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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

Taukopaikka. Vanhan ajan maataloustyökaluille on keksitty mukavaa uusiokäyttöä Hankasal-
mella Keski-Suomessa. Tässä kelpaa huokaista peltotöiden lomassa.

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

Soili Kallioniemi

M
ikä yhdistää tam-
perelaista kokoo-
muskansanedus-

tajaa ja vasemmistoliittoa?
Molemmat ajavat perus-
tuloa.

Syyt ovat vain tyystin eri-
laiset. Vasemmisto katsoo
puhuvansa ”huono-osais-
ten” puolesta. Jos joku
sanoo, ettei maamme enää
kestä sitä, että ihminen voi
valita samalla elintasolla
työn tai työttömyyden, he
syyttävät kaikkien sosiaa-
liturvan saajien leimaa-
misesta laiskoiksi. Sitten
käydään juupas-eipäs-ku-
ka-sanoi-mitä -väittelyä,
kunnes varmasti keskuste-
lun pihvi on kadonnut.

Kokoomusedustaja Har-
ri Jaskarin sanojen takaa
paistaa vaikuttimia siitä,
että työnantajat saisivat
halvemmalla työvoimaa,
kun valtio maksaisi osan.
Hän jättää vastuuttomas-
ti ottamatta huomioon
joidenkin työnantajien vää-
rinkäytöksiä. Nämä vaih-
taisivat työntekijää aina,
kun pitäisi maksaa täysi
palkka.

Jaskari ei myöskään tun-
nusta sitä laskua, jonka pe-
rustulomalli toisi valtiolle
työtä vieroksuvien takia.

Mielestäni kaikki toimet,
jotka tähtäävät siihen, että
terveen työssä käymättö-
män työikäisen elintaso on
pysyvästi sama kuin työssä
käyvällä, ovat äärimmäisen
vaarallisia.

Tilapäisesti yhteiskun-
nan tulee pitää huoli, että
henkilö ei esimerkiksi työ-

paikan menetettyään tai
sairauden yllätettyä putoa
kuiluun tai joudu myy-
mään kotiaan. Näin minä
käsitän terveen yhteiskun-
nan turvaverkon.

On surullista lukea eten-
kin keltaisen lehdistön
uutisointia, miten nykyi-
sellä toimeentulotuella
on vaikea tulla toimeen,
kun kaikki nykyään mak-
saa niin paljon, varsinkin
palvelut ja ravintoloiden
ruoka-annokset. Kukaan
ei tunnu olevan kiitollinen,
että ylipäänsä saa tukea
toimeentuloonsa verova-
roista.

Mihin ihmeeseen perus-
tuu se, että sosiaalitoimisto
voi maksaa esimerkiksi uu-
den pesukoneen? Saman-
laisen, johon työssä käyvä
sijoittaa helposti kaikki
välttämättömästä elämi-
sestä ylijäävät varansa use-
alta kuukaudelta.

Tietenkin vaatteet tulee
kaikkien saada puhtaiksi,
mutta käytettyjäkin konei-
ta löytyy, jos ei ole varaa
uuteen.

Olisi mukava nähdä laskel-
ma, paljonko Suomessa
säästettäisiin, jos toimeen-
tulotukea jaettaisiin vain
osa nykyisestä.

Samalla julkiselle puolel-
le perustettaisiin rakenne-
uudistuksissa vapautuvalla
henkilöstöllä iso kierrätys-
keskus, josta toimeentulo-
tuen saaja voisi tarpeeseen
saada täysin käyttökelpoi-
sia huonekaluja, vaatteita
ja koneita.

Uskon että ihmisten
asenteet tuollaista keskus-
ta kohtaan olisivat hyvin
myönteisiä, ja auttamisen
ilosta sinne vietäisiin hyvät
käytöstä poistetut tavarat.
Todelliset toimeentulotuen
tarvitsijat saisivat, mitä toi-
mivaan arkeen tarvitaan.

Muiden tarpeisiin meillä
ei ole varaa enää vastata.

KALLE KIILI
tuotekehitysinsinööri,

ylempien toimihenkilöiden

luottamusmies, Tampere

Toimeentulotuki
ei ole nykyisin
kestävällä pohjalla

Toimeentulo-
tuen jakoon
sopisi iso
kierrätys-
keskus.

Tampere valittiin tänä
vuonna vuoden pyöräily-
kaupungiksi. Jotta mai-
neelle tulisi katetta ja jat-
koa, tässä pari ehdotusta:

Tampere voisi ensi ke-
säksi palkata ”kaupungin-
pyöräilijän” ja tälle joukku-
een apulaisia. Näin nuorille
saataisiin kesätöitä.

