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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

Ilmeikäs kuva. ”En yleensä hyväksy graffiteja, mutta tämä on hauska. Se on saanut olla vuosia
kopin seinässä Ylöjärvellä”, kuvaaja raportoi.

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

Helena Saarinen

T
amperelaisessa van-
hushuollossa on
viime vuosina otettu

monia tärkeitä edistysas-
keleita. Koukkuniemessä
on alkanut kaupungin oma
tehostettu asumispalvelu.
Sairaaloissamme ei koh-
ta enää asuta. Vanhuksen
kotona asumista halutaan
tukea niin pitkään kuin
mahdollista.

Koukkuniemen Jukolas-
sa aloittaa vuoden alusta
yhteiskunnallinen yritys.
Olen ollut aktiivisena toi-
mijana tämän tapahtuma-
ketjun alkupäässä, ja olen

todella iloinen, että apu-
laispormestarit jälkeeni
ovat jatkaneet tällä linjalla
tamperelaisten vanhusten
hyväksi.

Uudet asiat tuovat aina
pintaan monenlaista epä-
varmuutta ja epäluuloa.
Tietoa ei saada tarpeeksi,
ja asiat tuntuvat usein ko-
vin mutkikkailta ja vai-
keaselkoisilta. Silti en voi
ymmärtää, miksi sellaiset
henkilöt, joiden pitäisi olla
perillä asioista, kirjoitta-
vat puuta heinää. Viimeksi
silmiini sattui kansanedus-
taja Laila Koskelan (ps)
kirjoitus (AL 26.11.). Hänen
mukaansa tehostetun asu-
mispalvelun paikat ovat
vain hyvin toimeentulevia
varten. Laitospaikkojen
vähentäminen johtaa van-
husten jäämiseen heitteille,
koska köyhillä ei ole varaa
palveluasumiseen.

Tämä on täysin virheel-
linen väite. Kaupungin
ostamissa asumispalveluis-
sa hoidon tarve on ainoa
peruste paikan saamiselle,
ei varallisuus tai varatto-
muus. Mikäli vanhuksen

omat varat eivät riitä kulu-
jen kattamiseen, tulee Kela
vastaan. Tarvittavien hake-
musten tekeminen kuuluu
myös palveluun. Tehoste-
tussa palveluasumisessa
pitää voida asua elämän-
sä loppuun asti. Sieltä ei
tarvitse lähteä sairaalaan,
ellei lääketieteellinen hoito
ole välttämätöntä. Tu-
lemme vielä tarvitsemaan
erityisesti muistisairaita
vanhuksia varten paljon
lisää asumispalveluita niin
omalta tuotannolta kuin
yksityisiltä palveluntuot-
tajilta.

Vanhus haluaa yleensä
asua omassa kodissaan niin
pitkään kuin mahdollista.
Tätä toivetta meidän pitää
kunnioittaa ja tukea riittä-
vällä kotihoidolla. Kaikilla
meillä on koti, joten jatku-
va uusien seinien rakenta-
minen ei ole järkevää. Ny-
kyään asunnot ovat yleensä
myös hyvin varustettuja, ja
niiden toimivuutta voidaan
parantaa vanhuuden päiviä
varten erilaisilla muutos-
töillä. Näihin on saatavissa
myös yhteiskunnan rahoi-
tusta.

Nykytekniikan ja erilaisten
apuvälineiden käyttöönot-
toon pitää tarttua rohkeas-
ti. Tärkeintä on yksinäisyy-
den torjuminen ja turval-
lisuudentunteen saavutta-
minen riittävällä henkilös-
töllä ja tuella. Laitoshoidon
asteittainen purkaminen
tuo kunnalle varoja, joilla
se voi kattaa kotiin annet-
tavia palveluita.

Jokaisella on oikeus
omaan mielipiteeseensä
vanhushoidon linjoista.
Keneltäkään ei voi kieltää
laitoshoidon puolustamista
tai palveluasumisen vas-
tustamista. Jos joku haluaa
pitää vanhukset laitoksissa
palveluasumisen sijaan, ei
siihen ole mitään sanomis-
ta. Perusteluiden pitää kui-
tenkin olla todenmukaisia.
Vanhuksia ja omaisia ei saa
tahallaan johtaa harhaan
virheellisillä väitteillä ja
heitteillejätön pelottelulla.

RIITTA OLLILA
kaupunginvaltuutettu (sd)

Tampere

Tampereella isoja
edistysaskeleita
vanhustenhoidossa

Jukolassa
aloittaa
yhteis-
kunnallinen
yritys.

