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K
uka määrää tällä ton-
tilla? Näin otsikoi Aa-
mulehti 18.7. Lehti
on tehnyt ansiokas-
ta työtä uutisoides-

saan Tammelan stadionin uudis-
tussuunnitelmista. On kysytty la-
jin vaikuttajien kantoja ja nostet-
tu esiin lähiasukkaiden mielipitei-
tä asiasta.

Olen vieraillut Tammelan sta-
dionin lehtereillä 1990-luvulta asti
ja olen aina pitänyt stadionin eri-
tyisestä hengestä. Notkuvat lau-
dat ja kentän läheisyys luovat ai-
nutlaatuisen tunnelman jalkapal-
lolle aivan Tampereen ydinkeskus-
tan läheisyydessä. Tampere Unite-
din huippuvuosina tunnelma kat-
somossa ja kentällä oli kuin olisi
katsellut jalkapalloa Brasilian hur-
miollisilla stadioneilla.

TAMU:N jouduttua Suomen pallo-
liiton uhriksi, kuoli myös hetkek-
si tamperelainen jalkapallo. Muu-
taman vuoden hiljaiselon jälkeen
yleisö on kuitenkin löytänyt jäl-
leen tiensä katsomoihin. Yhtenä
innostajana on toiminut Ilves, joka
on noussut rahan voimalla nope-
asti ykkösen huipulle ja kerännyt
myös huiman joukon yleisöä pelis-
tä toiseen. Ammattimaisesti joh-
dettu joukkue tulee parin vuoden

sisällä nousemaan Veikkausliigaan.
Myös pitkäjänteisesti johdetut jal-
kapalloseurat ovat nostaneet laa-
tuaan eri tasoilla. Ilveksen naiset
ovat ykkösen kärjessä, Tampereen
Pallo-Veikot taistelee tänä vuonna
noususta miesten ykköseen ja Ta-
mU-K on jo nelosessa upean fani-
joukkonsa turvin.

Vieraillessani TPV:n vieraspelis-
sä 12.7. seuran fanien kanssa Tu-
russa minuun teki vaikutuksen Tu-
run urheilupuiston yläkentän sta-
dionin laadukkuus. Kenttä oli ai-
van pienen katsomon vieressä ja
tunnelma oli hyvä. Tällaisia kent-
tiä soisi myös Tampereella olevan
useita, sillä rakentamiskustannuk-
set eivät päätä huimaisi. Myös juni-
orit ja alemmilla tasoilla pelaavat
seurat ansaitsevat hyvät mahdol-
lisuudet harjoitella ja pelata laa-
dukasta jalkapalloa.

TÄLLÄ TAVALLA voisimme kenties
kamppailla Euroopan muita maita
vastaan paremmin, kun harrastajat
saisivat kalliita lisenssejä vastaavat
hyvät harjoitteluolosuhteet, mikä
taas johtaisi pelillisen tason nou-
suun jo junioreista lähtien.

Ymmärrän Tampereen kaupun-
gin investointien olevan tällä het-
kellä huipussaan, kuten arvosta-
mani kaupunginvaltuutettu Sep-

po Salminen (sd) on todennut
moneen kertaan. Olen aivan yhtä
huolissani investointien suures-
ta määrästä.

Monien suurinvestointien jäl-
keen uhkaavat monet hyödyllisem-
mät hankkeet jäädä jalkoihin, ku-
ten Taysin uhkaavat 300 miljoo-
nan euron korjauskustannukset.

TAMMELAN stadionin kohdalla
suunnitellut liiketilat ja asunnot
kentän viereen kuitenkin mahdol-
listavat tämän kokoluokan inves-
toinnit Tampereen kaupungilta. Ja
miksei tässä esittämääni pienem-
pää mallia voitaisi toteuttaa vaik-
kapa Hervantaan tai Tesomalle?
Rakennusyhtiöt velvoitettaisiin
kaavoituksen yhteydessä suun-
nittelemaan harrastusmahdolli-
suuksia alueen tuleville asukkaille.

Toivon kaupungin päättäjien
ymmärtävän uuden Tammelan sta-
dionin ja harjoitteluolosuhteiden
parantamisen merkityksen tampe-
relaiselle jalkapallolle. Kovin mon-
taa vuotta ajan runtelema Tamme-
lan stadion ei enää palvele katsojia
ja pelaajia. Tamperelaiset ansait-
sevat joukkueen Veikkausliigaan,
sen todisti loppuunmyyty ottelu
Ilves-Haka.

ARI WIGELIUS

Tampere

Tamperelainen jalkapalloilu
ansaitsee paremmat olot

Liiketilat ja asunnot kentän viereen mahdollistavat Tammelan stadionin uudistamisen.

