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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

Pitkäkorva kuulostelee. Rusakko on erittäin yleinen myös Tampereen puistoalueilla. Tämä loik-
kija kuvattiin Hatanpään arboretumissa.

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

Mikko Vares

K
ommentoidessaan
tutkimustamme
polvivaivojen hoi-

dosta E. Tapani Savolai-
nen esittää (AL 11.3.), että
polvileikkaus auttaa, koska
hänen polvensa parani
leikkauksen jälkeen ja kah-
den hänen kaverinsa polvet
eivät, kun niitä ei leikattu.

Lääketieteessä tällainen
todistelu ei kuitenkaan rii-
tä. Yksittäisten potilaiden
kokemuksen perusteella ei
voi tietää, mitä toisin hoi-
dettaessa olisi tapahtunut,
auttoiko varsinainen leik-
kaustoimenpide vai olisiko
parantumista tapahtunut
muutenkin. Yksittäista-
pausten perusteella on

mahdotonta tietää, pitääkö
kaikkia potilaita hoitaa
samalla tavalla. Jotta näi-
hin kysymyksiin saataisiin
vastaus ja hoitopäätökset
perustuisivat tutkittuun
tietoon, täytyy lääketie-
teen perustua huolellisesti
suunniteltuihin ja tehtyi-
hin tutkimuksiin.

Vaikka niin sanotut huu-
haahoidot ja uskomuslää-
kintä perustuvatkin vain
yksittäisen tai useamman
ihmisen henkilökohtaisiin
kokemuksiin, ne eivät riitä
yhteiskunnan kustantami-
en hoitojen perusteiksi.

Leikkauksen jälkeen

polven tilanne useimmiten
on erinomainen. Niin myös
meidän tutkimuksessam-
me, jossa tutkittiin rappeu-
maperäisen kierukka-
repeämän leikkaus-
hoidon tehoa, eli sitä vai-
kuttaako nimenomaan
kierukan leikkaus potilaan
kokemiin oireisiin. Suurin
osa leikatuista oli tyytyväi-
siä polvensa tilanteeseen ja
olisi valinnut toimenpiteen
tehtäväksi uudelleen.

Mutta myös niiden poti-
laiden, joille kierukkaleik-
kausta ei tehty, tilanne oli
leikkauksen jälkeen erin-
omainen. Itse asiassa se oli
täysin yhtä hyvä. Emme ole
väittäneet, että kierukka-
leikkauksen hoitotulos oli-
si huono, vaan että samaan
lopputulokseen päästää,
vaikka varsinaista kieruk-
kaleikkausta ei suoritettai-
sikaan. Kierukkaleikkaus
sinällään on tehoton hoito
rappeumaperäisen repeä-
män hoidossa. Tämä asia
on tutkimuksessamme
selvitetty juuri potilaiden
omaan arvioon nojautuen.

Kun kyseessä on hyvin
yleinen toimenpide, niin
ihmettelenkin, miten hoi-
don tehon selvittäminen
voisi olla epäeettistä. Eikö
asian selvittämättä jättämi-
nen ja tehottomien hoito-
jen jatkaminen ole potilai-
den oikeuksien halventa-
mista ja yhteisten varojen
hukkaamista?

Minulla ei ole kytkök-
siä tekonivelyrityksiin eikä
mitään muuta motiivia asi-
an selvittämiseen ja julki-
tuomiseen kuin potilaan ja
yhteiskunnan paras.

RAINE SIHVONEN
LL, Hatanpään sairaala

Onko meillä varaa
olla tutkimatta
hoitojen tehoa?

Todistelu
yksittäis-
tapauksilla
ei riitä.

Nimimerkki ”Kiitos vaan”
kirjoitti tekstareissa (AL
11.3.) harmistuneensa Ku-
run terveysaseman kesä-
sulusta. Huoli on yhteinen,
sillä asiaan kiinnitettiin
huomiota jo Ylöjärven kau-
punginhallituksessa 4.11.,
jolloin niukkuutta oli jaos-
sa. Hävisimme äänestyksen
6–4–1.

Valtuustossa Minna
Sarvijärvi uskalsi vielä eh-
dottaa, että Viljakkalan ja
Kurun suluista luovuttai-
siin. Äänestys meni tiukille,
25–25, jolloin puheenjoh-
tajan ääni ratkaisi pohjaeh-
dotuksen puolesta. Kurun
sulun jotenkin ymmärtäi-
si, jollei palveluille olisi
kysyntää, ellei matkaa mi-
tattaisi kilometreissä eikä
väkiluku moninkertaistuisi
suviaikaan.

