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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

Taivaan graffi ti. Hauska ja erikoinen pilvikuvio tervehti kuvaajaa talvipäivänä 28.1. Urjalassa.
Taisi lennostolla olla sormensa pelissä.

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

Mikko Uotila

D
osentti Markku
Sainio Työter-
veyslaitokselta on

esiintynyt homesairauksi-
en asiantuntijana. Hänen
mukaansa homeoireet ovat
”korvien välissä”. Samalla
hän on täysin sivuuttanut
kaiken sen tieteellisen ma-
teriaalin, jonka perusteella
oireet ovat lähtökohtaisesti
fysiologiset.

Vertaistukiryhmissä
olemme joutuneet kuu-
lemaan, mitä sairauden
psykologisointi aiheuttaa.
Ihmiset ovat joutuneet en-
tistä suurempiin vaikeuk-
siin.

Sairastuneita on jopa uh-
kailtu pakkohoidolla ja lap-
siperheitä lastensuojelulla
ja huostaanotoilla.

Vaikeasti homeista sai-
rastuneet on aiemmin
kirjoitettu sairauslomalle
tai -eläkkeelle esimerkik-
si masennus-diagnoosilla,
koska sairaudelle ei ole
Suomessa kunnollista fyy-
sistä diagnoosia. Näin on
jouduttu kiertämään toi-
mimaton systeemi potilaan
pelastamiseksi. Tästä on
syntynyt harha, että home-
oireiden syyt olisivat psy-
kologiset.

Harhassa elää myös Työ-
terveyslaitos. Se on ma-
sinoinut hankkeen, jossa
tutkitaan psykoterapian
vaikutusta homesairaisiin.

Vastaus tähän on jo
valmiina. Suomalaisten
ja ulkomaisten huippu-
asiantuntijoiden mukaan
psykoterapialla ei ole ollut
merkittävää vaikutusta.

Onko Työterveyslaitoksel-
la tapahtunut jonkinlainen
katkos tässä kohdin?

Kyseessä on toksikolo-
ginen yliherkkyys, jonka
on laukaissut altistuminen
ympäristön homeiden tok-
siineille ja/tai muille myr-
kyllisille kemikaaleille.

Vaikutusmekanismeis-
ta on useita väitöskirjo-
ja. Myös sairastuneiden
verenkuvasta on löydetty
merkittäviä muutoksia.
Asiallisella hoidolla heidät
voitaisiin pelastaa ja monet
pääsisivät takaisin yhteis-
kunnan hyödyllisiksi jäse-
niksi, kun sairaus ja olo-
suhteet otettaisiin oikein
huomioon.

Milloin Suomessa ale-
taan oikeasti hoitaa ho-
mesairaita? Vai ovatko he
edelleen tuomittuja yhteis-
kunnan hylkiöiksi, kuten
nimimerkki ”Sairastunut
yhteiskunnan hylkiö” mai-
nitsi (AL 17.1.)?

Dosentti Sainio esiintyy
julkisuudessa alan asian-
tuntijana. Tiedossamme ei
kuitenkaan ole yhtään tie-
teellistä julkaisua häneltä
homesairauksista esimer-
kiksi Pubmed-tietokan-
nassa.

Sainio on väittänyt, et-
tä asiantuntijat pitäisivät
kognitiivista psykoterapiaa
parhaana hoitomuotona.
Väite ei pidä paikkaansa.
Sen sijaan altisteiden vält-
tämistä suositellaan.

Sairauden psykologisoin-
ti loukkaa sairastuneiden
ihmisarvoa ja siirtää rele-
vanttien hoitomuotojen
käyttöönottoa.

Samoin järjenkäyttö
homesairauksissa näyttää
siirtyvän hamaan tulevai-
suuteen.

JUKKA HACKLIN
Turku

JUSSI OJALA
Kokkola

KAIJA VAINIO
Jyväskylä

vertaistukiryhmien vetäjät

Asiantuntemus
hukassa home-
sairauksissa

Milloin aletaan
Suomessa
oikeasti hoitaa
homesairaita?

Marja Salovaara ja Jouni
Rönni ihmettelivät (AL
26.1.), miten 50 vuotta
vanha sairaalarakennus on
jo elämänkaarensa lopus-
sa. Kyse on Tays Keskus-
sairaalan C-osasta, jonka
läheisyyteen on suunnitel-
tu uusi lasten ja nuorten
sairaala.

