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Lukijalta 
Sulkakynämerkin saavat poikkeuksellisen iskevät ja hyvin perustellut
mielipiteet. Kerran vuodessa paras kirjoitus palkitaan.

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

Laituri liikkeellä. Kävimme mökillä tutkimassa myrskytuhoja. Ei ollut puita kaatunut, mutta lai-
turi oli kääntynyt väärään suuntaan. Sateet olivat nostaneet veden pintaa, kuvaaja kertoo.

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

Raija Kannisto

S
uomi on pudonnut
Espanjan ja mui-
den EU:n kriisimai-

den joukkoon. Seuraava-
na odottaa se alin, Kreik-
ka-porras, johon hyvää
vauhtia luisumme. Viro
on yhdessä Saksan kanssa
ylimmässä, valtioiden eliit-
tiluokassa.

Miten tähän on tultu?
Vuonna 2009 julkinen ta-
lous pyöri sekä Virossa että
meillä velkarahalla, kun
tupo-sopimuksia väännet-
tiin. Viro leikkasi julkisen
alan palkkoja 10 prosenttia,

meillä palkkoja korotettiin.
Ylen tv-toimittaja haastat-
teli silloin Viron valtion-
varainministeriä kertoen,
mitä meillä tehtiin. Tämä
ihmetteli, että sehän on
täysin järjen vastaista.

Valtionvarainministeri Jyr-
ki Katainen ehti kuitenkin
jo kiitellä kunta-alaa mal-
tista, kun Kuntatyönantaji-
en työmarkkinajohtaja tie-
dotti sopimukseen päästyn
vain 0,9 prosentin korotuk-

silla. Muutama päivä tä-
män jälkeen sdp:n mandaa-
tilla istunut työnantajien
puheenjohtaja Aki Linden
kuitenkin paljasti – lähtö-
haastattelussa työpaikkaa
vaihtaessaan – sopimuk-
sen johtavan ainakin 3–3,5
prosentin kokonaiskustan-
nuksiin. Ikälisistä, määrä-
vuosilisistä ja palkkaluok-
katarkistuksista löytyi lisää
kuten aina ennenkin.

Tilastokeskus todisti sit-
ten kesällä kunta-alan pal-
kankorotusten toteutuneen
4 prosentin suuruisena,
kaksinkertaisena yksityis-
sektoriin verrattuna. Se toi
kunnille noin 2,5 miljardin
vuotuisen kustannuslisän
Viron malliin verrattuna.

Nyt kun yksin tuon ratkai-
sun tuomaa lisäkustannus-
ta on kertynyt kunnille jo
10 miljardia, alkaa pää tulla
vetävän käteen. Rahat ovat
lopussa myös valtiolta ja
velkakattokin jo vastassa,
joten iso remontti on vää-
jäämättä edessä.

Kivuttominta olisi ollut
aloittaa korjausliike Viron
malliin ajoissa, vaikka vä-
hän pienemmin askelin,
mutta näytämme ajautu-
van siihen Kreikan mallilla.

Meillä kun ei ole enää
päätöksiin pystyviä ”val-
tiomiehiä” valtakunnan pe-
räsimessä.

VEIKKO VUONTISJÄRVI
Sodankylä

Viro valioluokassa,
Suomi putoaa kohti
Kreikka-porrasta

Iso remontti
on pian
vääjäämättä
edessä.

Olen pahoillani nimimer-
kin ”Puoliso ja isä” (AL
21.11.) saamasta kohtelusta
ja siitä, että teitä omaisia ei
ole järkevästi otettu huo-
mioon.

Olen ollut sisareni
omaishoitajana Ruotsiin yli
30 vuotta.

Koko sen ajan olen jou-
tunut taistelemaan ihmis-
oikeuksista, hyvin toteute-
tusta hoidosta ja omaisten
kuuntelemisesta.