Keskustan aloitteesta
äänestyskäyttäytymisen on
vuoden verran nähnyt jul-
kisista pöytäkirjoista. Niitä
kannattaa vilkaista, jottei
olisi vietävissä. Kohta löy-
tyy selaamalla joulukuun
valtuuston pykälää 141.

Jäämme odottamaan ke-
säsulun tuomaa palautetta,
jotta samaa virhettä ei teh-
täisi toiste.

MINNA SARVIJÄRVI,
TAPANI TIENARI,
MATTI YLITALO,

HANNU RUUSKA,
JARI NIEMI,

ERKKI TÖRMÄ
Ylöjärvi

Tekojäärata
Tampereen
Sorsapuistoon
1940-luvulla rakennettu
Koulukadun tekojäärata on

kiekkokaupunki Tampe-
reen ainut ulkojääkenttä
flopiksi jääneen Ratinan
Winter Parkin lisäksi. Kou-
lukatukaan ei ole täysin
yleisökäytössä, vaan vara-
tut vuorot täyttävät suuren
osan käyttöajasta.

Olisiko aika rakentaa
toinen tekojää Sorsapuis-
toon? Vain yleisökäyttöön
tarkoitettu kenttä palvelisi
lähellä olevia kouluja, päi-
väkoteja ja junioreita. Siir-
rettävä koko Sorsapuiston
kentän peittävä jää antaisi
myös pikaluistelijoille toi-
sen harjoittelupaikan. Suo-
men kiekkopääkaupunki
Tampere ansaitsee toisen
tekojääradan.

JULIUS ALLÉN
Pyynikin koulu 8 C

Tampere

Nimittelynkin
pitäisi olla
tasapuolista
Miksi on ihan okei hauk-
kua toista hikeksi, mutta
toista ei saa sanoa tyhmäk-
si? Myös laihuudesta huo-
mauttelu on sallittua, kun
taas lihavuudesta ei saa
aukoa päätään.

Lihansyöjille saa valittaa
epäeettisyydestä, mutta
vegetaristeja ei saa sanoa
pupuiksi.

Onko muka hyväksyt-
tävää kääntää vaikka hyvä
koulumenestys negatiivi-
seksi asiaksi? Eikö kaiken-
lainen ulkonäöstä huo-
mauttelu ole yhtä törkeää?
Onko oikeutettua kyseen-
alaistaa enemmistön mie-
lipiteitä, kun taas vähem-
mistöjen alentaminen on
paheksuttavaa?

Jos kerran on pakko
haukkua, tehkää se edes
tasa-arvoisesti.

MAIJA VÄLIMÄKI
Pyynikin koulu 8 C

Tampere

Kurun terveys-
aseman sulku
kesällä on virhe

K
eskustelu velloo varsin
pahasti sivuraiteilla.
Suuria ikäluokkia syyl-

listetään ahneudesta ja oman
etunsa ajamisesta. Tarkastel-
laan asiaa hieman syvemmälle.
Tosin tässä vaiheessa nykyiset
pienet ikäluokat putoavat jo
rattailta. Pienillä ikäluokilla
tarkoitan niitä, jotka jo äidin-
maidossa ovat hörpänneet
annoksen ilmaista olemista ja
elämistä.

Suuret ikäluokat syntyivät
sotien jälkeen, viimeiseksi on
laskettu 1950 syntyneet. Työn-
teon he ovat aloittaneet noin
1960-luvun puolivälissä. Työ-
eläkejärjestelmä luotiin Suo-
meen 1960-luvun alkupuolel-
la. Suurten ikäluokkien aktii-

vikaudella on eri eläkeyhtiöi-
den rahastoihin kertynyt noin
150 miljardia. Mitä varten se
siellä on ja karttuu yhä? Tosin
karttuminen vähenee vuo-
si vuodelta. Mitä vähemmän
työtä tehdään, sitä vähemmän
karttuu eläkkeitä.

Suuret ikäluokat tottuivat te-
kemään työtä. Sosiaaliavus-
tuksilla ei keinoteltu, se oli hä-
peä. Tosin ei niitä juuri ollut-
kaan. Arvatkaa, kuinka paljon
olen syönyt hernesoppaa, jota
haettiin talvisin Sorin mutkas-
ta Järjestötalolta. Rakennus-
työmaat seisoivat talvisin, eikä
työttömyysavustuksia ollut.
Ymmärsin, että yhteiskunta ei
toimi ilman työtä.