Rakennusyhtiöt tulisi velvoittaa jo kaavoituksen yhteydessä tekemään pieniä kenttiä.

TAUSTA

Kilpailutyöt toivat
suuria tunteita

  • Tammelan stadionin arkki-

tehtuurikilpailun ehdotukset

julkistettiin toukokuussa.

  • Ne ovat herättäneet suuria

tunteita. Ehdotusten ulkonäkö,

rakennusten korkeudet ja etäi-

syydet nykyisistä taloista eivät

ole kaikkien mieleen.

  • Kilpailulla haettiin ideoita,

voidaanko jalkapallostadion,

asuminen ja liiketilat yhdistää

toimivaksi kokonaisuudeksi.

  • Voittaja selviää syyskuun

alussa.

  • Apulaispormestari Pekka Sal-

mi sanoi, että kilpailun ratkettua

alkaa asemakaavoitus. Rakenta-

maan päästäisiin vuonna 2016.

  • Lähde: Aamulehti 22.5.2014

K
eskustan puheenjohtajan
Juha Sipilä kaipasi ennak-
koluulottomia ratkaisuja

tukemaan Microsoftilta lähteviä.
Oppositiopoliitikolle harvinaisesti
Sipilä myös löi pöytään konkreetti-
sen ehdotuksen, että eroraha voi-
taisiin maksaa työntekijän perus-
taman yrityksen alkupääomaksi il-
man, että siitä tarvitsee maksaa
ansioveroa. Akavan puheenjohta-
ja Sture Fjäder kannatti ajatusta.

Politikointi on tappamassa jäl-
leen hyvän ja työllisyyttä lisäävän
ehdotuksen. Sekä työministeri Iha-
lainen (sd) että elinkeinoministe-
ri Vapaavuori (kok) tyrmäävät eh-

dotuksen, vaikka heillä itsellään ei
ole tarjota parempaakaan vaihto-
ehtoa. Vaikuttaa, että tässä maassa
ei yksikään luova idea kanna val-
tion tasolla, koska pelätään että
joku hyötyy siitä liikaa. Jokin yri-

tyshän voisi menestyä tämän ansi-
osta jopa niin, että työllistäisi vie-
lä muitakin.

AIEMMISSA Nokian irtisanomisissa
saimme talosta lähteville tarjolle
mielestäni hyvän kokonaisuuden,
projektinimeltään Bridge. Työnan-
taja maksoi irtisanomiskorvauksen
lisäksi jopa 25 000 euroa starttira-
haa yrityksen perustamiseen. Val-
tio katsoi olevansa oikeutettu ot-
tamaan itselleen suurimman osan
tästä tuesta.

Jos korkeintaan vuoden palkan
suuruisen irtisanomiskorvauksen
ja tämän starttirahan sai loppu-

vuonna, kun kalenterivuoteen oli
ehtinyt kertyä jo muutoinkin an-
siotuloja, yrityksen perustamiseen
ja omaksi alkuajan ”palkaksi” tar-
koitetusta rahasta verottaja vei lei-
jonanosan.

Mielestäni ei ole oikein, että val-
tio näin rankaisee työntekijää, jo-
ta ex-työnantaja haluaa auttaa uu-
teen alkuun.

Ei tarvitse ihmetellä, että halli-
tus on epäonnistunut jokaisessa 
työllisyyden kasvuun liittyvässä
lupauksessaan.

KALLE KIILI

ylempien toimihenkilöiden luottamusmies
Microsoft Mobile Oy

Yrityksen maksama starttiraha verottomaksi

Politikointi on
tappamassa jälleen
hyvän ehdotuksen.

Valtio rankaisee
työntekijää, jota
ex-työnantaja auttaa.

A
amulehti uutisoi 17.7. tuo-
reen sosiaali- ja terveysmi-
nisteri Laura Rädyn (kok)

ajatuksista erikoissairaanhoidon 
keskittämisestä. Ministerin mie-
lestä synnytystoiminta ei ole, ei-
kä sen tarvitse olla, lähipalvelua.

Synnytysyksiköiden keskittämi-
nen osana erikoissairaanhoitoa on
lyhytnäköistä ja eettisesti kestä-
mätöntä. Mitä pitemmäksi synny-
tysmatkat kasvavat, sitä suurempi

on matkasynnytysten riski. Näin
kohoaa sekä äidin että vastasyn-
tyneen vammautumisen ja kuo-
leman mahdollisuus. Vähätellä ei
voi naisen kokemaa inhimillistä
kärsimystä, jos hän joutuu taival-
tamaan pitkän matkan synnytyk-
sen käynnistyttyä. Äidin majoit-
tuminen synnytysyksikön lähel-
le laskettuna aikana on kallista ja
hankaloittaa koko perheen elämää.