Potilaan hoito on useasti
ollut raakaa heitteillejättöä.
Olen kirjoittanut epäkoh-
dista Ruotsin sosiaalihalli-
tukselle, lääninoikeudelle,
kamarioikeudelle ja Ruot-
sin radioon.

Asioista päättävät ihmi-
set eivät milloinkaan edes
näe potilasta. Ihmisestä
ei tarvitse enää oikeasti
välittää sen jälkeen, kun
hän saa psyykenpotilaan
statuksen. Lähiomaiset
eivät tiedä ammattilaisten
mielestä yhtään mitään, he
ovat vain kiusallisia häiri-
köitä.

Kovat lääkkeet ja heit-
teillejättö ovat ihan hyväk-
syttävä hoitomuoto myös
Ruotsissa, jossa kaiken
luullaan olevan todella
hyvin. Se ei pidä lainkaan
paikkaansa.

Missään en ole saanut
yhtä töykeää kohtelua kuin
naapurimaamme byro-
kraattiselta virkamiesko-
neistolta.

MARJA-LEENA VIRKKI
omaishoitaja 30 vuotta

Omaiset mielenterveystyön

tukena -jäsen, Eufamin jäsen

Ratikan
tilastointi
pielessä
Tampereen joukkoliiken-
teen suunnittelupäällikkö
Juha-Pekka Hänninen
kirjoitti (AL 22.11.), että lo-
kakuussa tehdään Tampe-
reella keskimäärin 110�000
bussimatkaa ja niistä 39

prosenttia suunnitellulla
ratikkareitillä.

Tilastot kertovat pel-
kästään sen, minkä verran
matkustajia nousee reitin
varrelta linja-autojen kyy-
tiin. Ne eivät kerro sitä,
kuinka moni matkustajis-
ta jää pois kyydistä suun-
nitellulla ratikkareitillä.
Esimerkiksi Taysin ohitse
kulkevat linja-autot kuljet-
tavat suuret määrät mat-
kustajia Atalaan, Leinolaan
ja Linnainmaalle. Nämä
matkustajat eivät tule
käyttämään ratikkaa, vaik-
ka tilastojen valossa näin
näyttävät tekevän, koska
nousevat kyytiin ratikka-
reitin varrelta.

Luultavaa on, että 30
prosentin luku on yläkant-
tiin arvioitu verratessa sitä
tosiasiassa ratikalla kulke-
viin.

KALEVI OJANEN
Tampere

Sahalahdella oli
122-vuotiaaksi
elänyt mies
Erilaisista maailmanen-
nätyksistä pidetään kirjaa,
myös ihmisen iästä. Tois-
taiseksi ollaan sitä mieltä,
että alan ennätys kuuluu
Ranskalle, jossa maailman
vanhimmaksi elänyt ihmi-
nen on todistettavasti ollut
122-vuotias Jeanne Cal-
mant (1875–1997). Miesten
ennätys on japanilaisella
116-vuotiaalla Jiroemon
Kimuralla (1897–2013).

Olen sukututkija ja tie-
dän, että myös Suomessa,
ainakin rippikirjojen ja
kuolleiden kirjojen mu-
kaan, Sahalahdella isäntä
Jöran Josefsson on elänyt
122-vuotiaaksi. Hän oli
syntynyt 1636 ja kuoli 1758.

Hänet on haudattu Sa-
halahden kirkon kuorin
alle. Hänen isänsä Josef
Johansson syntyi 1600 ja
kuoli 115-vuotiaana 1715.

Tietojen oikeellisuut-
ta voi tietysti aina epäillä,
mutta merkinnät rippi-
kirjassa ovat kuitenkin
selkeät.

ANJA SALOVAARA
Tampere

Omaishoitajalla
isoja ongelmia
Ruotsissakin

T
ilanne vanhusten ko-
tihoidossa on katast-
rofaalinen. Kiire ja
työn kuormittavuus

painavat niin, että työnteki-
jöiden vaihtuvuus on kuukau-
sittaista, paikoin jopa viikoit-
taista. Tämä ei koske vain
allekirjoittaneen työpaikkaa,
vaan useita, ellei peräti kaikkia
kotihoidon yksiköitä.

