia kor-
keampi vero kuin vastaavasta
työpalkasta. Eläkeläiset ovat
hyviä veronmaksajia.

Yli miljoona verovelvollis-
ta ja äänioikeutettua mak-
saa nykyisin perustuslain
yhdenvertaisuutta halveksi-
van verokäytännön mukaan
yliveroa. Eläkeläiset seuraa-
vat tulevan hallitusohjelman
kirjauksia mielenkiinnolla.

ESKO JÄRVENPÄÄ
Jämsä

Työeläkeläiset
ovat ankarasti 
verotettuja

Tuloverovapaus
on perusteltua,
koska palkasta
on maksettu
tulovero.

Kiitos Lasse-kissa uutises-
ta! Se ilahdutti kaiken mur-
heellisen uutisoinnin vas-
tapainona. Kiitokset myös
teille, jotka ”palvelitte”
Lassea seikkailureitillä.

P-R.

Oikorataa puoltavat vir-
kamiehet ovat itsekkäitä,
kun haluavat hyödyt Tam-
pereelle ja haitat Pirkka-
lan, Lempäälän ja Nokian
asukkaille. Se on paheksut-
tavaa. Oikorata ei kulkisi
erämaassa.

SILMÄT AUKI

Älkää ihmeessä kasvatta-
ko rataverkkoa. Järjestä-
kää mieluummin seisake
Viinikan kohdalle. Jo se
helpottaisi sekä Pirkkalan
lentokentälle meneviä että
eteläpuolella asuvia.

TAMPEREEN PASILA

Uittotunnelin eteläpään
kääntöalue laajennettu jo
kaksinkertaiseksi. Kiinnos-
taako rahan meno ja ympä-
ristön tuho enää ketään?

JA LAITURIT SORTUU

Tampere poistaa järjestyk-
seen vedoten penkit käve-
lykadulta. Mitäs jos palau-
tetaan katu autoilulle: ei
ainakaan kukaan makailisi
enää Anttilan kulmilla.

PENKKEJÄ LISÄÄ

Tunnustan heti käyttänee-
ni kävelykadun penkkejä
ja lepuuttaneeni jalkojani
shoppailun väsyttämänä.
Nyt luin Aamulehdestä, 
että penkit on tarkoitettu
kaikille kaupunkilaisille.

JUUPAJOKINEN

Poistetut neljä penkkiä
takaisin kävelykadulle Sep-
pälän aukiolle.

KEPPIVANHUS

Onpas outo ilmiö, kuuman
saunan lauteetkin ovat
kuumat. Omatoimisuus
auttaa, ota vaikka umpi-
solumuovinen pefl etti sau-
nakassiin, ei kärvenny kan-
nikat. Eikö nykyihminen
osaa mitään itse eikä selviä
ilman saattajaa?

T.H.

Kanta-asiakkaiden alen-
nukset asettavat asiakkaat
eriarvoiseen asemaan.
Täyttääkö olemassa oleva
käytäntö EU:n kilpailulain-
säädännön pykälät?

KULUTTAJA

Nykyään kun Alkot ja mar-
ketit ovat saman katon alla,
palautusautomaattiin pa-
lautetut viinakaupan pullot
siis vähentävät marketin
bonuksia?

OIKEUDENMUKAISTA?

Ei voi kun ihmetellä rahan-
käyttöä. Maksaa nyt jääte-
lötuutista kioskille vitosen,
kun samalla hinnalla olisi
kaupasta saanut kaksi lit-
raa jätskiä.

LOLA

Tervetuloa viitakerttunen
laulamaan Juvan kartanon
maille solisevan kosken
äärelle.

TUIKKU

Tekstarit

040 829 2768

Toimi näin: Viestin alkuun

kirjaimet mi ja välilyönnin

jälkeen kannanotto, mahdol-

linen nimimerkki sekä nimi,

osoite ja paikkakunta. Ope-

raattori perii viestistä nor-

maalin tekstiviestimaksun.

Mitäs jos
palautetaan
Kuninkaan-
katu
autoilulle.