Pääpyöräilijä organisoi-
si joukkueensa ajelemaan
ympäri kaupungin ja mik-
sei lähikuntienkin pyöräi-
lyreittejä ja raportoimaan
vaaran paikoista, teiden
vaurioista, opasteista tai
niiden puutteesta.

”Tampere bikecycle
scoutit” voisivat myös
opastaa ja auttaa liikkujia
kevyenliikenteen väylillä.
Toki he näyttäisivät myös
erinomaista esimerkkiä.

Raportit voisi julkaista
nettiin ja tiedot korjaustoi-
mista myös. Näin kunnat
voisivat täsmätä esimerkik-
si asvaltin paikkaukset sin-
ne, missä tarve on suurin.

Toinen ehdotukseni on
Mustanlahden sataman
risteyksen valo-ohjaus
ruuhka-aikoina. Nyt sata-
masta ruuhkaan pyrkivät
autoilijat hivuttavat ajope-
linsä poikittain kevyenlii-
kenteen väylälle.

Lähes joka iltapäivä au-
to tukkii kokonaan sekä
kävelijöiden että pyöräili-
jöiden tien. Kun takana on
jo toinen auto, jää muille
kulkijoille ainoaksi portiksi

kahden auton välinen rako.
Hermot ovat kovilla kai-

killa. Liikkujia on paljon
niin Särkänniemeen kuin
työpaikoille.

Valo-ohjaus vapauttaisi
autokuskit reiän kyttäämi-
sestä jonossa ja varmistaisi
kevyelle liikenteelle turval-
lisen kulun. Ohjausta tus-
kin tarvittaisiin kuin tunti
tai pari päivässä.

JAAKKO VALASKIVI
Tampere

Espanjassa
sopeutus
käy tahmeasti
Talouden sopeuttamistoi-
met ovat Espanjassa alka-
neet tahmeasti.

Virkamiesten palkkoja
on jo leikattu, mikä olisi
Suomessakin ryhdikäs te-
ko. Eläkeikää on yritetty
nostaa 67 vuoteen. Todel-
lisuudessa se on kuitenkin
63,5 vuotta.

Kunnianhimoinen ta-
voite on saavuttaa edes 65
vuoden raja.

Eläkeuudistus on uhraus
EU:n alttarille. Espanjassa
kriittisyys EU:ta kohtaan
nousee. Sen sanelupolitii-
kasta ihmiset eivät pidä,
kuten eivät täällä Suomes-
sakaan.

Itse unionia lähes kaik-
ki espanjalaiset kuitenkin
kannattavat toisin kuin
meillä Suomessa, jossa EU-
kriittisyys nousee päivä
päivältä.

HARRI LINDELL
Helsinki

Ehdotuksia
pyöräilyn
sujumiseen

K
äynnissä on 1990-lu-
vun laman malliin ve-
lallisten yksityishen-
kilöiden ja pienyrit-

täjien varallisuuden uusjako
harvempiin käsiin. Näyttää
siltä, että tämä tapahtuu 20
vuoden sykleissä ja koskee
useimmiten EU:n reunaval-
tioita. Niiden kansainvälinen
merkitys on pieni, ja niis-
sä omien kansallisten etujen
vaalimisen ymmärtäminen on
vielä kehittymätöntä.

Kun elinkeinoelämän suuret
toimijat siirtävät työn muualle,
irtisanovat varmuuden vuoksi
ja toitottavat riittävän kauan
ja useasti taloudellisista vai-
keuksista, on petaus lamalle
ja omaisuuksien siirtymälle
tehty.

On surullista huomata miten,
puolueesta riippumatta, ny-
kyiset poliittiset ja taloudelli-
set päättäjämme ovat sokais-
tuneet realiteeteilta. Syynsä
voi ottaa myös kritiikitön

media, joka uutisoinnillaan
ylimitoittaa kansainväliset
vaikutusmahdollisuutemme
ja kohdistaa kansallisessa pää-
töksenteossa huomion pieniin
asioihin.

Suurta merkitystä vaille on
jäänyt valtion lisävelkaantu-
minen viimeisen neljän vuo-
den aikana noin 30 miljardilla
eurolla, eikä loppua näy. Millä
mittarilla tahansa arvioituna
on kyse huonosta talouden-
pidosta. Entä sitten, kun on
todellinen lama?