Tein töitä viisi vuotta ilman,
että eläkettä olisi karttunut.
Vasta 23-vuotiaasta sitä kart-
tui.

Eläkelaitosten miljardipotti
on valtaosin syntynyt työn-
antajien eläkemaksuista, osin
työntekijöiden. Jos ei kukaan
olisi käynyt töissä, ei tuota
pottia olisi.

Häpeämättä voin tunnustaa,
että opetin lievää painostusta
käyttäen lapseni työntekoon jo
kouluikäisinä. 16-vuotiaina he
tekivät kesätöitä jopa kolmen-
kin työnantajan palveluksessa.
Työttöminä he eivät ole olleet
koskaan. Suurten ikäluokkien
esimerkki toimii.

Suuret ikäluokat ovat pois-

tumassa. Heidän keräämänsä
eläkepotti tuottaa yhä sijoi-
tettuna. Eivätköhän varantoja
keränneetkin voi vielä het-
ken nauttia niistä ilman pahaa
omaatuntoa.

Suurten ikäluokkien viimei-
senä tein päätoimista työtä
saman työnantajan palveluk-
sessa yli 43 vuotta. Erilaisia si-
vutöitä tein 25 vuotta. Työvuo-
sina laskien olen tehnyt työtä
reilusti yli 50 vuotta. Nostan
eläkkeeni ilman sivuoireita
ja myös nautin siitä. Ei se silti
mittava ole.

Keräämästäni eläkepotista
jää jaettavaa myös tulevaisuu-
den toivoille.

JORMA MOISIO
Tampere

Suuret ikäluokat ovat taanneet eläkelaitosten miljardit
Heti sotien

jälkeen

syntyneitä

on turha

syyllistää

ahneudesta ja

oman edun

ajamisesta.

V
astaan Jari Jamalaisen
kirjoitukseen (AL 6.3.).
Pirkanmaan kalata-

louskeskuksen tavoite ovat
itsenäisesti toimivat kalatalou-
den järjestöt, jotka myyvät
kohtuuhintaisia kalastuslupia
eivätkä toimi avustusten va-
rassa. Valtion kalastuslupien
alihinnoittelu ajaa järjestöjen
luvanmyynnin alas ja toimin-
nan valtion syliin.

Kalapassin luvanmyynti oli
toiminnassa usean vuoden
ennen kuin nykyinen läänin
viehelupa tuli voimaan. Se

romahdutti kalastusalueiden
luvanmyynnin. Tästä on selvää
näyttöä.

Jamalainen toteaa että ”su-
kupolveni oli ensimmäinen,
joka noudatti kalastussään-
töjä”. Kyllä lainsäädäntöä on
noudatettu aiemminkin, ja jo
vuonna 1902 Suomeen laadit-
tiin ensimmäinen kalastuslaki.

Osakaskunnat ovat vastuullisia
kalavesien hoitajia. Lupavarat
käytetään kalavesien hoitoon,
pääosin istutuksina takaisin
järveen. Tämän voin sanoa

vuosikymmenten kokemuksen
pohjalta.

Kalastusluvan hinnan voi
saada takaisin. Esimerkiksi:
lunastan Kalapassin Pyhäjär-
ven vieheluvan à 36,50 e/vuo-
si. Saan saaliiksi 3,6 kg kuhaa,
hinta 10 e/kg, ja syön sen itse.
Lupahinta on saatu takaisin.
Kun saan vielä pari kiloa ku-
haa lisää, niin olen voitolla.
Elämykset saan vielä kaupan
päälle.

PEKKA VUORINEN
toiminnanjohtaja

Pirkanmaan kalatalouskeskus

Alihinnoittelu ajaa kalastuksen valtion syliin
Läänin

viehelupa

romahdutti

kalastus-

alueiden

luvan-

myynnin.

Kansanedustaja Sofi a Vik-
man (kok) oli ilmeisen när-
kästynyt saamastaan kritii-
kistä. Hän yritti tehdä vero-
tukseen liittyvistä mielipide-
eroista jopa sukupuolikysy-
mystä (AL 11.3.).

Minä en aja veronkorotuk-
sia, vaikkakaan en kannata
tässä tilanteessa ansio-, pää-
oma- ja yritysverojen alen-
tamista.

Pidän vaarallisena Vikma-
nin tapaa nostaa ”johtavia
talousviisaita” itämaan tietä-
jien asemaan, joiden näke-
mykset ovat kaiken arvoste-
lun yläpuolella. Varsinkin,
kun valtioneuvoston kanslian
talousneuvoston tilaaman
selvityksen tekijöinä oli kaksi
työnantajajärjestöjen (EK ja
TT) omistaman Elinkeino-
elämän valtuuskunnan vai-
kuttajaa.