Hoitajat eivät tätä työtä enää
jaksa. Heidän on keksittävä
muuta, sillä nykyisellä työtah-
dilla ei voi jatkaa tuhoamatta
omaa terveyttään.

Hoitaja kävelee Tampereella
keskustan kotihoidossa keski-
määrin 6–8 kilometriä työpe-
räistä liikuntaa päivässä. Pääl-
le tulee niin sanottu hoidol-
linen kuormittavuus. Pelkäs-
tään tämä tuo työhön tietyn
vaativuuden. Työntekijällä ei
voi olla mitään liikuntaelinsai-
rauksia tai heikkouksia, muu-
ten sairastumiskierre alkaa. Si-
tä ei pysty katkaisemaan kuin
jäämällä pois työstä.

Asiakkaalle siirtymiseen kes-
kustassa menee 7–10 minuut-

tia. Asiakaskäyntejä on noin
12. Jos laskemme, että jokai-
seen siirtymiseen kuluu aikaa
5 minuuttia, saamme matka-
ajaksi työpäivänä yhden tun-
nin. Koska asiakkaalta pitää
tulla poiskin, on kokonaisaika
kaksi kertaa tunti.

Työpäivän kokonaisaika on
5 tuntia 30 minuuttia (asia-
kasaika) ja 2 tuntia (siirtymi-
set). Yhteensä siis 7 tuntia ja
30 minuuttia. Työaikamme on
7 tuntia 40 minuuttia. Kirjal-
lisiin töihin, raportointiin ja
vastaaviin jää 10 minuuttia.
Missä on ruokatunti? Entä
keskustelu kollegojen, sairaan-
hoitajien ja esimiehen kanssa?
Sellaiseen ei ole varattu aikaa.

Me hoitajat emme ole to-
teuttaneet kuntouttavaa työ-
otetta enää aikoihin, koska sii-
hen ei ole aikaa. Työ asiakkai-
den luona on sujuttava, jotta
kerkiämme eteenpäin.

Illassa asiakaskontakteja on
17–19. Ne ovat lyhyempiä ja
päivystysluonteisia, mutta ne
tehdään aina yksin. Käyntejä
ei voi aloittaa kello 14, jolloin
työaika alkaa, vaan ne aloite-
taan noin kello 16.

On karua saada iltalääkkeet ja
iltapala neljältä iltapäivällä.
Näin on pakko toimia, muuten
ei ole mitään mahdollisuutta
ehtiä. Viimeiset käynnit teh-
dään kello 21–22, jolloin asiak-
kaat ovat jo nukkumassa. Niin-
pä heidät herätetään ottamaan
lääkkeet, käymään vessassa
ja syömään jotain iltapalak-
si. Unihäiriöistä kärsivän on
ikävä herätä, kun oli juuri rau-
hoittunut ja saanut ehkä unen-
päästä kiinni.

Vaihtuvuudesta ja jatkuvista
sairauspoissaoloista johtuen
vanhuksilla käy usein tunte-
mattomia hoitajia – sijaisia tai

uusia. Ruletti jatkuu: huomen-
na taas uudet hoitajat. Onnis-
tunut rekrytointi on haasteel-
lista, epäonnistunut valinta
tuo nopean irtisanoutumisen.

Kotihoito on tullut inhimil-
linen jaksavuutensa rajalle.
Enää ei löydy tarpeeksi kyke-
neviä hoitajia työhön. Se vaatii
tiettyjä ominaisuuksia: hyvä
fyysinen terveys, vahva hen-
kinen kestävyys, kyky tehdä
itsenäisiä päätöksiä nopeasti ja
mikä tärkeintä – halu auttaa ja
hoitaa asiakkaita.

