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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

Utuinen aamu. Virran utuisen mukana on mukava valmistautua alkavaan uuteen päivään.

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

Reijo Lehtonen

N ykyään vanhempien
paikka on työelä-
mässä, siksi lapsi

kasvaa kodin ulkopuolella.
Lapset jäävät paitsi kodin
turvaa ja oireilevat tämän
vuoksi tunne-elämän puut-
teilla.

Lapsen tasapainoiseen
kasvuun ja kehitykseen tar-
vitaan läheistä, turvallista,
tuttua, pysyvää ihmissuh-
detta, virikkeiden ja ope-
tussuunnitelmien sijaan.
Lapsi tarvitsee vanhempaa,
joka kuuntelee, myötä-
elää ja ohjaa lasta elämässä
eteenpäin.

Onko vanhemmilla tänä
päivänä varaa hoitaa lapsi-
aan kotona?  Kyllä on. Asiat
täytyy vain laittaa tärke-
ysjärjestykseen ja luopua
turhasta. Mihin tarvitaan
kaikki vempaimet ja mik-
si opetetaan myös lapsi
haluamaan niitä?  Rahaa
saa aina kulumaan vaikka
kuinka paljon.

Kasvaakseen ja kehitty-
äkseen tasapainoiseksi
aikuiseksi vuosittaiset ete-
länmatkat ovat lapselle tur-
hia, ne ovat vain aikuisten
omaa statusta.

Nykylasten vaatekaa-
peista saisi myös usein vä-
hentää puolet pois. Miksi
kännykkä nähdään tarpeel-
lisena jo esikoululaisel-
la? Lelujakin on monesti
enemmän, kuin lapsi pys-
tyy edes hahmottamaan.
Kaikki tämä johtaa siihen,
että tavaran arvostus ka-
toaa.

Jokainen valitsee itse,
minkä hyväksi näkee, mut-
ta vanhempien olisi parasta
miettiä asiat lasten kannal-
ta, jättää omat aineelliset
mieliteot sivuun ja keskit-
tyä olennaiseen eli lasten
kasvattamiseen.

Lapsi on onnellinen il-
man turhia tavaroita, hän
haluaa vain aikaa ja rauhaa.
Tämä on varmasti jokaisen
perheen saavutettavissa.

Jos vanhemmat valitsevat
oman uran lasten hoidon
ja kasvattamisen sijaan,
on yksi vaihtoehto palata
takaisin kodinhoitajajärjes-
telmään.

Hoitaja tulee kotiin hoi-
tamaan lapsia ja hoitaa
samalla kotityöt: pyykinpe-
sun, siivouksen, ruokakau-
passa käynnit ja ruoanlai-
ton.

Näin jäisi vanhemmille-
kin illalla paremmin aikaa
lapsilleen. Tuo vapaa-aika
olisi kuitenkin hyvä käyttää
muuhun kuin harrastuk-
siin kuljettamiseen.

Lasten harrastukset vie-
vät nykyään liian suuren
osan perheiden yhteisestä
ajasta. Todellisuudessa alle
kouluikäinen kasvaa hyvin
ilman kodin ulkopuolisia
harrastuksia.

JAANA UOLAMO
Akaa

Lasten kotihoito
on täysin
arvovalinta

Alle
kouluikäinen
kasvaa
hyvin ilman
kodin
ulkopuolisia
harrastuksia.

Eduskunta juhlisti näyttä-
västi 150-vuotista taival-
taan juhlaistunnolla.

Itäistä naapuria silitet-
tiin myötäkarvaan kaikkien
eduskuntaryhmien äänellä.

Vakuudeksi puhemies
Eero Heinäluoma moitti
vielä kansanedustaja Oras
Tynkkysen solmiota, koska
se hänen mielestään louk-
kasi Venäjää.

Etukäteen oli sovittu, et-
tä puolueryhmien esityk-
siin ei sisällytetä mitään
dramatiikkaa. Siitä var-
maan johtui, että puheis-
sa mainittiin vain keisari
Aleksanteri II ja Suomelle
itsenäisyyden myöntänyt
Lenin.

Edes tasapuolisuuden
vuoksi ei sanottu sanaa-
kaan niistä miehistä ja nai-
sista, jotka katselivat sai-
raaloiden, palvelutalojen ja
lepokotien vuoteissa televi-
siosta kansanedustajiensa
juhlintaa, ja jotka tarttuivat
aseisiin 74 vuotta sitten,
kun itsenäisyyden puolus-
taminen sitä vaati.

