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P
ääkirjoitus (Al 28.6.)
hekumoi sdp:n histo-
riallisen matalalla kan-
natuksella. Ei kannat-
taisi, sillä rakentavat

vaihtoehdot tuntuvat olevan vä-
hissä. Muistissa on edelleen aika,
jolloin kokoomuksen kannatus ha-
man 1980-luvun alun aikana kom-
pasteli vielä alempana valtakunnan
tasolla. Tampereella akselipolitiik-
ka toimi. Sen liikevoima oli sdp:ssä,
mikäli muistetaan yliopistot, Sär-
känniemi, keskussairaala, Tampe-
re-talo, Pirkkahalli jne.

Urpilaisen teesejä tavoitella
puolueesta keskustavasemmis-
tolainen arvopuolue moititaan.
Rinteen mahdollisuuksia uudis-
taa epäillään valtiovarainministe-
rin roolin takia. Ehkä tässä talous-
tilanteessa ja kokoomuksen olles-
sa hallituskaverina mahdollisuu-
det ovatkin vähäiset. Olisiko ke-
pu parempi vaihtoehto saavuttaa
niitä tavoitteita, joita sdp edustaa?
Kannattaa muistaa kokoomuksen
yritys kasvattaa yksilökeskeisel-
lä arvoliberalismillaan kannatus-
taan, onnistumatta.

TUO ylikorostunut yksilökeskei-
syys onkin nyt todellinen ongel-
ma, siitä pitäisi päästä eroon nykyi-
sistä talousvaikeuksista niin valta-

kunnallisella kuin kunnallisellakin
tasolla. ”Minulle nyt kaikki heti”-
ideologia ei oikein toimi, kun pai-
nitaan julkisen hallinnon talous-
vaikeuksissa.

Sdp:n lähtökohtana on toimiva
julkinen hallinto sen omimmilla
alueilla, jota yksityinen sektori vah-
vistaa. Se edellyttää tarkkaa ja mo-
nipuolista harkintaa siitä, mihin
yhteiskunnan eli meidän jokaisen
niin taloudelliset kuin muutkin re-
surssit riittävät. ”Minulle-ideolo-
gia” on silloin väärää politiikkaa,
sitähän lehden useiden toimitta-
jien kirjoittelu tai ideologia tun-
tuu edustavan

Keynesiläinen julkisen vallan
investointi lama-aikana on sinän-
sä oikean suuntaista. Se yksin ei 
pelasta, ratkaisut ovat hetkellisiä.
Kun on valmista, ollaan vanhan tu-
tun ongelman edessä, mikäli sa-
maan aikaan ei kyetä takaamaan
tuotannollista toimintaa palvelui-
neen, jotka turvaavat meille tärke-
än vientiyritysten toiminnan.

Uusinvestointeja ja korjauksia
teihin, siltoihin, taloihin harvem-
min tunneleihin ja muihin turhak-
keisiin tarvitaan, mutta rajansa on
niilläkin. Näihinkin tarvittava va-
rallisuus syntyy vain, jos on ve-
ronmaksukykyä, Se taas edellyt-
tää yrittämistä, työtä, tuloa ja va-

rallisuutta, joista verot maksetaan
ja tuotteita viedään rajojen ulko-
puolelle. Suomen kansantalous on
liian pieni toimimaan ja elämään
vain kansallisena markkinana.

ILMEISESTI kokoomuslaisetkin kan-
nattavat hyvinvointiyhteiskuntaa/-
valtiota. Mikäli näin on, on myös
syytä tarkastella, miten kertyvät 
julkiset tulot käytetään. Esimerkik-
si Tampere-konsernin lähivuosien
investointibuumiin lehden toimi-
tuksenkin olisi syytä tutustua. Osa
niistä ei millään matematiikalla tai
filosofialla kata sijoitettua panosta.

Riskit ovat huomattavat, kun
korkotaso nousee. Entistä suu-
rempi osa tuloista menee korko-
jen maksuun. Se on ehdottomasti
pois muusta toiminnasta, olkoon
kysymys sosiaali-, terveys-, koulu-
tus- tai muusta toiminnasta. Lis-
taan mahtuvat kaikki mummosta
muksuun ja vauvasta vaariin. Har-
kinnasta on kysymys ei ei-linjasta.
Toivottavasti Aamulehteä lähellä
oleva kokoomuskin sen ymmärtää.
Ei-politiikka kohdistuu ylisuuriin
riskeihin, kyllä-politiikka sdp:n jär-
kevästi ja maksukykyisesti johdet-
tuun politiikkaan.

SEPPO SALMINEN

kunnallisneuvos (sd)
Tampere

Ei kannattaisi murehtia
liikaa sdp:n alamäkeä

Rakentavat vaihtoehdot tuntuvat olevan vähissä tässä taloustilanteessa.