C-osa on ollut kaikki
vuosikymmenet kovassa
käytössä ja on täydellisen
saneerauksen tarpeessa.
Nykyajan tekniset vaati-
mukset ovat täysin erilaiset
kuin 1960-luvulla. Nykyään
sairaala tarvitsee esimer-
kiksi koneellisen ilman-
vaihdon, jäähdytyksen ja
palonsammutusjärjestel-
män. Nämä edellyttävät
jopa yli metrin nykyis-
tä korkeampia huoneita.
Pinta-alavaatimukset ovat
myös muuttuneet. Sairaan-
hoidossa käytettävien lait-
teiden määrä on kasvanut
niin, että ne eivät mahdu
vanhoihin tiloihin.

Jos sairaalarakennus
saneerattaisiin, sen kaikki
materiaalit purettaisiin be-
tonipintoihin asti ja uusit-
taisiin. Rakennuksen runko
on vanhan sairaalan suu-
rin ongelma. Tiloja ei ole
suunniteltu nykyaikaiseen
toimintaan. Esimerkiksi
teollisuudessa suunnitel-
laan ensin työprosessi ja
sen ympärille tilat.

Mittava saneeraus mak-
saisi enemmän kuin uusi
rakennus, kun otetaan
huomioon kustannukset

väistötiloista, joissa palve-
lut järjestettäisiin saneera-
uksen aikana. Lopputulos
olisi silti toiminnallisesti
huono, eikä nuorisopsyki-
atriaa voisi siirtää Pitkänie-
mestä osaksi suunniteltua
kokonaisuutta.

Sairaalarakennukset ovat
käytössä ympäri vuorokau-
den kaikkina päivinä. Tay-
sin uudistamisohjelmalla
halutaan välttää tilanne,
jossa jouduttaisiin kallii-
siin rakennushankkeisiin
yllättäen ja suunnittele-
matta. Ne sairaalan osat,
joissa saneeraus on toimiva
ratkaisu, korjataan vuoteen
2020 mennessä.

RAUNO IHALAINEN
sairaanhoitopiirin johtaja

ISTO NORDBACK
uudistamisohjelman johtaja

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

Robotti voi
olla parempi
kuin ihminen
Robottivillitys pitäisi kehit-
tää vanhusten vaipanvaih-
toon ja alapesuun. Nuo kun
ovat tarpeellisimpia toimia
ja hoitajien varassa. Mum-
mot ja vaarit liukuhihnalle,
ja robotti hoitaa.

Nykyisin vilkaistaan vai-
pan yläreunaa, onko se tar-
peeksi märkä. Avuttoman
vanhuksen on tyytyminen
tilanteeseen, johon ei pysty
vaikuttamaan.

Joskus keinotekoinen
vaihtoehto voi olla parem-
pi kuin ikävä ihminen, jolta
empaattisuus puuttuu.

MARITA SAARINEN
Tampere

Tays tarvitsee
toimintaansa
sopivat tilat

J
älleen on virinnyt keskuste-
lu siitä, pitäisikö lainsäätä-
jän rajoittaa pankkeja anta-

masta asuntolainaa maksuky-
kyisille ja riittävän tulotason
omaaville henkilöille, ellei
heillä ole laittaa omaa rahaa
asunnon ostoon.

Nykyisinkin pankit toki
vaativat takuut koko laina-
summalle. Maksukykylaskel-
mat tehdään korkojen nousu
huomioiden, ja muutoinkin
lainansaanti on kiristynyt.
Myös ikään kuin yhteises-
tä sopimuksesta pankit ovat
nostaneet marginaalejaan
viitekorkojen laskiessa. Uudet
asiakkaat maksavat taka-

vuosiin verrattuna helposti
yli prosenttiyksikön suurem-
paa marginaalikorkoa asunto-
lainastaan. Joten luulisi, että
luottotappioihinkin on pan-
keissa varauduttu riittävästi.

Olisi mielenkiintoista saada
julkisuuteen tieto siitä, miten
paljon enemmän tällä hetkel-
lä maksuvaikeuksista kärsivät
ne, jotka ovat ostaneet asun-
tonsa kokonaan lainarahalla.
Säädöstä ollaan luomassa il-
man, että julkisessa keskuste-
lussa puhutaan faktoilla, mitä
ongelmaa ollaan taklaamassa.
Ilman ongelmaa ei kannattaisi
miettiä ratkaisuja.

Pääomien kasaantuminen
lienee jokaisen vilpittömäs-
ti ajattelevan mielestä huono
asia ja puhuttaa paljon. Laina-
katto olisi pieni askel vaikeut-
tamaan normaalin palkansaa-
jan tai yrittäjän oman pää-
oman karttumista.

