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Lukijalta 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

Pihan kaunistus. Jouluruusu kukkii komeasti talon seinustalla, vaikka joulu meni jo. Uusia nup-
pujakin näyttää vielä olevan.

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

Alpo Niemi

J
orma Ollilan työryhmän
esitys ajoneuvoveron
muuttamiseksi ajet-

tujen kilometrien mu-
kaan maksoi valtiolle noin
350�000 euroa erilaisina
konsulttipalkkioina. Se oli
puolet siitä, mitä fi losofi  
Pekka Himasen ”Arvok-
kaan elämän julistus”, joka
varmaankin käytännössä
unohdetaan arkistoon vä-
littömästi.

Ajatus ajoneuvoihin
asennettavasta satelliit-
tien valvomasta seuran-
talaitteesta on kelvoton ja
ala-arvoinen. Siitä koitui-
si turhia lisäkustannuksia
ajoneuvojen omistajille ja

yhä velkaisemmalle val-
tiolle sekä investointi- että
ylläpitokustannusten muo-
dossa.

Valtio kyllä kompensoisi
lisäkustannuksen itselleen
veronkorotusten kautta.

Esimerkiksi Hollannis-
sa suunniteltiin vastaavaa
muutama vuosi sitten ja
hanke hylättiin liian kal-
liina.

Miten se voisi sitten olla
kustannustehokkaampi
kymmenen kertaa laajem-
massa pitkien välimatkojen
Suomessa, jonka asukaslu-

kukin on kolmasosa Hol-
lannin vastaavasta? Miten
sitten olisi Suomen teillä
liikkuvien ulkomaille re-
kisteröityjen henkilöauto-
jen laita?

Vuosien varrella valtio
on haaskannut rahaa huo-
nosti toimiviin valtionhal-
linnon tietojärjestelmiin,
joista sittemmin on joudut-
tu luopumaan.

Tekniikka on kaikkea
muuta kuin valmis, joten
poliittisten päätösten kii-
rehtiminen ja sitovan aika-
taulun esittäminen osoit-
taisi poliittisilta päättäjiltä
suurta hölmöyttä.

Sitten tulee vielä yksityi-
syyden suoja. Miten eh-
käistäisiin näiden tietojen
vuotaminen ulkomaille
esimerkiksi eri maiden tie-
dustelupalveluiden käyt-
töön?

Turhien uusinves-
tointien sijaan voitaisiin
ruuhkaisilla tieosuuksilla
kehittää jo olemassa olevaa
kameravalvontaa eli pelti-
poliisia määräämällä noille
teille maksu vilkasliiken-
teisimpinä vuorokauden
tunteina.

Ajonopeuksia valvotaan
nytkin jo tällä tekniikalla.
Poliittisesta päätöksestä se-
kin on kiinni.

Joskus kaukaisessa tu-
levaisuudessa voisi auton
maksu määräytyä katsas-
tuksessa ilmoitettujen
kilometrien perusteella
tai määräajoin ajoneuvon
omistajan tai haltijan teke-
män kilometri-ilmoituksen
perusteella.

HEIKKI VANHA-JUHE
Punkalaidun

Autoille kaavailtu
kilometrivero
ei ole ajankohtainen

Valtio on
haaskannut
rahaa kehnosti
toimiviin tieto-
järjestelmiin.

Marleena Klemola kom-
mentoi Tampereen Kirk-
kosanomien jakelua (AL
2.1.). Valitettavasti asia on
niin kuin kirjoittaja toteaa:
Kirkkosanomia ei ole jaet-
tu, jos ovessa tai postilaati-
kossa on ollut mainosjake-
lukielto. Syynä on ilmais-
jakeluyhtiöiden vakiintu-
nut menettelytapa, johon
pyynnöistä huolimatta ei
ole saatu muutosta.

Seurakuntalehden jakelu
on hoidettu ilmaisjakelu-
na kustannussyistä, sillä
osoitteellinen jakelu on
huomattavasti kalliimpi
vaihtoehto. Ilmaisjakelu
on valittu myös siksi, että
seurakunnat haluaa tarjota
mahdollisuuden lehden
lukemiseen jokaiselle kau-
punkilaiselle.

Mainoskielto asettaa
valitettavasti eriarvoiseen
asemaan ne kaupunkilai-
set ja seurakuntien jäsenet,
jotka haluavat seurakunta-
lehden, mutta eivät muita
ilmaisjakeluja. Tämän on-
gelman ratkaiseminen on
parhaillaan työn alla.