Ystävä tarjosi yllätyslipun
Jari Sillanpään Liekeissä-
konserttiin 4.12. Menetin
viimeisen kokoontumisen
lukupiirissämme Hämeen-
kyrössä.

On vietetty juhlavuot-
ta, sillä Nobel-kirjailija
F.E. Sillanpään syntymäs-
tä on kulunut 125 vuotta.
Olemme lukeneet hänen
tuotantoaan ja osallistu-
neet tapahtumiin täällä ja
Tampereella.

Jos on karismaa vanhas-
sa Sillapäässä, runsain mi-
toin sitä on Jarissakin.

Musiikillaan ja persoo-
nallaan hän villitsi koko
Tampere-talon ison salil-
lisen meitä eri-ikäisiä ko-
kijoita.

Monta vuotta sitten olen
nähnyt hänet livenä, ja ääni
on vain parantunut. Sei-
soimme, hakkasimme käsiä
ja liikehdimme.

Olen vaikuttunut F.E.
Sillanpäästä, tunnen hänet
ajattelussaan jonkinlaiseksi
oppi-isäksi itselleni. Syväs-
ti inhimilliseksi kokijak-
si, joka on pienen ihmisen
puolella.

Kaksi miestä, kaksi vai-
kuttajaa. Elämä on mielen-
kiintoista.

MAIJA LEHTINEN
Kyröskoski,

Hämeenkyrö

Lahjarahoja
lastenklinikan
keräykseen

Helsingin lastenklinikka ja
sen pienet potilaat kärsivät
homeongelmista. Televi-
siossa kerätään miljoonia
erilaisilla keräyksillä. Toki
muuallakin tarvitaan apua,
mutta eikö saataisi keräys
yhtä julkisesti uuden las-
tensairaalan hyväksi?

Tässä olisi haaste myös
päättäjille. Jokainen voisi
lahjoittaa ainakin pienen
summan suunnitelluista
joululahjoista. Annetaan
lahjat niille, jotka niitä oi-
keasti tarvitsevat.

SANNA LAINE
Kangasala

Pysäköinti-
alueella ei
saa leikkiä
Lasten vanhemmat, huo-
mio! Keskustelkaa ja va-
roittakaa lapsianne leikki-
mästä pysäköintialueilla.

Autojen naarmuuntu-
minen leikeissä saattaa
tuoda tuhansien eurojen
vahingonkorvausvaateen.
Piiloutuminen autojen se-
kaan voi aiheuttaa vakavan
loukkaantumisen tai jopa
hengenvaaran.

PIRJO KILAPPA
Tampere

Kaksi erilaista
vaikuttavaa
Sillanpäätä

M
onissa kunnissa
myös Pirkanmaal-
la on alettu jälleen
miettiä, olisivatko

virkalääkärit kunnalle edulli-
sempi vaihtoehto yksityisten
lääkäripalveluja tuottavien fi r-
mojen sijaan.

Kiistaa on myös syntynyt
laskentamalleista. Yksityi-
siä lääkäripalveluja tuottavat
firmat ovat kalleudesta aivan
toista mieltä vedoten siihen,
että kunnissa ei osata laskea
todellisia kuluja. Toki erilais-
ten kustannusvaikutusten
arvioinnissa on paljon paran-
tamisen varaa, ja osaamatto-
muus tai arviointikyvyn puute
ovat vieneet kuntia jopa krii-
sin partaalle.

Reipas vuosikymmen taakse-
päin kunnissa oli virkalääkä-
reitä huomattavasti enemmän.
Päivystykset hoidettiin itse ja
vain vähäisessä määrin käytet-
tiin muuta lääkärityövoimaa.
Mihin katosivat lääkärit ja
motivaatio kunnista? Alkoi-

vatko kuntasektorin vanhan-
aikaisuus ja jälkeenjääneisyys
näkyä? Samalla käynnistyi uu-
demman sukupolven sisään-
marssi. Syyteltiin työaikoja ja
-paineita. Hoidettiinko vain
oiretta tutkimatta itse sen ai-
heuttajaa?