Ehkä kokoomuksen ollessa hallituskaverina mahdollisuudet ovatkin vähäiset.

TAUSTA

Pääkirjoitus

  • Aamulehden pääkirjoitus oli

otsikoitu, että ”Kiukuttelu ei auta

Sdp:tä”.

  • Kirjoituksessa todetaan, että

kokoomuksen elämäntapapo-

litiikka kaipaisi vastapainoksi

demareiden uutta ja rohkeaa

aatteellisuutta. Se voisi paljastaa

jakkupukupolitiikan ohuuden.

  • Sdp:n ideologinen kriisi ei rat-

kea puheenjohtajavaihdoksella.

Puolueen ideologia kesti niin

kauan kun Suomi oli jakoyhteis-

kunta. Supistuvien resurssien

maailmassa ideologia voi säilyä,

mutta keinot pitäisi vaihtaa.

  • Demareiden kriisi näkyy

turhautumisena ja kiukutteluna.

E-liike on vaihtunut ei-liikkeeksi.

Sdp on nyt altis vastustamaan

melkein kaikkea.

T
ammelan jalkapallokentän
virkistyskäyttöön tarkoite-
tulle tontille aiotaan raken-

taa ympäristöä rumentava asuin 
-ja liiketilakompleksi käyttäen te-
kosyynä jalkapallokentän päivittä-
mistä nykyisiin standardeihin. Asi-
aa vasta ”suunnitellaan” eli päätök-
set tehdään ensin ja niistä ilmoite-
taan yleisölle jälkeenpäin, kun asi-
oihin ei voi enää vaikuttaa.

Ketä tämä rakennelma palvelee?
Ei ainakaan Tammelan asukkaita,
sillä mediassa on tullut selväksi, et-
tä tammelalaiset kannattavat vain
maltillista stadionin uudistamista
ilman asuin -ja liikerakennuksia.

Rakentaminen hyödyttää vain ra-
kennuttajia ja sijoittajia.

Tampereen päättäjien tulisi aja-
tella ensisijaisesti Tampereen kau-
pungin asukkaita hankkeissaan, ei-
kä mennä dollarinkuvat silmissä

mukaan hankkeisiin selittäen nii-
tä kasvukyvyllä, laajentumisella tai
muilla samantyylisillä ”perustelu-
ja kaipaamattomilla” hokemilla.

TAMMELA on viihtyisä ja suosittu
kaupunginosa, joten rakentajat te-
kevät mitä tahansa, jotta paikalle
saadaan uudistuotantoa. Uudis-
tuotanto kuitenkin romahduttaa
Tammelan arvon, kun se rumen-
tuu tympeän betoniseksi.

Sama näkyy myös keskustassa,
jos Eteläpuisto revitään pois kau-
punkikuvasta ja runnotaan henge-
tön uudisalue niille, joilla on va-
raa ostaa keskustasta kallis asunto.

Tuntuu siltä, että kaavoituksia
suunnittelevat ne lähiöissä asuvat
insinöörit, jotka haaveilevat urbaa-
nista keskusta-asumisesta, mutta
eivät arvosta sitä kaupunkilaishen-
keä, joka tekee myös Tammelasta
viihtyisän: puistojen, viheraluei-
den ja rakennusten sopiva rytmi
yhdistyneenä palveluiden ja kult-
tuurin läheisyyteen.

Uudistus on lykättävä, kunnes
kaupunki voi sen kustantaa. Ken-
tän oheen voisi rakennuttaa ma-
talan talon, jossa olisi kaupungin
kuntosali ja harrastustoimintaa.

SATU NÄRVÄINEN

Tampere

Tammela kuuluu meille tammelalaisille

Rakentajat tekevät mitä
tahansa, jotta paikalle
saadaan uudistuotantoa.

Uudistus on lykättävä
kunnes kaupunki voi
sen kustantaa.

T
yöajan pidennystä esittä-
neen Arto Satosen mu-
kaan teollisuuden kilpailu-

kyky parantuisi, kun töitä tehtäi-
siin kahdeksan tuntia päivässä.

Läheltä yritysten toimia seuran-
neena ja Suomen ehkä suurimman
yksittäisen yrityksen (Nokia) sa-
neerausten keskiössä eläneenä sa-
non, että nyt työntekijä tekee usein
työmäärän mihin tarvittiin viitisen
vuotta sitten kaksi.

Yhä useammalla meistä on myös
työ, jossa tuotos ei synny tunteja
laskemalla, vaan osaamisella, mo-
tivaatiolla, intohimolla ja sitkey-
dellä. Useat fyysiset työt ovat sel-
laisia, että urakkatahdilla päivän
työt saadaan tehtyä kuuteen tun-
tiin. Omakohtaisena kokemuksena
mainitsen betonielementtien teon.