Sanomalehtien liiton
mukaan nykyisiä Suomen
asiakkuusmarkkinointilii-
ton laatimia osoitteetto-
man jakelun pelisääntöjä
tulisi uudistaa vastaamaan
paremmin kuluttajan tar-
peita. Myös Kuluttajavi-
rasto kannattaa Sanoma-
lehtien liiton ehdotusta
osoitteettoman jakelun pe-
lisääntöjen uudistamiseksi.

Seurakuntalehden voi
noutaa lähimmästä kirkos-
ta tai seurakuntatalosta.
Lehtiä on tarjolla telineissä
muun muassa Seurakun-
tien talossa, Metso-kirjas-
tossa ja rautatieaseman
tunnelissa. Sähköisesti
lehti on mahdollista lukea
verkossa. Se on myös pos-

titettu osoitteellisesti niille
kaupunkilaisille, joiden ei
ole mahdollista noutaa itse
lehteä esimerkiksi liikunta-
esteen vuoksi.

Tampereen seurakuntien
lehtiuudistuksen myötä
Tampereen Kirkkosanomat
-nimisen lehden viimeinen
numero ilmestyi 18.12.2013.
Sen korvaa tamperelainen
seurakuntalehti Silta, jonka
ensimmäinen numero jae-
taan 5.2.2014.

KIRSI AIRIKKA
Tampereen Kirkkosanomien/

Silta-lehden vs. päätoimittaja

Uskonnon
puuttumisesta
turvattomuutta
Perheiden hajoaminen ja
uskonnon puuttuminen
aiheuttavat turvattomuutta
etenkin lapsille.

Uskonnollinen kasvatus
on kasvavan kiistan aihe
Suomessa.

Aikaisemmin kirkko loi
pohjan henkiselle elämäl-
le, mutta suuret muutok-
set yhteiskunnassa muut-
tivat tämän järjestelmän
ja ihmiset vieraantuivat
kirkosta.

Maahanmuuttajien pa-
rista löytyy monenlaista
uskontoa. Lapset näkevät
usein kavereidensa luo-
na esimerkiksi Buddhan
kuvia ja huomaavat, että
näissä kodeissa uskonnol-
la on suuri merkitys koko
elämälle.

Lasten ja nuorten elämä
saattaa sen vuoksi nyky-
ään olla rankempaa, koska
heiltä puuttuu luottamus
korkeampaan voimaan. Jo-
kainen lapsi tarvitsee tie-
don siitä, että on turvassa,
ja kokemuksen rakastavas-
ta huolenpidosta – joskus
koti on kykenemätön sitä
antamaan.

JAANA UOLAMO
Akaa

Seurakunta-
lehden jakeluun
haussa ratkaisu

A
nna Kivekäs (AL 30.12.)
esitti nuorten työttö-
myyteen hämmentävän

ehdotuksen. Hänen mieles-
tään työssä käyvien naisten
pitäisi siirtyä kotiäideiksi
nuorten työllistymisen vuoksi.
Uskalias kirjoitus korosti ko-
din- ja lastenhoidon kuuluvan
edelleen vain naiselle. Kirjoit-
tajan mielestä ehdotus ei olisi
paluu vanhaan miesvaltaiseen
yhteiskuntaan.

Arvostan kotiäitiyttä, mutta
olen kirjoittajan kanssa asiasta
aivan toista mieltä.

Suomi on aina ollut aikaan-
sa edellä, niin myös tasa-arvo-
kysymyksissä. Naiset vapau-
tuivat miehen holhouksesta
vuonna 1864, ja uusi holhous-
laki antoi naimattomalle nai-

selle oikeuden hallita omai-
suuttaan ja ansaitsemiaan
rahoja. Vuoden 1906 vaali- ja
ääniuudistus antoi naisille ja
työmiehille äänioikeuden en-
simmäisenä Euroopassa.

1960-luvulla naisia siirtyi työ-
elämään kohonneen koulutus-
tason ja työelämän muutos-
ten vuoksi. Vasta 1970-luvulla
tullut kunnallinen päivähoito
mahdollisti todellisen naisten
siirtymisen työelämään. Näi-
den saavutusten päälle sosia-
lidemokraattinen liike on ra-
kentanut hyvinvointivaltiota.
Paluu kotiäitiyteen olisi paluu
sadan vuoden takaisiin aikoi-
hin, jolloin nainen oli riippu-
vainen miehen tuloista.