EVA:n hallituksen jäsen
Bengt Holström oli myös
Nokia Oyj:n hallituksessa
talousviisaana, kun yritys
kohtasi uusien kilpailijoiden
tulon matkaviestinbisnek-
seen ja jäi jyrän alle. Sixten
Korkman taasen oli EVA:n
valtuuskunnan toimitusjoh-
tajana kuulluimpia talous-
viisaita, kun Suomi syöksyi
odottamattomaan taantu-
maan.

Kaikki kunnia mainittujen
taloushenkilöiden kiistatto-
mille saavutuksille, mutta ei-
köhän nyt ole aika kuunnella
myös uusia mielipiteitä, kun
vanhat eivät ole toimineet.
Historia kertoo, että kova-
luontoiset nuoret ovat use-
ammin saaneet uutta positii-
vista potkua asioihin parem-
min kuin vanhat viisaat.

Vikman oli ”talousviisai-
den” asialla, mutta kenenkäs
asialla nämä mainitut
”talousviisaat” olivat?

KALLE KIILI
insinöörishenkilö, Tampere

Vikmanin
talousviisaatkin
voivat erehtyä

Pispalassa on pari viikkoa
saatu kuunnella läpi yön
jatkuvaa maansiirtokoneen
piippausta Näsijärven ran-
nassa. Korkeataajuuksinen
ääni vie takuuvarmasti yö-
unet. Eikö kotirauha kos-
keta tunnelityömaata?

RIITTÄÄ JO

Onko mahdollista, että Ah-
venanmaalle ilmestyisi vih-
reäpukuisia miehiä, jotka
ilmoittautuisivat kodintur-
vajoukoiksi ja järjestäisivät
äänestyksen liittymisestä
Venäjään tai Ruotsiin?

TH

Suomen venäjänkieliset
katselevat Venäjän ”viral-
lisia” tv-kanavia, ja heidän
mielipiteensä Ukrainasta
on sama kuin Putinin ”to-
tuus” – valitettavasti.

MARJAMI

Taysin syöpälääkärit ovat
kuin lasten hiekkalaatik-
koleikeissä. Oliko vaarana,
että ei-lääkäri osoittautuu
paremmaksi esimieheksi ja
organisaattoriksi kuin ai-
emmat lääkäriesimiehet?

KOKEMUSTA ON

Taysin syöpälääkärit! Voi-
sitteko keskittyä ydinosaa-
miseenne ja jättää mielen-
ilmaukset sikseen? Korkea
aika palkata myös sairaa-
lamaailmaan ammattijoh-
tajat ja päästää hoitajat ja
lääkärit ammattiaan vas-
taaviin töihin. Hierarkian
aika olkoon ohi, tasa-arvo
joka ammattiryhmällä.

ELÄMÄN TÄHDEN

Kunpa arboretumista jat-
kuva Härmälän pitkä ran-
takaista kaunistettaisiin ja
rytöpusikot poistettaisiin.
Kaunis kulkureitti on jää-
nyt hunningolle.

NAUTISKELIJA

Kouluihin on palautettava
kuri ja järjestys, niin oppi-
mistuloksetkin paranevat.
Nyt kullanmurut saavat
olla koulussa niin kuin itse
haluavat. ”Joka kuritta kas-
vaa, se kunniatta kuolee.”

TAVI

Taloyhtiössä voi myös
energisellä eläkeläisellä
olla hankalaa. Hallituksen
puheenjohtaja toppuutte-
lee, että ei pitäisi ihan noin
paljon tehdä pihatöitä.

PERTTI MÖNKÖ

Mustista laatikoista voisi
yksi olla kiinteästi maas-
sa nykyisenä kehittyneen
viestintäteknologian aika-
na. Tiedettäisiin mitä ma-
lesialaiskoneessa tapahtui
ja mihin se putosi. Laati-
kon voisi kehittää Nokian
ja Finnairin yhteistyönä.

YXPENA

Alkoholin käyttö vähenee,
kun elinolot paranevat.
Täällä on paha elää, joten-
kin on voitava paeta
surkeata eloa, paremman
puutteessa edes humalaan.

PAHA OLO

Taysin lastenpolin päivys-
tys 10.3. Iso kiitos sinulle,
pienen vauvan äiti, kun tar-
josit eväistäsi minulle juo-
tavaa. Tuli hyvä mieli.
                   PIKKU-OONAN 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.

