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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

Rohkea siivekäs. Turistit eivät paikallista lokkia häiritse Tallinnan Toompeanmäellä, vaikka ku-
va otettiin 30 cm:n päästä, kuvaaja raportoi.

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

Reijo Alanne

K
un ruuti on kuivaa,
niin pienikin kipinä
riittää. Näinpä kirk-

koasioista vastaavan minis-
teri Räsäsen vanhoilliset
puheet jakavat kansaa kuin
Mooses Raamatussa merta
ikään.

Jos kirkko ei kykene tu-
lemaan nykypäivään, pois
pelottelusta ja tieteen kiel-
tämisestä, se vieraantuu
ihmisistä.

Räsänen täsmensi lau-
suntojaan Raamatun ja
lain suhteesta myöhemmin
kertomalla, että esimer-
kiksi Natsi-Saksan aikana
näitä moraalisia dilemmo-
ja oli.

Niin varmasti oli, myös
taannoinen paavi Benedic-
tus XVI epäilemättä pohti
asiaa ollessaan Hitler-Ju-
gendin jäsen. Todennäköi-
sesti jonkinlaisen jaako-
binpainin omantuntonsa
kanssa kävi myös paavi
Pius XII seuratessaan kir-
kon johtajana holokaustia
läheltä.

Kohun keskellä on syytä
myös kysyä, miten ihmees-
sä Suomen poliisihallin-
nosta vastaavana ministeri-
nä voi toimia henkilö, joka
sanoo, että ”esivaltaa ja
lakia on toteltava ja nouda-
tettava, elleivät ne kehota

tekemään syntiä”. Hy-
väksyykö kirkollisasioista
vastaava ministeri samalla
myös muiden uskontojen
perusteella tehtävät lakien
rikkomiset?

Katainen rakensi nykyis-
tä hallitusta viime vaalien
jälkeen kuin Iisakin kirk-
koa ja joutui nähtävästi os-
tamaan kristillisdemokraa-
tit mukaansa lupaamalla,
että Suomi kestää yhden
vaalikauden uskonnollisen
taantuman.

Kokoomuksen poliitikot
kyllä esiintyvät uudistus-
haluisina, mutta ilmeisesti
vanhoillisten äänestäjien
pelossa ei näihin asioihin
uskalleta puuttua.

Tavalliselle kirkollisveron
maksajalle tärkeimmät
tekijät kuulua kirkkoon
lienevät perinne ja elämän
eri siirtymäriitit. Taustal-
la monella on myös toive
kuoleman jälkeisestä elä-
mästä.

Siirtymäriitit ovat ihmis-
kunnalle olleet tärkeitä jo
ennen kristinuskoa, eivätkä
ne häviä mihinkään.

Näen kaksi vaihtoehtoa
kansankirkon jatkolle: joko
se tulee rohkeammin tähän
päivään tai siirtymäriitit-
kin aletaan hakea muualta
ja vain pieni porukka jää
pitämään isoja kirkkoja
lämpiminä.

Kaikkiin moraalisiin
kysymyksiin täytyy voida
antaa uskottavat vastaukset
ilman Raamatun siteeraa-
mista.

Enää ei inkvisition pää-
töksellä voida vääräus-
koisia laittaa roviolle tai
tiedemiehiä tuomita keret-
tiläisyydestä kotiarestiin
Galileo Galilein tapaan.

KALLE KIILI
insinööri

Tampere

Kansankirkon
tultava rohkeasti
tähän päivään

Nykyihmisen
tärkeimmät
syyt kuulua
kirkkoon ovat
perinne
ja riitit.

Tampereella oli vielä pa-
ri vuotta sitten toimiva
hammashuoltojärjestelmä.
Kaupungilla oli sopimus
eräiden yksityisten ham-
maslääkäritoimipistei-
den kanssa muun muassa
suuhygienistipalveluista,
ja tämä järjestelmä toimi
hienosti.

Sitten se lopetettiin ja
asiakkaat ohjataan ajan-
varauksesta kunnallisiin
hammashoitoloihin. Mutta
se vain ei toimi. Itselläni on
annettuun aikaan tullut jo
kolmasti peruutus tämän
vuoden aikana.

Poliitikot ovat luoneet
automaatin, jossa he voivat
mainostaa, että näin nope-
asti aika annetaan ham-
maspalveluihin. Sitten se
vain peruutetaan ja anne-
taan taas uusi aika.

Vaikka potilas ei koskaan
pääse hammashoitoon,
niin tilastoissa kaikki on
hyvin.