Jokaiselle henkilökohtaises-
ti menetys ei olisi suuri. Mutta
mikä on kokonaissumma, mi-
käli edes joka toisella nuorella
ei ole varakkaita läheisiä ja he
joutuvat maksamaan vuokraa
vuodenkin nykyistä kauem-
man? Iso olisi vuotuinen potti,
joka siirtyisi etenkin nuorten
ihmisten taseesta pääomatu-
loksi toisille.

Mikäli lainakatolla on tarkoitus
suojella pankkien asiakkaita,
niin hätävarjelun liioitteluksi
menee.

Mieluummin näkisin kehi-
teltävän helpottavia mekanis-
meja ja uudenlaisia lainamal-
leja, joiden avulla olisi mah-
dollista päästä kiinni omistus-
asumiseen yhä varhaisemmas-
sa vaiheessa niiden, jotka sitä
haluavat.

Asua pitää kuitenkin aina,
ja vuokramenolla maksaisi
usein vastikkeen lisäksi hyvin
lyhennystä.

KALLE KIILI
tuotekehitysinsinööri,

luottamusmies, Tampere

Asuntolainakatto olisi askel aivan väärään suuntaan
Mieluummin

tarvitaan

helpottavia

mekanismeja

ja uudenlaisia

lainamalleja.

P
ilkkikauden koettaessa
täyttyvät monet pilkki-
reikien sivut elävinä lu-

melle heitetyistä kaloista. Lain
mukaan kalat tulee välittö-
mästi tappaa, mutta valitetta-
van monet jättävät ne kuole-
maan omia aikojaan. Taustalla
vaikuttanee pinttynyt ajatus,
jonka mukaan kalat ovat hie-
man kuin kasveja, eivät tunto-
kykyisiä eläimiä.

Tutkimuksen valossa tämä
ajatus on kuitenkin väärä.
Vuonna 2010 Oxfordin yli-
opistossa julkaistun kattavan

tutkimuksen mukaan kalat
pystyvät tuntemaan kipua.
Niiden hermoston rakenne
mahdollistaa kipukokemuk-
sen, ja niiden käyttäytyminen
kertoo vahvasti siitä.

Kokeissa kalat oppivat välttä-
mään kipua tuottavia ärsyk-
keitä. Ne tekevät kaikkensa
päästäkseen pois ärsykkeen
luota. Jos niiden iholle annos-
tellaan ärsyttävää aineitta, ne
pyrkivät pyyhkimään sen ta-
valla tai toisella pois.

Eläinsuojelulain vaatimuk-

selle kalojen nopeasta tap-
pamisesta on perusta: kalat
kykenevät tuntemaan kipua.
Tuskallinen tukehtumiskuole-
ma, jonka ne kohtaavat jäädes-
sään lumelle sätkimään, saat-
taa kestää pahimmillaan jopa
15 minuuttia. Järkevä ihmi-
nen ei laita eläintä tällaiseen
rääkkiin. Kenties hän miettii
muutoinkin, onko kipua tun-
tevien eläinten pyytäminen
koukkuun paras tapa nauttia
ulkona liikkumisesta.

SINIKKA AALTOLA
Kintaus, Petäjävesi

Kalakin tuntee kipua joutuessaan koukkuun
Tuskallinen

tukehtumis-

kuolema

saattaa

kestää jopa

15 minuuttia.

Pysähtynyt tilanne aiheut-
taa aika ajoin yhteiskunnassa
turhautuman.

Havahduin miettimään,
miksi Mannerheimin patsas
pitäisi siirtää Vehmaisista
keskustaan. Siirto tulee aina
välillä esille. Onko Tam-
pere riittävän yhtenäinen
tässä arassa kysymyksessä?
Katsominen lähimenneisyy-
teen antaa ymmärtää, että
Mannerheim ei ole vielä-
kään sellainen persoona, jolle
pyhitetään arvokas paikka
Tampereen keskustassa.

Tässä törmätään aatteel-
liseen sosiaaliseen ilmiöön.
Hankkeen ajajien elämänta-
papatoutumat näyttävät vaa-
tivan muotoja purkautuak-
seen. Ne ovat seurausta siitä,
että poliittisten puolueiden
suhteet ovat muuttuneet yhä
abstraktisemmiksi.

Patsaan siirrosta saattaa
pahimmillaan muodostua
moraalinen, sosiaalinen ja
poliittinen kompleksi. Tus-
kinpa Mannerheimin nimellä
merkattu uusi alue auttaa ke-
tään omaa aatemaailmaansa
etsivää. Ei ole mahdotonta,
että se saattaisi muodostua
kohteeksi, jossa voi palautua
tajuntaa hyytäviä muistoja.