Seuraava tavoite tasa-arvos-

sa tulee olla perhevapaiden
tasa-arvoisempi jakaminen
vanhempien kesken. Halli-
tuksen linjaus hoitovapaan
jakamisesta on täysin oikea. Se
on tärkeä askel kohti miesten
ja naisten tasa-arvoa. Suomes-
sa miehet – mutta myös naiset
– vetoavat vanhoihin hyväksi
havaittuihin tekosyihin väistä-
essään miehen lastenhoidon.

Tilastokeskuksen tutkimuk-
sen mukaan perheen nuo-
rimman lapsen iällä on selvä
vaikutus äitien työllisyyteen.
Nuorimman lapsen ollessa
alle kolmevuotias on äideis-
tä työllisiä vain noin puolet.
Äitien työllisyysaste nousee
noin 90 prosenttiin eli samalle
tasolle kuin isien vasta silloin,

kun nuorin lapsi on kouluiäs-
sä. Isien työllisyysaste puo-
lestaan pysyy yhtä korkeana
lasten iästä riippumatta. Pitkiä
perhevapaita pitävät edelleen
lähinnä äidit. Naisten pitkä
poissaolo työelämästä heiken-
tää uramahdollisuuksia ja tu-
levaa eläkettä.

Ruotsissa isät jakavat hoito-
vapaan äidin kanssa ja molem-
pien työnantajat tietävät, että
vanhempi jää jossain vaihees-
sa kotiin hoitamaan yhteistä
lasta ja kotia. Tässä olisi mallia
meille juroille suomalaismie-
hille. Itse olen jäänyt vuoden
vaihteessa hoitovapaalle ja
suosittelen samaa muille isille.

JUSSI-PEKKA AHONEN
kaupunginvaltuutettu (sd)

Ylöjärvi

Perhevapaat tulee jakaa tasaisemmin vanhempien kesken

Suomessa

vedotaan

vanhoihin

tekosyihin

puhuttaessa

miesten

lasten-

hoidosta.

E
lämme 2010-luvulla, jo-
ten tarvitseeko meidän
enää karkottaa ilotuli-

tuksilla pahoja henkiä pois?
Luulisi pahojen henkien kai-
konneen muutenkin vuosia
sitten – olemmeko vieläkin
taikauskoisia?

Mitä iloa on ampua rahaa
tuhkana ilmaan? Nekin rahat
voitaisiin käyttää hyödyllisem-
min tuottamaan iloa vaikkapa
vähävaraisille. Rahojen ampu-
minen taivaan tuuliin tuottaa
kyllä iloa, mutta hyvin lyhyt-
kestoista iloa.

Vuoden viimeinen yö on
monelle eläimelle kaikkea
muuta kuin iloinen.

Moni lemmikki pelkää pau-
ketta. Uudenvuodenaatto on
se päivä, jolloin moni koira
viettää stressaavan yön saunan
nurkassa täristen. Joitakin
koiria täytyy jopa rauhoittaa
lääkkeillä. Miettiikö kukaan
villieläimiä, millaisessa pako-
kauhussa ne ovat silloin?

Voisimmeko jo unohtaa ilo-
tulitusperinteen ja uudistaa
traditioita? Voisimme esimer-

kiksi alkaa kirjoittaa paperila-
pulle haaveita ja toiveita, jotka
toivoisimme uuden vuoden
tuovan tullessaan. Nämä laput
poltettaisiin sitten savuna il-
maan tuomaan onnea.

Laihialaiset voisivat kir-
joittaa lapun toiselle puolen
ne ikävät asiat, jotka halutaan
unohtaa kokonaan.

Näin rahaa käytettäisiin
hyödyllisemmin tuottamaan
iloa. Eläimillekin uudenvuo-
denaatto olisi iloinen päivä.

JARKKO VIRTANEN
Tampere

Mitä iloa tuottaa rahan ampuminen ilmaan?

Ilotulitus-

rahat voisi

käyttää

esimerkiksi

antamaan

iloa vähä-

varaisille.

Kiitos Esa Tuomiselle tär-
keästä keskustelun avauk-
sesta (AL 31.12.), joka koski
liikkeiden aukioloaikoja
vuodenvaihteessa. Olemme
käyneet samaa keskustelua
yrittäjien kesken ja mietti-
neet, miten voisimme löytää
sopivat aukioloajat ja huomi-
oida etenkin vuodenvaihteen
venäläismatkailijat. Tilanne
vaatii tarkastelua ja mahdol-
lisia muutoksia myös meillä
Tallipihalla.