VAIKKA työaikaa nostettaisiin yh-
deksään tuntiin, niin lapioon tai 

toimiston kahvipöytään nojaillen
tuottavuus ei nousisi yhtään.

Itse pidän kilpailukyvyn kannal-
ta oleellisimpana asiana yritysten
johdon osaamista tehdä voittavia
strategioita ja kykyä saada työteki-
jät toteuttamaan niitä. Johdon suu-
ret palkkiot ovat ristiriidassa näis-
sä asioissa onnistumisten kanssa.

Työajan pidennys lisäisi työttö-
myyttä koska suuryritykset saisi-
vat perusteet irtisanoa pelkästään

tällä perusteella seitsemisen pro-
senttia työntekijöistään.

Satonen ei mainitse lainkaan jul-
kisen puolen työaikaa, josta hänel-
lä on kokemusta. Satonen on ollut
ammattikorkeakoulun opettajana,
työssä jonka työ- ja loma-aikoja yk-
sityispuolella ihmetellään.

KALLE KIILI

tuotekehitysinsinööri,
ylempien toimihenkilöiden

luottamusmies, Tampere
Microsoft Mobile Oy

Työaika ei aina korreloi tuottavuuden kanssa

• Katselin 30.06. A-Studion lä-
hetyksen, jossa puolueen va-
rapuheenjohtaja Laura Peuh-
kuri näytti johtavan kapinalii-
kettä Kristillisdemokraattien
puheenjohtajan Päivi Räsäsen
kaatamiseksi. Häpeän Peuhku-
rin raukkamaista toimintaa ja
myyräntyötä puolueessaan.
Avoimessa kapinassa ei ole jäl-
keäkään kristillisestä rakkau-
desta ja kristillisten arvojen
mukaan toimimisesta.

Toivottavasti Sari Essayah
tajuaa ettei asetu kapinoinnin
jälkeen vastaehdokkaaksi, us-
kottavuus kärsisi siitä kovasti.
En luota selkään puukottajiin
enkä halua heitä edunvalvojiksi
kunnanvaltuustoon, eduskun-
taan tai Euroopan parlament-
tiin. Kristillisten äänimäärä ei
kasva kapinoinnista.

Voimia Räsäselle, omat koi-
rat purevat pahiten.

PASI TOIVONEN

Tampere

Finnpark vastaa
miten toimia
häiriötilanteissa

• Kiitos Mika Turuselle ai-
heellisesta palautteesta (Al
30.6.) Pahoittelen ylimääräis-
tä vaivaa yhteystietojen etsimi-
sessä. Finnpark Oy vastaa pysä-
köinnin järjestämisestä, katu-
pysäköintimaksut toki menevät
Tampereen kaupungille.

Tässä vastauksia. Hetkelli-
set häiriöt maksuliikenteessä
eivät vapauta autoilijaa pysä-
köintivirhemaksusta. Häiriö-
tilanteessa tulee etsiä toinen
lipukeautomaatti samalta mak-
suvyöhykkeeltä, maksaa koli-
koilla tai mobiilisovelluksella.

Parannamme asiakaspalvelua
ja lisäämme automaatteihin pu-
helinnumeron häiriötilanteita
varten. Numerosta 03-3878 216
vastaa Finnparkin asiakaspal-
velu ma-pe klo 7-21.

MARKKU HILTUNEN

toimitusjohtaja
Finnpark Oy

Miksi annetaan
ristiriitaisia
sääennusteita

•Miksi Aamulehden hienot sää-
ennusteet tarjoavat ristiriitaisia
lämpöennusteita. Maanantain
lehdessä lämpötilaa ennustava
käyrä kertoo Tampereella pääs-
tävän keskiviikkona 15 astee-
seen. Paikkakuntakohtainen
ennustetaulukko lupaa Tam-
pereelle keskiviikoksi vain 10 
asteen lämpötilaa. Seuraavien
päivien ennuste-erot ovat sa-
maa luokkaa.

Ehkä sääsivut toimittava Fo-
reca laatii eri menetelmin usei-
ta ennusteita. Niistä kaksi eri-
laista on sitten luettavissa leh-
destä. Kertoohan se toki sään
ennustamisen epävarmuudesta.

Silti toivoisi Aamulehden sel-
vittävän, mistä ristiriitaisuudet
johtuvat. Lukijat arvostaisivat
lisäinformaatiota ennusteiden
ymmärtämiseksi.

PERTTI SUHONEN

Tampere

Omat koirat
purivat
Räsästä