Sivistynyt yhteiskunta
pyrkii suojelemaan ihmisten
herkkiä tunteita ja varjele-
maan heitä pelkoja, vihaa
ja katkeruutta aiheuttavil-
ta tekijöitä. Ei oikein tiede-
tä, mikä on patsaan siirron
tarkoitus. Pyritäänkö tässä
hienovaraisesti häivyttämään
historiallinen rasite?

Menneen arviointi on on-
gelmallista, koska se koetaan
eri tavoin kansana ja yksilö-
nä. Kuvastaako Mannerhei-
min patsas yksityishenkilö
Mannerheimiä vai sitä linjaa,
jota hän edusti?

PEKKA KULONEN
Nokia

Yhdistääkö
Mannerheim jo
tamperelaiset?

Kunnalliseen päivähoitoon
tulisi ottaa vain rokotettu-
ja lapsia yleisvaarallisten
tartuntatautien leviämisen
ehkäisemiseksi. Vanhem-
milla, jotka itsekkyyttään
jättävät muuten terveen
lapsen rokottamatta, lienee
mahdollisuus myös järjes-
tää heidän päivähoitonsa.

LÄÄKÄRIÄITI

Kangasalalainen sai au-
rinkopaneeleistaan talven
aikana 86 kW sähköä (AL
27.1.) Voi herran pieksut.
Voitaisiinko sopia, että
toimittajat, jotka eivät ym-
märrä kilowatin ja kilowat-
titunnin eroa, eivät kirjoita
energia-asioista? Sama
juttu aina kaikissa mediois-
sa. Siitähän väärä ”osaami-
nen” leviää lukijakuntaan
tehokkaasti. Vähän ammat-
tiylpeyttä, pyydän.

HEIKKI HIRVONEN

Pieni lisäys iltarukouksee-
ni: Varjele minua robo-
teilta.

VAARI 72 V.

Miksi Tampereen sairaa-
loissa ei ole apteekkia?

POTILAS

Miksi duunari ei saa puut-
tua epäkohtiin, kuten mik-
roaaltouunin toimimiseen
työmaalla? Vastataan, että
”ei itketä turhasta”. Kyl-
mää ruokaa syödään. Tämä
johtaja kyllä itkee siitä, kun
hänelle sanottiin asiasta.

DUUNARI

Niemenrannan alueen
auraus on hölmöläisten
touhua. Kun lunta ei ole
satanut tarpeeksi, niin au-
rataan sepeliä pois ja pian
levitetään uutta sepeliä.
Rajansa hölmöydelläkin?

LYSTIN MAKSAJA

Ellei ihmisiä saada liikku-
maan ja siten hoitamaan
kuntoaan, voi toiveet pit-
kään kotona asumisesta
unohtaa.
LIIKUNTA JOKAPÄIVÄISEKSI

Suomessa pikkuleipomot
osaavat kyllä tehdä oikeaa-
kin leipää. Valtaosa mar-
kettien leivistä on kuiten-
kin tehtaissa prässätty Lat-
viasta ja Puolasta tuodusta
taikinasta. Niihin en ole
kajonnut enää vuosiin.

HALUAA OIKEAA LEIPÄÄ

Luomumerkintä ei vaiku-
ta suomalaisen hunajan
laatuun, ainoastaan hin-
taan. ”Luomuhunaja” on
ideologinen tuote, mutta ei
erotu ominaisuuksiltaan ja
terveysvaikutteisuudeltaan
mitenkään normaalista
hunajasta. Parhaat hyödyt
saa kotimaisesta puhtaasta
lähihunajasta.

HUNAJAN TUOTTAJA

Yli tunnin jonotus kolmessa
pankissa 1�500 euron mak-
susuorituksen hoidossa on
liikaa. Yksi kassa on vähän
konttorissa, jossa kuusi
muuta purjehtii joutilaan
oloisesti ja aulan edeskäy-
pä häiritsee kassan tointa.

PANKKITOIMINTA UUSIKSI

Miksi Yle ja Sanoma Oy
alkavat politisoida olym-
pialaisia ja MM-kisoja?
Hävetkää!

MAKE

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.

Vaarin uusi
iltarukous:
Varjele minua
roboteilta!

V
enäjän asevoimien
alennustila johti län-
nessä edelleen jatku-
vaan asevoimien voi-

makkaaseen supistamiseen.
Ruotsi lakkautti asevelvolli-
suuden, ja asevoimien pääteh-
täväksi jäi kriisinhallintaan
osallistuvien vähäisten am-
mattijoukkojen kehittäminen.