Aikaisempina vuosi-
na ovemme olivat avoin-
na loppiaisen ympärillä ja
järjestimme etenkin venä-
läisturisteja ajatellen oman
talvitapahtuman, Pakkas-
juhlat. Mainostuksestamme
huolimatta osallistuminen jäi
valitettavasti varsin vaati-
mattomaksi, pakkaskeleillä
tyrehtyi lähes kokonaan. Eh-
kä tilanne on kuitenkin nyt
muuttunut, kun matkailijoi-
den määrät ovat kasvaneet.

Toki haluamme kantaa
vastuumme Tampereen mat-
kailutarjonnan osalta.

Yrittäjille pyhien välipäivät
ovat olleet lähes ainoa het-
ki vuodessa, jolloin he ovat
voineet pitää yhteistä lomaa
perheensä kanssa. Panos-
tus jouluun vaatii runsaasti
voimavaroja, sillä olemme
kuukauden ajan avoinna jo-
ka päivä. Tuotteita tehdään
usein yötä päivää myymälöi-
hin ja jälleenmyyjille. Lisäksi
joudumme huomioimaan
kustannukset, sillä esiinty-
jät ja eläintenhoito katetaan
pitkälle omilla voimavaroilla.
Pääsymaksuja emme pysty
perimään.

Lupaamme ottaa aukiolo-
asian harkintaan, sillä mat-
kailijoiden palveleminen on
sydäntämme lähellä.

TARJA NENONEN
isännöitsijä

Tallipihan yrittäjät

Tallipihan
aukioloon voi
tulla muutoksia

Koirat eivät olleet ainoi-
ta kärsijöitä vuodenvaih-
teen paukkeessa, vaikka
vain niistä puhutaan. Miltä
tuntuu yksinäisestä, turvat-
tomasta vanhuksesta, joka
on  kokenut sodan kau-
hut? Moni dementoitunut
joutuu pärjäämään yksin
kotona. Miten mahtaakaan
ahdistaa, kun he kuvitte-
levat pommitusten taas
alkaneen? Ei tule äiti, ei isä
turvaksi ja lohduttamaan.

MIETTIKÄÄPÄ TÄTÄ

Acutan jatkuvilla 6 tunnin
jonotusajoilla pakotetaan
asiakkaat yksityiseen sai-
raanhoitoon. Tampereen
lähikunnat, tervetuloa mu-
kaan julkisen sairaanhoi-
don alasajoon.

KAHDESTI POISTUNUT

Laila Halme (AL 30.12.)
Ensi vuonna kannattaa
hankkia partiolaisten alku-
peräinen adventtikalenteri.
Siinä ovat Lucia, adventti-
kynttilät, Suomen lippu ja
aaton Jeesus-lapsi paikal-
laan. Itselläni on ollut par-
tiokalenteri vuodesta 1959.

HS

Pirkanmaan sairaanhoi-
topiiri, tiedotuspäällikkö,
talousjohtaja. Potilasvahin-
kokorvausten määrän kas-
vun ei asioita seuranneelle
pitäisi tulla yllätyksenä.
Kannattanee perehtyä Tay-
sin työilmapiiriin, hoito-
käytäntöihin, resursseihin
ja vastuukysymyksiin noin
aluksi. Ei perustutkimuk-
sista ja -hoidosta voi lo-
puttomasti tinkiä. Sillä on
hinta, jota meilläkin mak-
setaan lopun elämää.

SE PIENI VAHINKO

Potilaan välttelykin kostau-
tuu. Minun syöpääni pidet-
tiin kuukasikaupalla luu-
lotautina. Leikattiin viime
hetkellä. Toimimalla heti
olisi päästy paljon vähem-
millä jälkihoidoilla. Rahaa
olisi säästynyt – ja vaivaa.

NAKKE

Vuokralaisten pisteytys
olisi aivan oikein. Miksi
normaalisti elävän ihmi-
sen pitää kärsiä jonkun
hulinoinnista? Vuokra on
kuitenkin sama.

ASUMISRAUHA

Kyllä myös yleisessä on
kauhan laki, Kekkonenkin
niin aikanaan sanoi. Jos
tulee kuuma, menen itse
alemmas ja tarvittaessa
ulos ja järveen. Kyllä heit-
täjänkin on oikeus saada
sopiva lämpö itselleen.

NAUTITAAN ELÄMÄSTÄ

Onko pääministeri Katai-
nen lopullisesti seonnut?
Eivätkö sote-uudistus ja
kuntien pakkoliitokset ole-
kaan ylhäältäpäin auktori-
teettien sanelemia?