Edessä on joukkoirtisanou-
tumisen uhka, jos mikään ei
muutu selvästi parempaan.

Toivon, että apulaispor-
mestari Mikko Aaltonen tai
jokin muu kaupungin taho
vastaa kysymykseeni: Miten
järjestätte hyvän ja kattavan
kotihoidon vastaisuudessa ja
kuinka ratkaisette kotihoidon
kriittiset akuutit ongelmat?

Yhden vastauksen me jo tie-
dämme – sulkemalla sairaalat.
Käsittämätöntä!

JYRI KERÄNEN
lähihoitaja, kotihoito, Tampere

Kotihoito tullut jaksamisensa rajoille
Hoitajat

eivät voi

jatkaa

nykyistä

työtahtia

tuhoamatta

terveyttään. Iltalääkkeet
ja iltapala
jaetaan osalle
jo kello 16.

T
ampere ei ollut aloit-
teellinen asiassa, jonka
seurauksena ilmailu- ja

moottorikeskus perustettiin
aikanaan Kaanaaseen. Vähin-
tään vihreää valoa näytettiin
Kaanaasta, ja asiaa ajoi silloi-
nen teiskolainen kaupungin-
valtuutettu. Pekka Paavolan
johtama kaupunki käytti kui-
tenkin tarjoutuneen tilaisuu-
den epäröimättä, sillä kau-
pungissa oli haettu turhaan jo
vuosia sijoituspaikkaa mootto-
riurheilulle.

Lopputuloksena tampe-
relainen moottoriurheilu on
Kaanaassa kaukana ratojen
käyttäjistä ja maaseutuym-
päristössä pohjavesialueella.
Tosiasiallinen hyöty mootto-

rikeskuksesta on ollut meille
asukkaille yhtä tyhjän kanssa.
Asuinpaikka on tyhjentynyt
vuosien aikana ihmisistä, ja
jäljellä olevat ikäihmiset eivät
tarvitse mihinkään moottori-
ratoja ja lentopaikkaa.

Teiskon tuulivoimalahanke
on kuin toisinto tälle kaikelle.
Aloite on paikallisen henki-
lön tekemä, ja sitä ajoi aina-
kin aluksi teiskolainen Timo
Hanhilahti. Kourallinen, mut-
ta käytännössä riittävä määrä
maanomistajia teki esisopi-
muksen maiden vuokraami-
sesta, minkä jälkeen kaikki on
ollut kuin teatteria.

Sijoituspaikka lentokentän
läheisyydessä vaikuttaa jo en-

sisilmäyksellä huonolta, jopa
hullulta, mutta läpimenon
mahdollisuudet ovat parem-
mat kuin missään muualla.

Tehtyjen selvitysten ainoa
tarkoitus näyttää olevan syi-
den löytäminen sille, miksi
alueelle voidaan ja pitää ra-
kentaa. Marssijärjestys on yh-
tä nurinkurinen kuin aikanaan
moottorikeskusta perustetta-
essa.

Metsässä pitäisi olla maa-
kotkia tai liito-oravia, jotta
tällaisen hankkeen voisi eläi-
mistön perusteella kaataa. Ky-
seisellä Teiskon hankealueella
on vain metsoja. Salossa nekin
kaatoivat monta myllyä, miksi
ei siis Teiskossakin, joka on
sentään Tamperetta.

Ympäröivässä maailmassa
moottoriradat ovat kaatopai-
koilla ja tuulivoimalat teolli-
suusalueilla, kuten pitääkin.
On hullua tuoda tuulivoima-
loita takametsään lentopaikan
kupeeseen.