Poliitikot hoitavat aino-
astaan asioita, jotka liit-
tyvät harrastus- ja mui-
hin vapaa-ajan touhuihin.
Suoranaisista terveyteen
liittyvistä asioista ei ole
niinkään väliä.

Mitä poliitikot katso-
vat itselleen ja läheisilleen
tarvitsevansa, sitä viedään
eteenpäin. Kansalaiset ovat
sivuseikka.

Aamulehden sivuilla
poliitikot kyllä mielellään
hymyilevät leveästi, mutta
unohtavat sen, että ensin
pitäisi hoitaa asiat ja vasta
sitten revitellä.

Nythän kaupunginval-
tuusto näyttääkin olevan
lauma lapsen kaltaisia hen-
kilöitä, jotka vain kinaste-

levat keskenään saamatta
aikaan mitään rakentavaa.
Tampereen taloustilanne
on miinuksella, eikä uutta
teollisuutta edes yritetä
luoda. Terveys- ja muut
tärkeät palvelut ovat hun-
ningolla.

Hieman skeptisenä tässä
odottelen, pääsenkö taas
edessä olevan ajan mukai-
sesti suuhygienistille vai
peruutetaanko se jälleen
neljännen kerran. Ehkäpä
vielä edeltävänä päivänä,
kuten viimeksi.

OLAVI MÄKELÄ
Tampere

Karaoke-
artistit
valloillaan
Radio Suomi soittaa var-
hain sunnuntaiaamuisin
menneiden vuosikymmen-
ten kevyttä musiikkia. Sen
aikaiset laulajat esittivät
kappaleensa selvällä suo-
men kielellä ilman loppu-
henkosia.

Tekstinikkarit olivat se-
pittäneet pitkiäkin tarinoi-
ta, kuten Reino Helismaa
Meksikon pikajunan ja Ro-
vaniemen markkinoilla.

Entä tänä päivänä? Kai-
kenlaiset ”karaokemaiset”
artistit joukkoraiskaavat
äidinkieltä. Heidän hen-
gitystekniikkansa kaipaa
täysremonttia.

Tekstit ovat yhtä kuu-
loelimiä puuduttavaa jan-
kuttamista: ”Mä rakastan
sua, mä rakastan sua, mä
rakastan sua, mä rakastan
sua...”

Väkisinkin mieleen tu-
lee vanha savikiekko, jossa
neula on jäänyt jauhamaan
samaa kohtaa.

OLLI TAMMINEN
Tampere

Hammashoito
meni kehnoksi
Tampereella

T
ampereen talous on
tiukalla. Isoista in-
vestoinneista päättä-
minen on poliittisesti

haastavaa. Keskusteluun on
nostettu myös päätöksenteko-
kulttuuri.

Entinen kaupunginjohtaja
Pekka Paavola vaati (AL 10.7.)
lepsuilun lopettamista ja tilal-
le väkisin jyräämistä.

Seuraavan päivän lehdessä
pormestari Anna-Kaisa Iko-
nen (kok) kertoi luottavansa
jyrähtelyn sijasta tiedolla joh-
tamiseen.

Apulaispormestari Pekka
Salmi (sd) puolestaan korosti
demokraattisuutta ja avoi-
muutta. Hänen mukaansa
hankkeiden pitää olla niin hy-
viä, että kannatusta löytyy.

Tunneli-, ratikka- ja Kes-
kusareenapäätökset kuulu-
vat Tampereen valtuustolle.
Sen sijaan monikunnallinen
Tavase-tekopohjavesihanke
koskee osakaskuntien lisäksi
Pälkänettä, joka on joutunut
kärsimään yhtiön jyräävästä

päätöksentekokulttuurista jo
vuosia.

Osakaskunnista Kangasa-
la, Valkeakoski ja Akaa ovat
päättäneet irtautua veden-
hankinnan kannalta turhas-
ta, ympäristön näkökulmasta
haitallisesta ja kustannusten
osalta ylimitoitetusta Tavases-

ta. Hanke ei ole osoittautunut
sellaiseksi, että kannatusta
löytyisi kuntien valtuustoista.
Hyvää tarkoittava tekopoh-
javesihanke ei ole vastannut
odotuksia.

Olemme saaneet uutta tie-
toa Tavasesta, sen vaihtoeh-

doista ja Näsijärven hyvästä
tilasta. Siksi Kaupinojan ve-
denpuhdistamo Tampereella
Näsijärven rannassa perus-
korjataan, samoin Tyryn pin-
tavesilaitos Valkeakoskella.
Olosuhteiden ja tiedon muut-
tuessa päätöksiä on arvioitava
uudestaan.