Sotien sankareiden puut-
tuminen tällaisen juhlan
puheista toi mieleen suo-
mettumisen ajan nöyris-
telyt, koska nöyristelystä
ei näytä olevan vieläkään
päästy. Itsenäisyyden pe-
lastaminen ase kädessä oli
yhtä arvokas asia kuin val-
tiopäivin alkaminen.

Venäjä on kuitenkin ai-
nakin telakoille välttämät-
tömyys. Länteen päin ei
Suomen palkoilla enää lai-
voja tehdä, mutta idässä on
niin kova tarve, että ehkäpä
sinne sitten voidaan myydä
kalliimmalla.

Kymmenen miljoonan
euron myöntäminen venä-
jän kielen opiskelujen ke-
hittämiseen oli sekin oikea
päätös. Toivoa sopii, että

poliitikkojemme joukkoon
ilmaantuisi  jostakin Kek-
kosen tasoinen, kaupan
käynnin taidot omaava,
henkilö. Hänelle olisi nyt
tarvetta ja käyttöä.

ARVO HEININEN
Tampere

Tradenomeja ja
insinöörejä
tulee liikaa
Miksi koulutetaan eri alo-
jen tradenomeja ja insinöö-
rejä pilvin pimein?

Ennen koulutettiin yo-
merkonomeja laskentatoi-
meen ja rakennusmesta-
reita rakentamisen tehtä-
viin. Heille kelpasi alkuun
työpaikka kuin työpaikka.
Heistä kehittyi todellisia
osaajia, jotka hallitsivat
tehtävänsä laajasti.

Nämä osaajat pääsivät
myöhemmin merkittäviin
asemiinasian tuntemuksen-
sa ja kokemuksensa vuoksi.

Nyt koulutetaan tra-
denomeja ja insinöörejä,
joille ei kelpaa perustyö,
vaikka he eivät sitä ole kou-
lussa oppineet. He saavat
valmistuessaan ajatuksen,
että ovat heti esimiesase-
massa ja palkkavaatimus
on sen mukainen.

Ovatko työnantajat to-
dellakin valmiita palkkaa-
maan näitä ”huippuosaa-
jia”, vailla kokemusta ja
osaamista?

Palauttakaa perustutkin-
toja, jolloin löytyisi tekijöi-
tä perustöihin ja kokemuk-
sen myötä huippuosaajia.
Työelämän ohessa hankit-
tu lisäkoulutus erilaisina
kurssipäivinä tuo ”päivi-
tystä” osaamiseen ja tieto-
jen ajan tasalla olemiseen.

Työttömyyskin voisi hel-
littää, jos perusosaajia olisi
enemmän tarjolla.

TIITI SAARINEN
yo-merkonomi

Tampere

Venäjää
silitettiin
myötäkarvaan

S
osialidemokraattisessa
ryhmässä tunnelikan-
nat ovat vaihdelleet.
Alussa olimme laajasti

sen puolella, ja Hannan Taini-
on pormestarikampanjassakin
hanketta puolustettiin. Viime
valtuustokaudella vastustajat
ovat olleet enemmän äänes-
sä. Ryhmämme paitsioasema
XL:ään nähden vaikutti kiel-
teisen kannan vahvistumiseen.
Ryhmässämme ei kenellekään
ole ollut epäselvyyttä siitä, että
ainakin me neljä olemme tun-
nelin kannattajia.

Kaupungin taloustilanteen
huononemisen myötä päädyt-
tiin vuosi sitten lykkäämään
tunnelin rakentamista. Kun-
nallisvaaliohjelmaan kirjattiin
sanatarkasti ” Rantaväylän
tunnelin rakentamista lykättä-
vä”. Kunnallisvaaliviikonlop-
puna laitettiin lehteen ilmoi-
tus, jossa haluttiin kirkastaa ja
yksinkertaistaa viestiä. Ilmoi-
tuksen tekstiksi tuli ”Ei tunne-
lille – kyllä palveluille”.

Alkuvuodesta demariryhmä
teki aloitteen, jossa vaadittiin
tunnelihankkeen keskeyttä-

mistä ja sen allekirjoittivat
kaikki ryhmän jäsenet. Nyt
vasta otettiin ensimmäistä
kertaa kielteinen kanta tunne-
liin valtuustoryhmänä. Oma
virheemme oli allekirjoittaa
aloite. Mukauduimme kuiten-
kin ryhmän painostukseen ja
halusimme siten säilyttää sen
yhtenäisyyden.