Pohjois-Teiskon mieltämi-
nen epätoivottujen asioiden
sijoitusalueeksi johtuu tietä-
mättömyydestä, etäisyydestä
kaupunkiin ja asuinpaikkaa
puolustavien ihmisten vähyy-
destä. On tapana puhua teis-
kolaisesta yhteisöllisyydestä
ikään kuin se olisi vain hyve,
mutta todellisuudessa se on
ollut näissä asioissa puhumat-
tomuutta ja alistumista.

JUHANI KAUPPINEN
Kaanaa, Tampere

Teiskon tuuliteatteri on kuin moottoriradan toisinto
On hullua

tuoda tuuli-

voimaloita

takametsään

lentopaikan

kupeeseen.

P
aavo Tennilä käsitteli
ansiokkaasti käytettyjen
tuontiautojen verotus-

kohtelua Suomessa (AL 21.11.).
Tässä draamassa Tulli ja val-

tiovarainministeriö ovat kaksi
kertaa viitanneet kintaalla EY-
tuomioistuimen langettavalle
päätökselle.

Ensin muutettiin alv nerok-
kaasti elv:ksi ja sitten rajoitet-
tiin oikaisuaika omavaltaisesti
kolmeen vuoteen. Kun KKO

tänä vuonna puolestaan totesi
tämän laittomaksi, päätti Tulli
palauttaa veron ainoastaan
niille, jotka olivat tehneet oi-
keudessa korvauskanteen vii-
meistään vuonna 2012, siis jo
ennen KKO:n päätöstä.

Itse olen turhaan tehnyt
valituksen Tullille, kanteen
hallinto-oikeuteen, mailaillut
silloiselle valtiovarainministe-
ri Jyrki Kataiselle ja kannel-
lut oikeuskanslerille. Kannetta
KO:een en kulujen pelossa us-

kaltanut tehdä, enkä tiennyt-
kään.

Virkamiesten omavaltainen
menettely on osaltaan estänyt
Suomen autokannan nuortu-
misen, paremman turvallisuu-
den ja saasteettomuuden. Vää-
rin perityt verotkin joudutaan
palauttamaan korkoineen.
Kallista ja turhaa pullikointia.
Miksi?

HANNU UUSIKARTANO
Valkeakoski

Omavaltaisuus estää autokannan nuortumisen

Tulli ja

ministeriö

ovat kahdesti

viitanneet

kintaalla

EY-tuomio-

istuimen

päätökselle.

Hyvä herra Itella, Helsinki.
Lähetit kirjeen, jossa koetit
herättää omantunnontuskia
huonosti hoidetusta piha-
alueesta. Toivoit, että kiinnit-
täisin erityistä huomiota sii-
hen, että valaistus on riittävä
pihatiellä ja postilaatikolla.

Huolehdit siitä, että lu-
menluonti ja hiekoitus kul-
kuväylillä on hoidettu. Pyysit
myös siirtämään polkupyö-
rät, lelut, haravat ja ruohon-
leikkurit pois pihapolulta. En
vain ymmärrä, miksi osoitit
kirjeen minulle.

Asun keskustan kerrostalos-
sa, ja käsittääkseni postia ei
jaeta pihan kautta. En usko,
että kiinteistöhuoltoyritykset
eivät saisi jalkakäytäviä puh-
distettua ja hiekoitettua en-
nen kuin postel- tai iteljooni
lenkillään meille saapuu. Ka-
tuvalaistus lienee kunnalli-
sen toimihenkilön vastuulla.

Omakoti- ja rivitaloalueilla
laatikoita on ryppäissä siellä
täällä ajoradan reunalla. Et
kai kuvittele, että pienta-
loasukas lapioineen lähtee
aamutuimaan kadunvarressa
olevaa postilaatikkoa esiin
kaivamaan. Katu kuuluu kau-
pungille ja sen hoidosta peri-
tään siihen säädettyjä veroja.