Taloudellinen ja poliittinen
äänivaltamme EU:ssa on parin

prosentin luokkaa. Pelastaes-
samme eurooppalaisia pank-
keja ja sijoittajia verovaroil-
lamme, olemme tietenkin tär-
keitä – mutta vain sen hetken.
Jos hallitusten tarkoituksena
ei ole ollut itsenäisen Suo-
men alasajo, niin miten tehdyt
varojen ja päätäntävallan luo-
vutukset selittyvät tavallisille
suomalaisille?

Kaikella on tarkoituksensa.
Monilla EU:n Suomea koske-
villa päätöksillä on taloudelli-
set syynsä, jotka hyödyttävät
pääasiallisesti Keski-Euroo-
pan suuria yrityksiä. Pienet
kunnat eivät kiinnosta rahan-
tekokohteina. Vain suuret
yksiköt ovat mielenkiintoisia.
Selittyvätkö tällä esimerkiksi
kuntauudistuksen epäjohdon-
mukaisuudet ja mielivalta?

Eduskunnan on tehtävä
EU:n vaatimuksesta suuri
kuntarakenneremontti sekä
siihen liittyen sosiaali- ja ter-
veysalan uudistukset. Mie-

lenkiintoista olivat vaatimus
päätösten järjestyksestä,
ajoittamisesta juuri ennen
kesäloma-aikaa, perustuslain
kyseenalaistaminen ja valmis-
telun keskeneräisyys.

Miten te kansanedustajat
kehtaatte tulla äänestäjienne
joukkoon, kun asioista näin
päätetään? Demokratia on me-
nettänyt arvostustaan ja vaa-
rassa tulla irvikuvaksi. Teidän
ei ole mitään syytä ihmetellä
alhaisia äänestysprosentteja.

Äänestämättä jättäneet
taitavatkin olla se lisääntyvä
ja viisaampi kansanosa. Kun
käskytys toimia tulee muualta,
mihin tarvitaan rivikansan-
edustajia?

Politiikassa ja taloudessa
mikään asia ei vain tapahdu
sattumalta. Kaikella on – lii-
an usein piilossa pidettävät –
syynsä ja tarkoituksensa.

KARI PUSA
yrittäjä

Kangasala

Päätösvaltaa ja varallisuutta jaetaan uusiksi
Nykyiset

poliittiset ja

taloudelliset

päättäjämme

ovat

sokaistuneet

realiteeteilta.
Demokratia
on vaarassa
muuttua
irvikuvaksi.

K
ansalaisaloite ruotsin
kielen opiskelun muut-
tamisesta vapaaehtoi-

seksi on tulossa eduskuntaan.
Aloite on saavuttamassa vaa-
dittavan 50�000 allekirjoit-
tajan rajan. Aloite on tärkeä,
mutta aihe sensitiivinen. Kan-
salaisaloite pakottaa myöntei-
sellä tavalla pureutumaan ai-
heeseen, jota ei pidä jättää sen
vaikeuden takia huomiotta.

Keskustelu ruotsin kie-
len opiskelun muuttamisesta
vapaaehtoiseksi on tarpeen.
Suomen kielivaatimukset ovat
poikkeuksellisen tiukat. Äi-
dinkielen ohella toisen pienen
kielen opiskelu pakollisena ei
ole kansantalouden, opiskeli-
joiden motivaation eikä sivis-
tysvaltion arvojen mukaista.

Vapaaehtoinen ruotsin kielen
opiskelu tulisi jatkumaan,
vaikka pakollisuus poistuisi.
Äidinkielenään ruotsia pu-
huvien ja sitä vapaaehtoisesti
opiskelleiden avulla pystytään
turvaamaan kielilain ja perus-
tuslain edellyttämät oikeudet
myös ruotsinkielisille.

Eduskunnalle toimitettava
kansalaisaloite ilmoitetaan
täysistunnolle tiedoksi. Lähe-
tekeskustelussa edustajat voi-
vat ilmaista kantansa. Sen jäl-
keen eduskunta päättää, mihin
valiokuntaan asia lähetetään
valmisteltavaksi. Valiokunta
voi esittää mietinnössään kan-
salaisaloitteen hylkäämistä.
Yksi vaihtoehto on, että mie-
tintöön lisätään lausumaehdo-

tus, jossa edellytetään valtio-
neuvostoa ryhtymään asiassa
lainvalmisteluun.

Arvioni on, että kansalais-
aloitteen ehdotus lainvalmis-
teluun ryhtymisestä ei vielä
tällä vaalikaudella johda toi-
vottuun tulokseen. Valiokunta
tulee todennäköisesti esittä-
mään hylkäämistä. Mietintö
kuitenkin käsitellään täysis-
tunnossa keskusteluineen.
Täysistunto päättää päätöseh-
dotuksen hyväksymisestä tai
hylkäämisestä. Päätöksenteko
perusteluineen on avointa.