Taloudellinen tilanne Tampe-
reella on vuoden aikana huo-
nontunut oleellisesti. Työttö-
myys on jo yli 17 prosenttia ja
sen ennustetaan ensi talvena
nousevan rakennusalalla jopa
25 prosenttiin.

Tampereen talouden ali-
jäämä tältä vuodelta tulee

olemaan ainakin 60 miljoonaa
euroa.

On jo puhuttu veronkoro-
tuksista, palveluiden leikka-
uksista ja jopa henkilöstön
lomautuksista. Jos tunnelia
ei nyt rakenneta, valtio ei tule
siirtämään tunnelille jo myön-
nettyä 60 miljoonan rahoitus-
ta muihin Tampereen tai edes
Pirkanmaan hankkeisiin, vaan
menetämme rahan.

Lisäksi Tampereelta tultai-
siin perimään ainakin 5-6 mil-
joonaa korvauksena tunnelin
suunnitteluun jo käytetystä
rahasta.

Tampereen kaupunki jou-
tuisi huonoon valoon sopi-
muksen rikkojana pitkälle
tulevaisuuteen.

Teimme vaikean harkinnan
jälkeen päätöksen, että nyt on
oikea aika rakentaa tunneli.

Työ on mahdollista käyn-
nistää välittömästi ja se tuo
Tampereelle jo loppuvuonna
300-400 työpaikkaa ja pitkällä
tähtäimellä 11�000 henkilötyö-
vuotta, kun nykyinen maan-
päällinen ohitustie viedään
tunneliin ja siltä vapautuval-

le alueelle voidaan rakentaa
3�000 uutta asuntoa.

Valtuustoryhmämme teki tun-
nelin vastustamisesta ryhmä-
päätöksen, jonka rikkomisesta
seuraa erottaminen valtuusto-
ryhmästä loppukaudeksi. Ran-
gaistuksella ryhmä ilmeisesti
oletti meidän mukautuvan sen
tahtoon. Olemme jo aiemmin
todenneet, että meitä ei ole lah-
jottu, kiristetty tai uhkailtu, el-
lei rangaistusta ryhmästä erot-
tamisesta sellaiseksi katsota.

Herää myös kysymys, onko
nopeasti vaihtuvassa suhdan-
netilanteessa järkevää antaa
sitovia vaalilupauksia, joita ei
voi tarkastella uudelleen olo-
suhteiden oleellisesti muuttu-
essa. Työ ja oikeudenmukai-
suus ovat SDP:n perusarvoja.
Niitä me olemme painottaneet
päätöksenteossamme ja niiden
mukaan tulemme jatkossakin
toimimaan.

TARJA JOKINEN
JOHANNA LOUKASKORPI

RIITTA OLLILA
HANNA TAINIO

kaupunginvaltuutettuja (sd)

Tunneli elvyttää, siksi puolesta
Tältä pohjalta

teimme
vaikean

harkinnan
jälkeen

päätöksen,
että nyt

on oikea aika
rakentaa

tunneli.

Onko vaihtuvassa
suhdannetilan-
teessa järkevää
antaa sitovia
vaalilupauksia?

Vuoteen 2020 Tampere
lakkauttaa vanhuksiin
keskittyneet Rauhanie-

men ja Kaupin sairaalat (AL
19.9.). Vanhusten sairaalahoito
siirtyy Hatanpäälle.

Ajatus on ensi kuulemal-
ta hyvä: miksi makuuttaa
vanhuksia virikkeettömis-
sä sairaaloissa, kun he voivat
asua kodinomaisesti ja nauttia
elämästä vireinä? Taustalla
on kuitenkin kaupungin tarve
säästää rahaa.

Sairaala-asumisen lakkautus
säästää 27 miljoonaa euroa.

Miten hoidetaan vanhusta, joka
ei pärjää kotihoidossa, jolta on

mennyt kyky syödä, juoda, kä-
vellä, käydä vessassa ja lopulta
muistaa? Ei kotihoito kata sitä,
että aina joku on vierellä aut-
tamassa vaihtaen vaipat heti
kun tarve tulee.

Äitimme asuu tällä hetkellä
Rauhaniemen sairaalan osas-
tolla 27, joka tunnetaan saatto-
hoito-osastona.

Kun hän vielä pystyi käve-
lemään, syömään ja jopa osal-
listumaan harrastuksiin, hän
pärjäsi varsin hienosti Koski-
kodissa.