UUDENVUODEN PUHE

Hyvää uutta vuotta sinulle
ihana ihminen, joka palau-
tit ostoskärryihin unohta-
mani samppanjan Linnain-
maan Alkoon 30.12.

IKUISESTI KIITOLLINEN

Suomalaiset ovat urheilu-
kansaa. Silti Yle-verolla ei
näe nuorten lätkän MM-
kisoja. Pikku Kakkosta en
viitsi enää vahdata ja säätä
en uskalla.

CARL PALOMÄKI

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.

Vuokralaisten
pisteytys olisi
aivan oikein.

V
iime vuoden työ-
ehtosopimusten
johdosta Suomessa
on työrauha. Nyt on

hyvä vuosi kehittää työpaik-
koja myös johdon ja henkilös-
tön suhteiden parantamisen
osalta.

Työpaikoilla työntekijöiden
ja työnantajan välistä vuoro-
puhelua ohjaa laki yhteistoi-
minnasta yrityksissä – joka
on juuri niin hyvä kuin sen
soveltajat.

On yrityksiä, joissa vuoro-
puhelu yrityksen tärkeimmän
voimavaran eli henkilöstön
kanssa on itsestäänselvyys ja
sitten on valitettavasti niitä,
joissa lain kirjain täytetään
rimaa hipoen, mutta lain hen-
keä ei alkuunkaan.

En syytä pelkästään yritysjoh-
toa tapauksissa, joissa hen-
kilöstön ajatuksia ja ideoita
työpaikkansa eteen ei osata
kanavoida oikein.

Parantamista on pöydän

molemmin puolin. Joten eikö-
hän ryhdytä hommiin jokai-
nen tahollamme.

Työantajaliitot ovat rum-
muttaneet paikallista sopimis-
ta, joka tarkoittaa äärimmäi-
syyteen vietynä pelkästään
henkilökohtaisia sopimuksia

palkasta, työajoista ja -ehdois-
ta sekä muista työehtosopi-
muksessa sovittavista asioista.

Epäilen vahvasti, ettei valta-
osalla yrityksistä ole resursseja
tai haluja neuvotella jokaisen
työntekijän kanssa erikseen

kaikki nämä asiat. Käytännös-
sä työnantajaliitot määritteli-
sivät jäsenilleen eli yrityksille
sopimusmallit, ja näin ”paikal-
lisessa sopimisessa” olisi edet-
ty kauas sekä sopimisesta että
paikallisuudesta.

Toinen ääripää on joidenkin
työntekijäliittojen kanta, että
työpaikoilla ei paikallisesti
sovita mistään, ei esimerkik-
si mahdollisuudesta vaihtaa
lomaraha vapaaksi. En näe,
miten tämäkään jyrkkä peri-
aatteellinen kanta edistää yh-
teistoimintaa.

Todellisen paikallisen yh-
teistoiminnan avain on hen-
kilöstön edustajalla, joka on
aina henkilöstön valitsema.
Luottamusmiehellä on valta
tehdä sopimuksia henkilöstön
puolesta.

Kaikkien kannalta olisikin suo-
tavaa, jos tehtävään hakisi jo-
kainen ilman pelkoa uran kat-
keamisesta. Näin olisi tärkeää

katkaista lopultakin mieliku-
vien nuorat menneeseen maa-
ilmaan sen osalta, että luot-
tamusmiehelle tärkeämpää
olisi jonkin poliittisen ideolo-
gian kuin oman henkilöstön
edun ajaminen. Henkilöstön
etu vaatii aina myös sen, että
kannattavalle liiketoiminnalle
on edellytykset kulloisessakin
tilanteessa.

Toivon työnantajien edus-
tajien miettivän, onko omas-
sa yrityskulttuurissa jotain
leimakirveitä, joiden pelossa
moni työntekijöiden keskuu-
dessa arvostettu henkilö ei
pyri henkilöstön edustajaksi.
Tiedän niitä löytyvän.

Näinpä näen ensiarvoisen
tärkeänä, että luottamusmie-
hiin kohdistuva tahallinen
mielikuvamainonta vastaran-
nan kiiskeinä ja kehityksen
jarruina saadaan yhteistuumin
loppumaan.

KALLE KIILI
puheenjohtaja

Tampereen Insinöörit ry

Vanhat mielikuvat vihdoin romutettava
Toimiva

luottamus-

mies-

järjestelmä

on koko

yrityksen etu.

Työantaja-
liitot ovat
rummuttaneet
paikallista
sopimista.