Jyrääminen vanhojen nä-
kemysten pohjalta ei ole tältä
vuosituhannelta.

Uudesta poliittisesta kulttuu-
rista saimme lupauksen myös
Aamulehden järjestämässä
yleisötilaisuudessa 30.1.2013.
Apulaispormestari Pekka
Salmi lupasi, että Tavasen lu-
paprosessi viedään loppuun,
sitten hanke pannaan jäihin.
Salmi näki rakentamisen mo-
raalisena ja poliittisena kysy-
myksenä, vaikka juridisesti se
voisi olla mahdollista olettaen,
että yhtiö saisi hakemussuun-
nitelmallaan aluehallintovi-
rastolta rakentamisoikeuden.

Kokoomuksen valtuusto-
ryhmän puheenjohtaja Lee-

na Kostiainen tuki Salmen
näkemystä: ”Lupa haetaan,
sitten homma seis.” Kangasa-
lan Sanomissa 1.2. Salmi kertoi
avoimesti, että ”poliittisella
tasolla eli kaupunginhallituk-
sen jäsenten ja valtuustoryh-
mien puheenjohtajien kesken
on sovittu, että hanke laitetaan
koipussiin, mutta lupaprosessi
katsotaan loppuun”.

Tavasen konsulteilla tuotta-
man tiedon mukaan hanke
maksaisi toteutuessaan 57 mil-
joona euroa. Turun esimerkin
valossa todelliset kustannuk-
set nousisivat yli 100 miljoo-
naan euroon. Tampere on
Tavase Oy:n suurin osakas ja
rahoittaja.

Luopumalla Tavasesta
Tampere saa enemmän liik-
kumatilaa hankkeisiin, jotka
valtuusto katsoo tarpeellisiksi
kaupungin ja sen kuntalaisten
kannalta.

PAULI KIURU
kansanedustaja (kok)

Valkeakoski

Tavase on päätöksenteon testiareena
Luopumalla

Tavasesta

Tampere

saisi

enemmän

liikkumatilaa.

Todelliset
kustannukset
nousisivat yli
100 miljoonaan.

H
arri Holkerin ko-
koomushallitus alkoi
vuodesta 1987 lähtien

valmistella Suomea EU:hun
vapauttamalla rahan ja mark-
kinat. Asiaa suunniteltiin jo
1977 Korpilammen seminaa-
rissa, jonka kutsui kokoon
sdp:n Kalevi Sorsa.

Esko Ahon (kesk) hallitus
1991 jatkoi ja Paavo Lipposen
(sd) hallitus 1995 viimeisteli
EU-ratkaisun. Loppu onkin
ollut pelkkää koheltamista
Suomen kansan ja talouden
kannalta.

Uskoteltiin, että työpaikat li-
sääntyvät ja mannaa sataa tai-
vaalta, kun liitymme jumalai-
seen EU:hun. Vaan miten kävi?
Porvariston eli kokoomuksen

kannalta asia sujui niin kuin
he suunnittelivat, mutta koko
Suomen kannalta ei mennyt-
kään ihan niin hyvin.

Kun siis markkinat ja raha va-
pautettiin, se tarkoitti myös
tuonnin vapauttamista. Tava-
raa tuotiin, ja se tappoi Suo-
men oman tuotannon. Ne suu-
ret yritykset, jotka vielä elivät,
häipyivät maasta.

Pienet ja keskisuuret yri-
tykset olivat ja ovat edelleen
ainoa tärkeä tekijä, joka piti
ja pitää Suomea pystyssä. Ne
ovat paikallisia ja työllistävät.
Niille ei sada mannaa halli-
tukselta. Pientä ja keskisuurta
yritystä yhteisövero ei paljon
auta, eivätkä osingot singahda.

Ulkomaiset yritykset eivät
ole olleet Suomesta kiinnostu-
neita. Ulkomaiseen kysyntään
ei voi vaikuttaa yritysverolla
tai palkkoja alentamalla. Kun
Suomi ei ole yksin, kilpailuky-
ky ei ole kapitalistin tai kenen-
kään yksityistä omaisuutta.