Alkoi syntyä lisää yksityi-
siä lääkäripalveluja tuottavia
firmoja. Tämän markkinaraon
tarjosivat hopeavadilla kun-
nat itse, joten keikkafi rmojen
syyttelyä kannattaa välttää.
Miten palvelut olisi ilman nii-
den apua toteutettu? Keik-
kafirmojen lääkärit tekevät
pitkää päivää, hoitavat kuntien

päivystykset. Heiltä löytyy
joustavuutta virkaehtosopi-
muksen mukaisilla palkoilla.
Asia ei ole ollut kiinni työ-
ajoista. Näillä lääkärifi rmoilla
ei ole ollut rekrytointiongel-
mia, kuten kunnilla.

Mielestäni kuntien perustur-
van ahdinko ei taloudellisessa
mielessä ole kiinni yksityisiä
lääkäripalveluja tuottavista
yrityksistä, vaan paremminkin
siitä, että ei osata ottaa mallia
yksityiseltä palvelutuottajalta
toimintojen tehostamiseksi.

Kunnilla on ollut aiemmin-
kin mahdollisuus luoda erilai-
sia toimintamalleja ja räätä-
löityä henkilöstöpolitiikkaa
terveyden- ja vanhustenhuol-
toon. Silti on menty vanhoilla
konsepteilla.

Kykenemättömyyttä ja uu-
denlaisen ajattelun puutetta
on edelleen.

Kuntien talouden ollessa
kriisin partaalla ja palveluiden
heikentyessä hintalappu vain
kasvaa.

Valtiovalta kuvittelee hoita-
vansa koko ison kysymyksen
sote- ja kuntauudistuksilla.
Mutta jos hoidetaan vain oi-
retta mätäpesäkkeitä löytä-
mättä, edessä ovat pelkkä ku-
lujen nousu ja kaaos.

Kuntauudistuksen olisi
pitänyt edetä vaiheittain. En-
simmäiseen vaiheeseen olisi
riittänyt monien lakien purku
ja kuntien tehtävien vähen-
täminen. Sen jälkeen kuntiin
olisi ministeriöltä lähetetty
”iso peili”: mitä näkyy, miksi
olette ajaneet kuntanne kon-
kurssin partaalle, missä on in-
novointikykynne, miten olette
hoitaneet elinkeinopolitiikan,
ovatko virkanimityksenne po-
liittisia? Toisessa vaiheessa tu-
lisi valtion ratkaisu siitä, ketkä
pääsevät jatkoon.

Sotiemme veteraanit antoi-
vat mahdollisuuden itsenäi-
seen Suomeen. Jälkipolvet
ovat sen kaatamassa ja palve-
luja huonontamassa.

RISTO SAARINEN
Virrat

Yksityispalvelut syyttömiä kuntakriisiin
Kunnilla

olisi ollut jo

aiemminkin

mahdollisuus

luoda

erilaisia

räätälöityjä

toiminta-

malleja.

Kuntauudistus
olisi pitänyt
toteuttaa
vaiheittain.

S
uomessa on yhä toimiva
koulujärjestelmä, vaikka
Pisa-tuloksissa puto-

simmekin. Meillä on ilmainen
yliopisto-opiskelu ja tukijär-
jestelmä, jonka avulla jokainen
voi lähtökohtiin katsomatta
oppia ja menestyä. Meillä on
alhainen korruptio ja korkea
sosiaaliturva. Ja sitten meil-
lä on tarve vähätellä omaa
osaamistamme sekä todistaa
globaalia ajatusmaailmaa suo-
simalla mahdollisuuden tul-
lessa aina ulkomaista toimijaa
ja pääomaa.

Suomi Oyj:ssä on katsottu
parhaaksi tavaksi hyödyntää
osaava ja sivistynyt henkilöstö
käymällä kustannuskilpailu-

kyky-nimiseen kilpaan muun
maailman kanssa. Täällä
mietitään, miten paljon val-
tion olisi tuettava tappiollista
liiketoimintaa sen sijaan, että
keskityttäisiin kannustamaan
tulevien menestystarinoiden
luomiseen.

Tällainen tarina olisivat
voineet olla biokaasuautoon
liittyvät innovaatiot. Valtiolle
on kuitenkin tärkeintä, ettei
yksityisautoilua edistetä, edes
nollapäästöistä, joten kaasu-
autollekin lätkäistiin käyt-
tövoimavero tämän vuoden
alusta. Olisi muutoin voinut
liika kysyntä synnyttää alalle
työpaikkoja ja jokin yritys olisi
voinut päästä maailmalle myy-
mään tuotteitaan helpommin.