On perusteltua, että Suomes-
sa jokaisella on oikeus käyttää
äidinkieltään ja että pyrim-
me säilyttämään kaksikielisen
kulttuurimme. Pakon avulla

ei ole kuitenkaan saavutettu
sellaista laajaa kaksikielisyyt-
tä, jota on toivottu. Asian voi
jokainen pirkanmaalainen tes-
tata oman kuntansa virastois-
sa, kaupoissa ja toreilla.

Suomalaisista 63 % haluaa
ruotsista valinnaisen aineen.
On ilahduttavaa, että ”harvi-
naisten” kielten opiskelu kiin-
nostaa esimerkiksi Tampe-
reella. Espanja, ranska, venäjä
ja kiina ovat entistä useam-
malla ensimmäisenä vieraa-
na kielenä. Ongelmaksi voi
kuitenkin muodostua monel-
le se, että englannille löytyy
tilaa vasta kolmantena kielenä
ruotsin jälkeen.

PAULI KIURU
kansanedustaja (kok)

Valkeakoski

Ruotsin kielen opiskelun pakollisuus arvioitavaksi
Pakolla

ei ole

saavutettu

sellaista

laajaa kaksi-

kielisyyttä

kuin on

toivottu.

Y
löjärvellä asukas kuu-
li 16.7. naapurinsa
(89-vuotias) huutavan

apua. Menimme hänen kans-
saan katsomaan. Vanhus ma-
kasi mahallaan kylpyhuoneen
lattialla. Oikeassa kyynärvar-
ressa oli syvä, vuotava haava,
eikä hän pystynyt kääntymään
selälleen kovan kivun vuoksi.

Soitin sairasauton kello
19.45. Pelastuskeskus sanoi
lähettävänsä sen Nokialta.
Aika kului, ja soitin uudelleen
tunnin päästä. Puhelinruuh-
kan vuoksi en saanut yhteyttä.

Soittaessani taas kello 21.28
miesääni kysyi, mihin osoit-
teeseen auto pitäisi lähettää.
Kerroin uudelleen osoitteen,
ja hän sanoi auton tulevan
Taysista Tampereelta.

Auto tuli vartin kuluttua ja
ajoi ensin väärään osoittee-
seen. Ensihoitajat yrittivät
kääntää potilasta selälleen,
mutta joka kerta hän oksensi.

Acutassa vanhuksen oikeas-
sa kyynärvarressa todettiin
murtuma ja se kipsattiin. Siel-
tä piti ilmoittaa kotihoitoon,

että rouva on Acutassa, muttei
ilmoitettukaan. Hänet siirret-
tiin takaisin Ylöjärvelle. Täällä
vanhuksen sisar ihmetteli pa-
han näköistä lonkan seutua.

Paljastui, että oikea lonkka
oli murtunut, ja se vaati sitten
leikkauksen.

Myöhemmin tiedustelimme
112:sta tarkkoja kellonaikoja.
Sieltä vastattiin, ettei niitä saa
ja että on normaalia ei-kiireel-
lisessä tapauksessa odottaa
sairasautoa kaksi tuntia.

SINIKKA TURKKA
Ylöjärvi

Vanhus odotti ambulanssia kaksi tuntia
Myöhemmin

paljastui,

että lonkka

oli murtunut

ja vaati

leikkauksen.

Mielenterveyskuntoja ja
vammainen on saanut ns.
työosuusrahaa, kun hän osal-
listuu kuntouttavaan työtoi-
mintaan. Tarkoitus on saada
ihminen liikkeelle kotoa ja
näin vähentää sairaalajakso-
ja. Parhaimmillaan raha on
ollut 2,40 ja alimmillaan 1,80
euroa tunnissa. Työtä teh-
dään esimerkiksi keittiössä,
siivouksessa, käsitöinä, me-
tallitöinä ja pakkaamossa.

Näihin paikkoihin tulee
ajoittain tarjolle urakkatyötä,
joka pitää tehdä todella no-
peasti. Sääntönä on ollut, että
töitä saa tehdä korkeintaan
viisi tuntia päivässä, josta
voi ansaita 12 euroa. Tämän
rahan kuntoutuja on voinut
pitää itsellään, eli siitä ei me-
ne veroa. Yhteiskunta säästää
todella paljon, kun ihminen
lähtee kuntouttavaan työhön
eikä jää kotiin makaamaan.
On myös mahdollisuus jutel-
la ohjaajan ja työkavereiden
kanssa, mikä on tosi tärkeää.