Kunnon rapauduttua hänet
täytyi kuitenkin siirtää saat-
tohoitoon. Saattohoidossa
annettu huomaavainen hoito

antoi äidille vielä kykyä naut-
tia elämästään.

Mihin saattohoitoa tarvitse-
vat vanhukset tai vakavaa sai-
rautta terminaalivaiheessa sai-
rastavat nuoremmat ihmiset
laitetaan, kun elämä ei enää
kanna ja kun tavalliset arjen
kyvyt ovat kadonneet?

Jos kaikki saattohoito-osas-
tot suljetaan, mihin laitetaan
nämä yhteiskunnan kaikkein
avuttomimmat kuntalaiset,
jotka tarvitsevat apua pienim-
missäkin asioissa?

Miten äärimmäisen hauraat
vanhukset kestävät muuttoa
ja siirtoa? Pieninkin muutos

arkeen sekoittaa 96-vuotiaan
vanhuksen mieltä ja saattaa
olla jopa hengenvaarallinen?

Äitimme on ollut hyvin on-
nellinen siitä, että on päässyt
ihanalle saattohoito-osastolle,
jossa huomataan pienetkin
tarpeet ja hoidetaan huomaa-
vaisesti hellin käsin.

Iloitsimme viime keväänä
äidin puolesta, kun saimme
kuulla, ettei tältä osastolta tar-
vitse lähteä enää muualle.

Haluamme äidin kanssa
kiittää osaston 27 osaavaa hen-
kilökuntaa.

RIITTA OITTINEN
MARJA-LIISA LÄHTEENMÄKI

Ylöjärvi

Älä vain ikinä tule vanhaksi Tampereella
Mihin

laitetaan
nämä

yhteis-
kunnan

kaikkein
avutto-

mimmat
kuntalaiset?

H allitus ehti lyödä puu-
kon lapsiperheiden
selkään jakamalla hoi-

tovapaan vanhempien kesken
ja poistamalla subjektiivisen
päivähoito-oikeuden perheva-
paalla olevilta.

Useimmissa perheissä tämä
hoitovapaan jakaminen tar-
koittaa perhevapaan lyhene-
mistä noin kahteen vuoteen,
kuten oli aiempi yleiseen vas-
tustukseen kaatunut suun-
nitelma. Sateenkaarihallitus
väänsi veistään haavassa säi-
lyttäessään subjektiivisen päi-

vähoito-oikeuden kuitenkin
työttömillä. Hallitus kertoo
työnhaun olevan raskaampaa
kuin pienen lapsen hoitami-
sen. Olen täysin eri mieltä.

Nyt Tampere seuraa hallituk-
sen linjaa hakemalla 2,7 mil-
joonan säästöjä poistamalla
Tampere-lisän. Tuo lisähän on
ollut käytössä, koska se sääs-
tää päivähoitokuluissa, jotka
ovat huomattavasti lisää kor-
keampia. Päättäjät ilmeisesti
näkivät, että hallituksen rajaus
päivähoito-oikeuden suhteen

mahdollistaa lisän poiston. Ei
enää porkkanaa, vaan pelkkää
keppiä lapsiperheille.

 Kaupunginvaltuusto päätti
pysyä mukana lähes 200 mil-
joonan euron tunnelihank-
keessa. Se nähdään sijoituk-
sena tulevaan, kun saadaan
uusia asukkaita vapautuvil-
le tonteille. Lapsiperheitä ei
nähdä sadasosankaan arvoise-
na investointikohteena. Suu-
rilla hankkeilla on lobbaajan-
sa, pienillä ihmisillä ei.

KALLE KIILI
Tampere

Tampere-lisän poisto ikävä asia
Ei enää

porkkanaa,
vaan

pelkkää
keppiä

lapsi-
perheille.

Eläköön, Aleksanteri II:n
Suomen-vierailu 1863. Eliitti
pääsi pönöttämään. Kansan-
edustaja Ilkka Kanervakin
säteili lehtikuvissa upeanpit-
kän kumppaninsa rinnalla.
Tuli kuluneeksi 150 vuotta
valtiopäivien avaamisesta.

Aleksanteri II teki vuonna
1863 kaksikin vierailua suuri-
ruhtinaskuntaansa. Pidet-
ty ”hallitsijamme” poikkesi
Parolannummella. Ja, kuinka
ollakaan, muuan J. V. Snell-
man oivalsi mahdollisuuden.
Juuri avattu junayhteys Hä-
meenlinnaan mahdollisti no-
pean siirtymisen ja Snellman
säntäsi tsaarin perään.