Ennen vuotta 1990 ei Suo-
messa ollut tämän tyyppistä
massatyöttömyyttä kuin nyt.
Leipäjonoja ei edes tunnet-
tu. Ahon hallitus teki urotyön
puolittamalla yritysveron (yh-
teisöveron) 50 %:stä 25%:een.
Tätä perusteltiin työttömyy-
den torjumisella, mutta tulok-
sena oli liki 600�000 työtöntä.

Nyt Suomen historian eh-
käpä oikeistolaisin hallitus on

suuressa viisaudessaan alen-
tanut yhteisöveron 20 %:een
aivan samoin perustein, työt-
tömyyden vähentämiseksi ja
kilpailukyvyn lisäämiseksi.

Jos vienti ei vedä, kun ei ole
kysyntää, kun muukin maail-
ma (kapitalismi) ei vedä, mi-
ten ihmeessä saadaan kaupak-
si yhtään mitään? Ei siinä auta
yhteisövero.

Ehkäpä ainut älyn pilkahdus
hallituksessa, Jukka Gustafs-
son (sd), otettiin ministerin
tehtävistä pois.

Jos kaikki viisaus ja suunni-
telmallisuus on näin lyhytjän-
teistä, miten mitään järkevää
voi syntyä?

MARKKU HUHTALA
Lempäälä

Ennen EU:ta meillä ei ollut suurtyöttömyyttä ja leipäjonoja

Suomea

pitävät

pystyssä

vain pienet

ja keskisuuret

yritykset.

A
rto J. Heinämäki on
oikeassa (AL 15.7.) perä-
tessään Tampereen val-

tuutettujen säästökuuria. Ko-
kouspalkkioiden korotukset
tulivat voimaan vuoden alusta,
mutta päätös niistä tehtiin jo
viime valtuustokaudella mar-
raskuussa. Perussuomalais-
ten ryhmä äänesti korotuksia
vastaan. Ryhmäpäätöksemme
leimattiin populistiseksi.

Palkkioista luopuminen
osoittautui yllättävän hanka-
laksi, koska kaupungin palkan-
laskennassa ei voida maksaa

osalle pienempää kokouspalk-
kiota. Ei ole myöskään mah-
dollista palauttaa korotuksen
suuruista summaa. Yksittäi-
sen kokouksen palkkiosta on
mahdollista luopua kokonaan
ilmoittamalla siitä kokoukses-
sa kirjallisesti.

Tampereen perussuoma-
laisilla on käytössä taulukko,
jonka mukaan luovumme epä-
säännöllisesti palkkioista si-
ten, että vuoden aikana rahaa
säästyy korotuksen verran.

Palkkiosta verojen jälkeen
jäävä osuus, noin 120 euroa, ei

ole vastuullisesti luottamus-
toimensa hoitavalle erityisen
suuri, koska kokouksiin on
valmistauduttava palkkatyöstä
vapaalla ajalla. Valmistautumi-
sen tason voi todeta ainoas-
taan kokouskäyttäytymisestä.

Kaupungin yhtiöt korottavat
johtavien virkamiesten palk-
koja samalla irtisanoen tai lo-
mauttaen suorittavaa porrasta.
Nämä korotukset ovat aivan
eri tasoa kuin kokouspalkkiot.

TERHI KIEMUNKI
puheenjohtaja

Tampereen perussuomalaiset

Perussuomalaiset säästävät kokouspalkkioista

Palkkio-

rahoista

luovutaan

taulukon

mukaisesti.

Tampereen kaupungin mu-
siikkielämän tila on nykyi-
sin toisenlainen kuin 1974,
jolloin aloitin konservatorion
opettajana. Kuluneina vuosi-
kymmeninä kehitys on ollut
suuri ja tulokset vaikuttavia.

Tätä taustaa vasten kau-
punginvaltuutettu Riitta Ol-
lilan (sd) kirjoitus ”Musiikki-
elämän kehittäminen odottaa
toimia” (AL 13.7.), jossa hän
selvästikin kritisoi apulais-
pormestari Olli-Poika Par-
viaisen (vihr) toimia Tam-
pereen kulttuurin suhteen,
ihmetyttää.

Itselleni Ollilan kirjoituk-
sesta syntyi sellainen tunne,
että jos kyseessä on jotain
muuta puoluetta kuin sdp:tä
edustava toimija, niin kaikki
mitä tämä tekee on väärin.

Mielestäni Parviainen on
apulaispormestarina onnis-
tunut hyvin ratkaisemaan
valkeitakin, esimerkiksi
nuorisokulttuuriin liittyviä
kysymyksiä. Hän on ollut
avoin ja helposti lähestyttävä
apulaispormestari. Tampere
tarvitsee Parviaisen kaltai-
sia rehellisiä ja hyviä nuoria
johtajia erityisesti nyt, kun
kulttuurin valtioita saama tu-
ki kaventuu jatkuvasti.