Trendi johtanee synnytysten ai-

kataulutukseen käynnistyksin ja
sektioin, jotka tuovat moninker-
taiset vaarat normaaliin, rauhalli-
seen lähisynnytykseen verrattuna.

SYNNYTYSTEN keskittäminen osa-
na erikoissairaanhoitoa on myös
turhaa. Tutkimusten mukaan ter-
veet synnyttäjät, joiden raskaus
on sujunut normaalisti, synnyttä-
vät turvallisimmin ja kustannuste-
hokkaimmin kätilöjohtoisissa yk-

siköissä. Näistä voidaan järjestää
ripeä siirtomahdollisuus.

Erikoissairaanhoitoa tarvitsevat
riskisynnyttäjät voitaisiin toki oh-
jata keskitettyihin yksiköihin, joi-
hin heidän hoitonsa kuuluu.

Rädyn malli toisi keskitettyihin
yksiköihin vuotavat äidit tienpen-
koilta Medi-Helillä ja jäähtyneet 
vauvat ambulansseilla.

SILJA SEPPÄNEN

kätilö, Tampere

Synnytysmatkojen piteneminen lisää riskejä

• Suomessa valtiovarainmi-
nisteriö vastaa julkisen hallin-
non tieto- ja viestintäteknisten
toimintojen (ict) ohjaamises-
ta ja kehittämisestä. Julkisen
hallinnon tietohallinnon ohja-
uksesta säädetyn lain tarkoitus
on tehostaa julkisen hallinnon
toimintaa ja parantaa julkisia
palveluja.

Nyt on sopiva ajankohta
koota ict-alan vapaana oleva
asiantuntemus uusiin töihin.
Esimerkiksi vahvat tietoteknii-
kan osaajat, jo Suomessa toimi-
vat Nokia ja Microsoft, on haas-
tettava sijoittamaan Suomeen.
Hallinto tarvitsee kansalaisille
tarkoitettuja palveluita.

Elvytystalkoihin on haettava
tarvittavaa vipuvoimaa EU:lta,
valtiolta ja muilta tahoilta. Eräs
laaja kehitystyö on toteuttaa
sähköinen kansalaisen lakipal-
velu. Vaalikoneen tapaan järjes-
telmä antaa vastauksen oikeu-
delliseen ongelmaan. Järjestel-
mä parantaa lainsäädännön ym-
märrettävyyttä ja uudistamista
koko Euroopan alueella.

Kun järjestelmä laajenee glo-
baaleille markkinoille, uusi ke-
hitysyhtiö saattaa olla Suomen
uusi Nokia – töitä riittää.

EINO J. PENNANEN

Kuopio

Kirjoituskoneet
kokevat pian
renessanssin

• Saksalaispoliitikot harkitse-
vat paluuta kirjoituskoneisiin.
Samaa asiaa pitää pohdiskella
syvällisesti Suomessakin.

Kirjoituskone kokee jälleen
uuden kukoistuksen. Konekir-
joituksesta tulee pakollinen op-
piaine kouluissa. Kerran vuo-
dessa kirjoituskoneet kilkatta-
vat kilvan. Nopein ja virheet-
tömimmän tekstin naputtelija
saa palkintomatkan johonkin
ulkomaiseen kirjoituskoneteh-
taaseen.

Ministeriöissä ja virastois-
sa koneella laaditut paperiar-
kit säilytetään kassakaappeihin
tietokoneiden sijasta.

Mikä on sitten näkyvin hyö-
ty kirjoituskonerenessanssis-
ta? Eri maiden tiedustelupal-
veluissa alkavat laajamittaiset
irtisanomiset.

OLLI TAMMINEN

Tampere

Lähi-idän
veljessota
ei lopu koskaan

• Abrahamilla oli kaksi poikaa.
Isai, jonka jälkeläisiä ovat isra-
elilaiset, sekä orjan kanssa teh-
ty Ismail, jonka jälkeläisiä ovat
palestiinalaiset. Perinnöstä ta-
pellaan yhä. Aluksi niskan pääl-
lä olivat israelilaiset, sitten pa-
lestiinalaiset hallitsivat aluetta,
nyt taas israelilaiset. Veljessota
ei lopu koskaan.

Muuten olen sitä mieltä, että
elämää syntyy aina, kun on so-
pivat olosuhteet. Miksikö? Sii-
hen ei ole vastausta.

LENNE POSTILA

Tampere

Sähköisestä
lakipalvelusta
tulisi menestys