Suosittelen, että hankit ja-
kajille kunnolliset talvikäyt-
töön tarkoitetut työjalkineet.
Pientaloalueelle nastoitetut
tai irrotettavat liukuesteet.
Irrotettavat eivät raavi latti-
oita kahvi- tai ruokatunnilla
sisätiloissa. Kotimaisella val-
mistajalla on myös mallistos-
sa sellaiset, joiden nastat saa
piiloon. Ne ovat hieman hin-
nakkaammat kuin kiinalaiset,
joissa usein on käytetty hal-
vempaa, pakkasella liukasta
pohjamateriaalia.

TIMO HAKALA
Tampere

Itellan kirje
tuli suotta
kerrostaloon

Paatero on aivan oikeas-
sa, että suomalaiset pitävät
poliisia luotettavana ja
turvallisena. Eikö poliisin
tehtävä ole saada rikollisia
kiinni? Ilmiantajien nimi-
en vieminen rekisteriin
vaarantaa heidän turvalli-
suutensa. Rikolliset voivat
saada tiedot selville, mistä
seuraa hengenvaara. Rekis-
terin pitämistä edellyttävä
laki on kumottava.

TUIKKU

Mitä eroa on DDR:n Stasilla
ja Helsingin poliisilla? Stasi
rekisteröi ilmiantajansa.

BESSERWISSER

Nimimerkki ”Puoliso ja isä”
(AL 21.11.) kirjoitti, että
”tyttäreni perintöomaisuu-
den tuhlaus saa jatkua”.
Tyttärellä ei todellisuudes-
sa ole perintöä ainakaan
äidiltä, koska äiti kirjoituk-
sen mukaan elää.

PERINTÖKAARI

Suomen tulisi verrata otta-
miensa pakolaisten määrää
Puolan ja Baltian mai-
den määriin. Niissä lienee
yhteensäkin vähemmän
pakolaisia kuin Suomes-
sa. Kyseisissä maissa on
yhteensä 45 miljoonaa
asukasta, Suomessa vain
yhdeksäsosa siitä.

EI VERRATA RUOTSIIN

Poliitikot vaativat työuria
pidemmiksi perustellen,
että eläkevarat ehtyvät.
Voivat ne loppuakin, kun
nyt niin sanottu irtoraha
menee eläkepomojen palk-
koihin. Järjetöntä maksaa
tällaisena aikana kymme-
nien tuhansien eurojen
kuukausipalkkoja. Kuinka
paljon eläkepomojen on
ponnisteltava, että syntyy
tulosta? Kassavirrat tai-
tavat olla osittain lakisää-
teisiä.

KAISA

Kiitos Tampereen Aleksan-
terin kirkon päivystävistä
lähimmäisistä ma-pe kello
12–18. He ovat arjen toivon
tuojia.

AVUN SAANUT

TKL ei näköjään välitä lin-
jaa 29 käyttävistä asiak-
kaistaan. Soittaminen toi-
mistolle jo turhauttaa, kun
myöhästely jatkuu.

PETTYNYT

En minä heittele roskia
kaupunkiympäristöön,
miksi ihmeessä minua
pitää syyllistää? Roskan
heittäjähän se syyllinen on
tähän saastaan.

KUNNOSSAPITÄJÄ

Olin Metsossa 20.11. poisto-
kirjapäivillä. Tunnin aika-
na kaksi henkilöä tungeksi
koiransa kanssa myynti-
paikalla. Koirat eivät kuulu
kirjastoon.

CARL PALOMÄKI

Miksi ihmeessä perjan-
tain lehdessä toimittaja
mainitsee kolarisuman
syyksi ”ainakin osittain”
lumipyryn ja liukkauden?
Ei se ole mikään oikea syy
kolarointeihin, vaan lähes
poikkeuksetta syy löytyy
auton kuljettajasta, vääräs-
tä tilannenopeudesta tai
muusta virheestä.

TILANTEEN MUKAAN

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.

Onko eläke-
pomojen
ponnisteltava
paljonkin?

Ossi
Kirjoituskone
AL 24.11.13 