Härmälän
ryteikköinen
rantakaista
pitäisi
kaunistaa.

V
iime vuonna julkais-
tussa Pirkanmaan
rataverkon kehittä-
misselvityksessä ko-

rostetaan Tampereen nykyisen
henkilöratapihan kehittämistä
ja lisäraiteiden saamista Toija-
lan suuntaan mahdollisimman
pian. Läntistä oikorataa ja jär-
jestelyratapihan siirtoa ei näh-
dä yhtä tärkeänä. On hyvä, että
Pirkanmaan liitto pitää näitä
kaikkia kehittämisasioita esillä.

Selvityksessä nähdään Tam-
pereen järjestelyratapihan
siirto ennen kaikkea maankäy-
tön kehittämishankkeena. Sitä
se varmaan onkin, mutta myös
paljon muuta. Noin 40 heh-
taarin alue keskellä kaupunkia
tarjoaa mielenkiintoisia mah-
dollisuuksia. Olisiko tässä seu-
raava Tampereen suurhanke
kaupunkiraitiotien jälkeen?

Liikennevirasto perustaa omat
suunnitelmansa ennusteisiin
henkilö- ja tavaraliikenteen
kasvusta. Toijalan ja Tampe-
reen välille tarvitaan kaikis-

sa tapauksissa vähintäänkin
kolmas raide. Tavaraliikenteen
määrässä voi tapahtua melko
nopeastikin isoja muutoksia.
EU:n valkoinen kirja edellyt-
tää pitkien kuljetusten siirtoa
raiteille. Jopa pohjoisen koil-
lisväylän avaaminen voi vai-

kuttaa tänne asti.
On hyvin perusteltua sel-

vittää pohjoisen kokojunien
kasaamista Tampereen ete-
läpuolella Akaan Toijalassa.
Tässä yhdistyvät Vuosaaresta
tulevat kuljetukset ja Turun-
Naantalin satamakuljetuk-
set. Riihimäen kolmioraide
mahdollistaa jatkossa sujuvat

itään suuntaavat kuljetukset ja
suunniteltu Toijalan kolmio-
raide Turun suunnan hyödyn-
tämisen.

Läntinen oikorata tarvitaan
tavaraliikenteen tarpeisiin ja
miksei lentokentän henkilö-
liikennettäkin palvelemaan,
mutta en ole keksinyt yhtään
hyvää syytä sijoittaa järjestely-
ratapihaa sen varteen. Tam-
pere-Pirkkalan lentokentän
kautta kulkeva tavararahdin
määrä on nykyisin niin vä-
häinen, että koko kuukauden
lentorahdit mahtuvat yhteen
rekkaan.

Myös ratapihan 2008 las-
ketut siirtokustannukset on
ilmeisesti varmisteltu Akaan
vaihtoehtoa huomattavasti
kalliimman maapohjan mu-
kaan. Kasvava Tampere halun-
nee joka tapauksessa selvittää
Viinikan alueen maankäytön
mahdollisuudet.

Akaan kaupunki haluaa profi -
loitua koko läntisen Suomen

kuljetusten pääkeskuksena.
Meillä on yleiskaavallinen
valmius ysitiehen ja päärataan
rajoittuvalla noin 100 hehtaa-
rin Yritys-Konho 2 -alueella
lähteä suunnittelemaan isoa
tavaralogistiikkaa palvelevaa
aluetta.

Akaan sijainti vain reilut
30 km Tampereelta etelään
ja hyvät tieyhteydet alueelta
kolmosmoottoritielle mahdol-
listavat eri kuljetusmuotojen
yhdistämisen.

Sisämaasta puuttuu myös
niin sanottu konttisatama, jo-
hon Akaassa olisi tilaa.

Akaan Toijala on perintei-
nen rautatiepaikkakunta, ja
täällä on totuttu junien kolk-
keeseen.

Järjestelyratapihan siirto
on paitsi Tampereen ja Akaan
kaupunkien, niin myös koko
Pirkanmaan asia. Sen mahdol-
lisuudet pitäisi aidosti selvit-
tää.

RISTO J. RANTALA
yritysasiamies

Vaske Oy, Akaa

Järjestelyratapiha sopisi hyvin Akaaseen
Tavara-

liikenteen

määrässä

voi tapahtua

melko

nopeastikin

isoja

muutoksia.
Olisiko tässä
seuraava
Tampereen
suurhanke?