Nyt on tullut ilmoitus, et-
tä työosuusraha putoaa
1,50:een. Suomessa kauhis-
tellaan kehitysmaiden hal-
patyövoimaa, mutta meillä
sairaat ja vammaiset tekevät
ihan oikeaa työtä olematto-
malla palkalla. Jos sairastun,
en varmasti ryhdy hakemaan
kuntouttavaa työtoimintaa.
Maksaisin itse siitä, että vai-
vaudun töihin.

Käykää katsomassa Ii-
deshovin työpajan myymä-
lässä huippukäsityötä, josta
kuntoutuja on saanut 1,50
tunnilta.

Aiemmin pystyin kuntout-
tavalla toiminnalla maksa-
maan esimerkiksi lääkitykse-
ni, joskus ostamaan hiusvä-
rin tai hajuveden. En enää,
olen taas potilas. Paljonko
tämä maksaa yhteiskunnalle?

HEIDI HÄNNINEN
Tampere

Kuntoutujat
ovat halpa-
työvoimaa

Kyllä viinan ja röökin hinta
nousee, mutta missä pirus-
sa se sokerivero viipyy?

LISÄÄ KAKKOSTYYPPEJÄ

Ei kannata olla katkera yrit-
täjille. Eläke jää reilusti alle
tonnin, vaikka olen maksa-
nut veroja yli 45 vuotta.

VAARI

Jos maksan postin kään-
tämisestä, miksi se ei
käänny? Vuoden aikana on
mennyt 7–8 kirjettä van-
haan osoitteeseen, mistä
löydän ne vuoden jälkeen.
Esimerkiksi pankkitun-
nukset, Kela-kortti ja las-
kuja on jäänyt tulematta.

HARMISTUNUT

Paras työehtosopimus oli-
si, että työntekijät luopuisi-
vat palkankorotusvaateista
ja työnantajat lupaisivat
olla irtisanomatta ketään.

HUOLI PUSEROSSA

Sääli, ettei Urpilainen us-
kaltanut vaihtaa oikeaa
ministeriä. Opetusminis-
teri hoiti alueensa hyvin,
vaikea todeta samaa työmi-
nisteristä.

IHMETTELEVÄ

Kiitos sinulle, joka toit
poikani rahapussin kotiin
perjantaina. Olin niin yl-
lättynyt, etten tajunnut
tarjota palkkiota tai pyytää
yhteystietoja. En nimittäin
tiennyt edes katoamisesta.
Sinulla oli jonkin fi rman
työasu päällä. Tuli vain ko-
va kiire soittaa pojalle, joka
oli juuri lähtenyt reissuun.
Ihanaa, että luotettavia ih-
misiä on vielä olemassa.

TUULA KIISKI

Olipa ilo lukea kirjoitus
Ruuskasen talon remontis-
ta Tampereella. Viihtyvyyt-
tä, eleganssia ja citykult-
tuuria. Kahvila on myös
hyvin tervetullut piristys.

KIPA

Koulun liikuntakerhoista
eivät hyödy kuin lähellä
asuvat, itsenäisesti kul-
kevat lapset. Koulukyyti
lähtee sukkelaan tuntien
jälkeen. En itse kehtaa kus-
kata lapsiamme 20 km:n
päähän takaisin koululle
illalla kerhoon. Kyläkoulun
aikaan oli toisin.

ÄITI SYRJÄSTÄ

Miksi TKL vaihtaa linjan 1
yöbussin aikataulua välil-
lä Keskustori-Härmälä?
Kesäaikataulussa yöbussi
lähtee 4.00 ja talviaikatau-
lussa 3.40. Neljän bussissa
on aina ollut hyvin matkus-
tajia, mutta kello 3.40 bus-
sissa vain muutama. TKL:n
bussit ajavat öisin usein
yhtäaikaa Paunun kanssa.
Toivottavasti kello neljän
yöbussi pysyy jatkossa sekä
kesä- että talviaikataulussa,
koska se palvelee matkus-
tajia paremmin ja on kan-
nattavampi.

HÄRMÄLÄN MATKUSTAJA

Eva Janssonille (AL 9.8.)
tiedoksi, että traktorit ja
muut dieselkoneet liik-
kuvat jo nyt uusiutuvalla
energialla, jos niin halu-
taan. Pikaruokaloiden van-
ha paistorasvakin käy.

SAKARI SIVENIUS

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.

Koulujen
liikuntakerhot
hyödyttävät
vain lähellä
asuvia.