Uudistuksissa valtio mie-
luummin suosii ulkomaista
pääomaa kuin omaa yritys-
tään. Vai johtuiko pelkästään
mielikuvituksen puutteesta,
ettei passien noutoa ulkois-
tettu poliisilta Itellalle, vaan
mieluummin norjalaisten
omistamalle R-kioskille? Itel-
lalla olisi ollut palveluverkosto
ja ammattitaito henkilösuoja-
asioiden osalta valmiina. Itse
olisin järjestänyt valtion rahat
tässä tapauksessa mieluum-
min valtion toiseen taskuun
kuin ulkomaille.

Siinä missä kustannuskilpa-
kumppanimme Kiina rajoit-
taa ulkomaisten yritysten
toimintaa maassaan, meillä

saa esimerkiksi ulkomainen
kaivosyhtiö tehdä valtauksen,
kaivaa luonnonvarat ja viedä
ne ulkomaille jalostettavik-
si. Valtiomme toki avustaa
ulkomaista toimijaa esimer-
kiksi rakentamalla teitä. Tai
siinä missä globaalin yrityksen
amerikkalainen johtaja suosii
maamiehiään kuten kulttuu-
riin kuuluu, suomalainen pi-
kemminkin todistaa, ettei vain
harrasta patriotismia ja aloit-
taa irtisanomisetkin mukise-
matta kotimaastaan.

Näinpä ei ole ihme, että Suo-
mi on niin pidetty kumppani
maailmalla.

KALLE KIILI
insinööri

Tampere

Suomi käy globaalia kilpajuoksua naiivilla asenteella
Uudistuksissa

valtio

suosii

mieluummin

ulkomaista

pääomaa

kuin omaa

yritystään.

E
ipä ihme, jos tarha- ja
kouluikäiset lapset
pitävät monia ruokia

syömäkelvottomina ja pahan
makuisina, koska heidän äitin-
säkin niin tekevät.

Minäkin katsoin televisiosta
jotakin reality-ohjelmaa, oli-
kohan se nimeltään Maatalon
prinsessat tai vastaava? Siinä
kaupunkilaisnaiset, iältään
parikymppisistä yli 30-vuoti-
aisiin menivät leirille maalais-
taloon.

Kyseessä oli kaiketi jonkin-
lainen pudotuskilpailu.

Naisilla oli tehtävänään tunnis-
taa suomalaisia perinneruokia
huivi silmillään, sokkona siis.
Pöydällä oli aivan tavallisia
ruokia, muun muassa puoluk-
kahilloa, talkkunaa, mämmiä
ja vastaavia.

Esiintyjillä oli oksennusäm-
päri vieressään.

Oikeastaan mikään maistiai-
nen ei aiheuttanut hymistelyä
tai edes asiallista käytöstä.

Lähes kaikkea ruokaa pyö-
ritettiin suussa kuin sammak-
koa ja ”hyi v” -huutojen säes-
tyksellä makupalat päätyivät

puistatellen ja sylkien ämpä-
riin. Olipa todella outoa.

Miten lapset voivat suhtautua
normaalisti ruoka-aineksiin,
kun heidän vanhempansakin
näin hylkivät normaalia ruo-
kaa?

Monikin eläkeläinen nä-
kee suorastaan nälkää, kun ei
pienistä eläkkeistään kykene
ostamaan terveellistä ruokaa.
Sitten toisaalla annetaan täl-
laista käytösmallia.

ANNE-MARIA LINDÉN
Tampere

Tosi-tv antoi täysin järjetöntä ruokamallia
Miten lapset

voivat

suhtautua

normaalisti

ruokaan, jos

vanhemmat

hylkivät

sitä näin?

Saimme viime viikolla seu-
rata ministerien kaksi päivää
ja yötä kestänyttä raadan-
taa. Piti näet saada miljardin
euron säästöt ensi vuoden
budjettiin julkisen hallinnon
menoista.

Jo vuosia on puhuttu, mi-
ten julkinen hallinto paisuu
ja palkat nousevat. Hallin-
tomme on moninkertainen
esimerkiksi Kreikkaan näh-
den. Pelkästään eduskun-
nassamme on 200 edustajaa,
joilla ei ole mitään työvelvoi-
tetta. Heillä on lisäksi hen-
kilökohtaiset avustajat. Viro
selviää taloudellisesti paljon
meitä paremmin, ja heillä on
puolta pienempi edustajisto.

Jokaista tuottavaa työtä te-
kevää henkilöä kohti meillä
alkaa olla kaksi virkamies-
tä. Työsuhde on elinikäinen.
Jos ottaa viran varman päälle
eikä tee mitään, ei voi tehdä
virkavirheitäkään.