Seurasi neuvonpito ensin
Hattulassa ja sitten seuraava-
na päivänä Hämeenlinnassa
maaherran virkatalossa. Suo-
men kieli – enemmistön kieli

– päätettiin nostaa viipeellä
virkakielenä ruotsin rinnalle.

Odotin, että koko Suomi
olisi juhlinut suomen kielen
suurta asiaa kesällä. Juhlinta
jäi kuitenkin paljolti kanta-
hämäläiseksi ilmiöksi. Kesä-
Suomen mediaa hallitsivat
mahtiteemat kuten veden-
lämpö, bikinimuoti ja jääte-
lönsyönti.

Ehkei suomen kielen juh-
linta kuitenkaan ole poliitti-
sesti korrektia?

JYRKI PIETILÄ
FT, mediahistorian tutkija

Tampere

Suomen kieli
on poliittisesti
epäkorrekti aihe

Odotin, että
koko Suomi
olisi juhlinut
suomen kielen
suurta asiaa
kesällä.

Valo-liitteen  kansi on aina
musta  kuin kuolinilmoitus.
Masentavaa.

KANSI NIMEN MUKAAN

On mukavaa olla nyt van-
hus, jota omaiset hoitavat.
Tähän hoitosuhteeseen
olen panostanut rapiat
50 vuotta rakkaudella ja
yhdessä parin lapseni ja
yhdeksän kummilapseni
kanssa kasvaessani.

ONNEKAS OMAISTENSA
VANHUS-HOIDOKKI

Kiitos hyvästä kirjoitukses-
tanne (AL 20.9) Jyri Kerä-
nen : ”Utopia vanhuksen
kotona asumisesta”.  Näin
se on.

HANNU KORTE

Äärimmäisen turhauttavaa
ammattitaitoisen lasten-
hoitajan joutua päiväkoti-
apulaiseksi, jos on kou-
lutettu lastenhoitajaksi
ulkomailla ja työskennellyt
lasten kanssa 20 vuotta.
Olen pedagogi, en päivä-
kotiapulainen ja haluaisin
tehdä työtä jota rakastan.

TYÖTÖN LASTENHOITAJA

Tehostetun palveluasumi-
sen erittäin hyvä puoli on,
että hoito lähtee vanhuk-
sen tarpeista, ei hoitajien.

HYVÄ MUUTOS

Mitenkähän päättäjät ovat
ajatelleet lapsettomien
huonokuntoisina selviävän
kotona tai palvelutalossa,
jos eivät muut ihmiset käy
kuin kotihoitajat vakitui-
silla pikakäynneillään?
Pitää kai alkaa etsiä nuoria
ystäviä.

LAPSETON VANHENEVA

Tunnelipäätös on veron-
maksajan häviö. Liiken-
teellekin olisi parempia
vaihtoehtoja. Jossakin on
nyt kähmitty selän takana.
Talteen nimet, sillä mak-
sun aika tulee vielä.

V. HÄMÄLÄINEN

Luulisi jokaisen siirtola-
puutarhamökkiläisen tie-
tävän jo jäseneksi liittyes-
sään tietävän pelisäännöt.
Mutta jos on varaa heittää
hukkaan 4�000 euroa ja
muutama työtunti, niin sii-
tä vaan ja selittelyt pois.

PALSTALAINEN

Ruotsin kansankodissa teh-
dään useimmiten oikeita
päätöksiä ajoissa,kuten
pankkivero, jonka Urpilai-
nen on nyttemmin ko-
pioinut. Ennen Ruotsin
päätökset tulivat puolen
vuoden viiveellä Suomeen
ja homma toimi. Kehot-
taisin ottamaan vanhan
käytännön uusiokäyttöön.
Nykyhallitukselta, kun ei
onnistu juuri mikään.

HERPATI

Tampereen asematunnelin
siivottomuus alkoi silloin,
kun kadunlakaisijoiden
työt lopetettiin. Ennen tun-
nelia vesipestiinkin. Jos ei
asematunnelin siivoukseen
riitä rahaa, kuinka käy uu-
den tunnelin siivouksen?

HUOLESTUNUT

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.

Olen
pedagogi,
en päiväkoti–
apulainen
ja haluaisin
tehdä työtä
jota rakastan.