Tampere-talon hallituk-
sen entisen puheenjohtajan
Riitta Ollilan näkemyksen
mukaan klassisen musiikin
puolella kaikki on kunnossa.
Haluan kysyä häneltä, miksi
sinfoniani Tampere tai Turto-
lan tähti ovat kuultavissa esi-
merkiksi Lontoon, Tukhol-
man, Bangkokin tai Mexico
Cityn kansalliskirjastoissa
sekä kaikissa Suomen kirjas-
toissa (mm. Tampereen kau-
pungin musiikkikirjastossa),
muttei milloinkaan Tampere
Filharmonian esittämänä?

FRIDRICH BRUK
diplomisäveltäjä, Tampere

Suomen Säveltäjät ry:n jäsen

Parviaisen
kulttuurilinja
onnistunut

Ottaa päähän tämä tunneli-
keskustelu. Ollaan kave-
riporukassa seurattu tätä
politiikkojen jahkaamista.
Demareita on oltu aina,
mutta nyt on ruvettu miet-
timään. Eikö niin sanotuil-
le työläisten edusmiehille
mene kaaliin, että tässä on
kyse meidänkin leivästä?
Kaikki puhuvat lamas-
ta. Kyllä sitä riittää, jos ei
koskaan uskalleta tehdä
yhtään mitään. Tunneli toi-
si töitä, samoin rakentami-
nen uudelle alueelle. Onko
parempi, että haetaan ra-
hat kortistosta?

BETONIRAUDOITTAJA

Kukaan ei ole vaatinut Lau-
konsiltaa vain Ratinanran-
nan asukkaiden käyttöön,
vaan myös heidän käyt-
töönsä. Myös tapahtumien
aikana.

TAVALLINEN IHMINEN

Kaksi viikkoa ehti lähes uu-
si Terhi Saiman Hunter ol-
la Niemen rannassa ennen
kuin se varastettiin. Venet-
tä ostaessanne varmista-
kaa, että se ei ole varastet-
tu. Alhainen hinta, ”nopeat
kaupat rahanpuutteen
vuoksi” ja numero, jolle ei
löydy nimeä, kielivät varas-
tetusta veneestä.

TURHAUTUNUT

Posti kulkee, kiitos. Napa-
piirin leima 15.7.2013, pu-
tosi omasta postiluukusta
16.7. kello 10.55.
SEIJA PIETTASENKADULTA

Jos Atrian ja Saarioisten
kauppa toteutuu, ovatko
Saarioisten broilerituotteet
edelleen GM-vapaita? At-
riahan on ilmoittanut tuot-
tajiensa käyttävän Sata-Re-
hun GMO-soijaa.

HH

Olen tullut siihen ajatuk-
seen, että kohu Päivi Räsä-
sen puheesta on vain valta-
peliä. Hän on saanut taak-
seen puolueen vanhoilliset.
Kun valitaan puheenjohta-
ja, kukaan ei uskalla aset-
tua vastaehdokkaaksi.

VALTAPELI

Jehovantodistajat saavat
vapautuksen armeijasta
vetoamalla Raamattuun ja
käskyyn ”älä tapa”. Heillä
on oikeus totella ennem-
min jumalaansa kuin esi-
valtaa. En voi olla ihmet-
telemättä, ketkä kiusaa-
vat sisäministeriä, todella
outoa porukkaa. Eivät kai
uskovaiset tai ateistit. Ei
tarvitse olla syytä, kuten ei
koulukiusaamisessakaan.

A-L M

Harmiteltiin yrityksiä
muuttaa palkkatulo edulli-
semmaksi pääomatuloksi.
Hyvä ratkaisu on tyrkyllä:
kaikille tuloille sama 30
%:n veronpidätys. Ette ar-
vaakaan, millainen piriste
se olisi kaikelle ja kaikille.

VEROT VERTA JUOVAT

Matti Joki ei taida muistaa
(AL 15.7.), että moottori-
kelkkailu on kielletty Pyhä-
järvellä kaupungin omista-
malla vesialueella. Jotain
rajaa sentään uittotunnelin
käyttösuunnitelmille.

MAX

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.

Kukaan ei
ole vaatinut
Laukonsiltaa
yksin asukas-
käyttöön.