Jotta saisimme leikattua
tämän pullataikinan kasva-
misen, olisi pitänyt ryhtyä
toimeen jo viisi vuotta sit-
ten. Viro jäädytti viranhal-
tijoiden palkat 5–10 vuotta
sitten, ja nyt maan talous on
hyvässä iskussa. Aamu-tv:n
Jälkiviisaissa Kalle Isokal-
lio ehdotti, että jäädytetään
virkamiesten palkat vuoden
2011 tasolle, niin säästämme
heti 2,5 miljardia. Näin ei tar-
vitsisi leikata päivähoidosta,
hammashoidosta ja vanhus-
palveluista. Kaikilla säilyisi-
vät työpaikat.

Velkaantumisemme on
maksimissaan, ja EU sanelee
ensi vuoden jälkeen, millä
korolla saamme lainata ra-
haa. Voimme vain kauhulla
odottaa aikaa, kun valtion-
taloutemme korko nousee 2
prosenttiyksikköä tai laina-
hanat suljetaan kokonaan.

JUKKA LEPPÄNEN
Tampere

Virkamiesten
palkat pitää
jäädyttää

Alakoululaiselle on aivan
eri asia pyöräillä kouluun
nykyään kuin sakareiden
ja ritvojen kouluaikoina.
Montako autoa silloin ajoi
ohi pientä pyöräilijää hipo-
en? Koulukuljetuksia tarvi-
taan alaluokilla, jos matkaa
on yli kaksi kilometriä eikä
ole pyörätietä.

MUMMU

Onneksi sairaanhoitajalle
saa varata ajan. Haavani
on hoidettu 45 minuutin
ajoilla kuntoon, jonottaa ei
tarvitse Linnainmaalla, kii-
tos siitä. Ajanvaraus toimii
muuallakin, esimerkiksi
kampaajalla ja hammas-
hoidossa.

NYKYAIKA

Meidän talossamme 2 vuot-
ta vanhat ikkunat huurtu-
vat välistä eivätkä ulkoa.
Taisi olla ikkunamyyjä
asialla?

T. V. KOSKINEN

Alakoulun matematiikan
opetuksessa oppilaat pan-
naan laskemaan itsekseen
eikä yhdessä tarkisteta
tehtäviä. Opetus jää tällöin
aika vähäiseksi ja tarkis-
tuskirja korvaa opettajan.
Äidinkielessä ei ole vielä
viidennelle mentäessä lu-
ettu yhtään yhteistä kirjaa.
Olisiko luokanopettajien
aika vähän miettiä, miksi
koulussa ollaan.
AINEENOPET ALAKOULUUN

Reima Hakulinen oli huo-
lestunut (AL 4.12.), kun
lapsia viedään harrastuk-
siin autolla. Itse laskin
erään suuren lähimarketin
parkkipaikan autojen mää-
rää. Kylmä hiki nousi. Kyllä
bensaa palaa ja tosi paljon.
Omat vanhempani kävivät
kaupassa pyörällä tai pot-
kukelkalla.

KETKUPOLKKA

Yksityisautoilun sallimisen
Hämeenkadulla väitetään
olevan kaupan kannalta
elintärkeää. Tampereen
keskustan joulukaupan pi-
ristämiseksi voisi kokeilla
ilmaista kadunvarsipysä-
köintiä. Kaikki voisivat py-
säköidä autonsa vaivatto-
masti liikkeiden edustalle.

AL 1947

Pitääkö Tampereeen Hä-
meenkadun itäpää sulkea
juuri nyt, kun tunnelitöi-
den vuoksi ihmiset joutu-
vat jo nyt miettimään vaih-
toehtoreittejä?

JÄRKI HOI

Kaikki liikkeet Hämeen-
kadulla ja lähisivukaduilla
vastustamaan Hämeenka-
dun muutoksia. Taas oi-
kein järjen riemuvoitto tuo
päätös. Miten vanhukset
ja huonokuntoiset jaksavat
kantaa ostokset kaukana
oleville busseille? Ei asiaa
enää keskustaan.

AHOSKA

Lämpimät kiitokset sinulle
ihana ystävä, joka Eino-
myrskyn päivänä Kangas-
alan Prisman parkkipai-
kalla korjasit talteen meiltä
karanneen invaparkkilu-
van ja toimitit sen Prisman
infoon.

HARRI JA RAIJA-ÄITI

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.

Ilmainen
kadunvarsi-
pysäköinti
joulun alla
Tampereelle.