Suomi puolestaan jatkoi
toimintakykyisen puolustuk-
sen kehittämistä. Presidentti
Tarja Halonen arvioi aika-
naan Venäjän voimakasta soti-
laallista varustautumista vain
sotilaallisen kyvyn palautuk-
sena. Päätökset ulko- ja turval-
lisuuspoliittisessa valiokun-
nassa ja maan johdossa pitivät
kuitenkin sisällään toimia,
joilla maatamme kiinnitet-
tiin monin käytännön toimin
Naton sotilaalliseen järjestel-
mään ja toimintaan. Kansalle
puhuttiin optioista.

Iskukykytutkimuksen poh-
jalta Suomen vanhanaikaista
puolustusta haluttiin kohentaa
tykistön ja ilmavoimien kauas-
kantoisilla täsmäaseilla. Suomi
kehitti asevoimiaan nykyai-

kaisen sodankäynnin oppien
suuntaan, kun keskustelua
käytiin vain varuskuntien lak-
kautuksista.

Alun vähättelevät puheet Ve-
näjän kehityksestä ovat väis-
tyneet, etenkin Ruotsissa, kun
Venäjän ilmavoimien pom-
mikoneet ovat suorittaneet

hävittäjien suojaamina selviä
ohjushyökkäysharjoituksia
kohti Ruotsia.

Vastaavia lentoja on ollut
lisääntyvästi myös Kuolan
kautta Norjanmerelle, ai-
na Britannian tasalle saakka.
Harjoitustoiminnalla ollaan
saartamassa osa Pohjolaa ja si-
ten estetään Norjan ja Ruotsin

käyttäminen Naton sotilaalli-
sena tukialueena.

Venäjä varustaa voimallises-
ti myös Kaliningradin erillis-
aluettaan erittäin ulottuvilla
ilmatorjuntaohjuksillaan ja ty-
kistön kauaskantoisilla Iskan-
der-täsmäohjuksillaan, joilla
se sulkee eteläisen Itämeren ja
Tanskan salmet. Tukena ovat
myös Valko-Venäjälle sijoite-
tut uudet aseet ja hävittäjäyk-
sikkö. Venäjä on näin saarta-
nut Baltian.

Ruotsin pää- ja puolustusmi-
nisteri vähättelevät tilannet-
ta, minkä johdosta keskustelu
Ruotsissa käy entistä kuu-
mempana. On mahdollista,
että Suomen johtoa Ruotsin
tilanne alkaa hermostuttaa.
Presidentti Sauli Niinistö on
aktivoitunut Ruotsin suhteen.
Suomelle ei ole yhdentekevää,
millainen ote Ruotsin halli-
tuksella on omaan puolustuk-
seensa.

Suomessa tilannetta ja kes-
kustelua on johdettu voimak-
kaasti mahdollisesti kehitty-
vän ja lisääntyvän kansainvä-

lisen yhteistyön suuntaan. Yh-
teishankkeilla pyritään myös
korvaamaan sellaista sotilaal-
lista kykyä, jota meiltä yksin
puuttuu. Todellisia saavutuk-
sia ei poliittinen johto ole juu-
rikaan nostanut esiin.

Vaille suurempaa huomiota jäi
kalottialueella viime vuoden
lopulla pidetty ACX-ilmasota-
harjoitus, johon Norjan, Ruot-
sin ja Suomen ilmavoimien
lisäksi osallistuivat näyttäväs-
ti Britannian ja Yhdysvaltain
hävittäjäosastot. Harjoitus oli
ensimmäinen Pohjoismaissa
tapahtunut laajan yhteisen il-
maoperaation sisäänajo.

Sotilaallisen tasapainon
muutos on laittanut maiden
hallitukset uuden tilanteen
eteen. Ennen seuraavia vaale-
ja on kansalaiset Ruotsissa ja
Suomessa otettava laajasti mu-
kaan turvallisuuspoliittiseen
keskusteluun, vaikka poliitikot
tuntuvat pelkäävän sitä kuin
ruttoa.

HANNU VALLAS
ilmailutoimittaja

Pirkkala

Pohjola kaipaa nyt turvallisuuskeskustelua
Suomelle

ei ole

yhden-

tekevää,

millaisia

ovat Ruotsin

hallituksen

puolustus-

ratkaisut. Sotilaallisen
tasapainon
muutos loi
uuden tilanteen.


