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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

Varpuspöllö. ”Kohtasin pienimmän pöllömme sunnuntaina, reilun 50 vuoden tauon jälkeen.
Lintu ei tuntunut pelkäävän lainkaan ja päästi alle kymmeneen metriin”, kuvaaja kertoo.

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

Matti Salo

Y
löjärven perustur-
valautakunta on
kokouksessaan 21.1.

irtisanonut kaikki omais-
hoidon tuen sopimukset.
Lisäksi kaupunki on kiris-
tänyt omaishoidon tuen
myöntämisperusteita sekä
pudottanut omaishoidos-
ta maksettavia palkkioi-
ta kolmesta tukiluokasta
kahteen.

Päätöksiä perustellaan
siten, ettei kaupungilla ole
riittävästi varattuja määrä-
rahoja omaishoitajuuden
tukemiseksi.

Vuonna 2013 Ylöjärvellä
oli noin sata omaishoidet-
tavaa ihmistä, joista 16 oli
lapsia. Vuosittain uusia ha-
kemuksia tulee keskimää-

rin 70–80. Tällä hetkellä yli
20 ylöjärveläistä omaishoi-
tajaa, jotka täyttävät kaikki
tukeen vaadittavat kritee-
rit, odottaa heille kuuluvaa
pientä korvausta työstään,
mutta eivät sitä saa, sillä
kaupungilla ei ole määrä-
rahoja tämän työn tukemi-
seksi.

Haluamme muistuttaa
jokaista omaishoitajan työn
tärkeydestä. Omaishoita-
ja on oman työnsä paras
asiantuntija, joka tekee
pyyteettömästi sydämen
työtä usein kellon ympäri.

Tutkimusten mukaan
kunnan kannattaa laittaa
resursseja omaishoitoon
niin taloudellisista kuin in-
himillisistäkin syistä.

Tuoreen Kelan Ikä-tutki-
muksen mukaan omaishoi-
to säästää kunnan hoiva-
menoja noin 20�000 euroa
vuodessa henkilöä kohden.
Tutkimus osoittaa myös,
että olisi taloudellises-
ti kestävää maksaa tukea
huomattavasti nykyistä

useammalle omaistaan
hoitavalle. Näiden laskel-
mien mukaan omaishoito
säästäisi kuntien hoitome-
noja vuosittain yli 2 mil-
jardia.

Ylöjärvellä omaishoi-
dosta maksettavia tuki-
luokkia on kaksi: 381 euroa
tai 761,99 euroa. Nämä
omaishoitajuudesta mak-
settavat korvaukset ovat
maamme alhaisimpia. Ti-
lastojen mukaan kriteerit
täyttäviä omaishoitajia on
Ylöjärvellä selvästi vähem-
män suhteessa maamme
keskiarvoon.

Esimerkiksi Sastamalan
kaupungissa omaishoidon
tuet eivät ole sidottu tiet-
tyyn määrärahaan, vaan
valtuusto on päättänyt tu-
kea omaishoitajuutta siten,
että jokainen omaishoidon
kriteerit täyttävä on oikeu-
tettu korvaukseen teke-
mästään työstä.

Tukea maksetaan Sas-
tamalassa kolmiportaises-
ti. Alin tukiluokka on 462
euroa, toinen 822 euroa ja
kolmas 1�541 euroa.

Mielestämme Ylöjärven
kaupungin on panostettava
näihin sydämen työtä teke-
viin ihmisiin ja osoitettava
heille arvostusta maksa-
malla heille kohtuullista
korvausta ja huolehtimalla
heidän lakisääteisistä va-
paapäivistään.

Toivomme, ettei Ylöjär-
vellä tai muualla Suomes-
sa omaishoitajan tarvit-
sisi elää epävarmuudessa
oman toimeentulonsa jat-
kuvuuden tai riittävyyden
vuoksi.

Vetoamme ylöjärveläi-
siin päättäjiin, että he kiin-
nittäisivät huomioita kestä-
mättömään tilanteeseen.

Jos arvostamme
omaishoitajia ja heidän
työtään, on meidän näytet-
tävä se heille myös konk-
reettisesti.

AARRE ALANEN
puheenjohtaja, Pirkanmaan

omaishoitajat ry PIONI

ILMARI NURMINEN
Pirkanmaan

maakuntahallituksen jäsen (sd)

Omaishoidon
merkitys syytä
tajuta Ylöjärvelläkin

Omaishoito
säästää
vuositasolla
yli 2 miljardia.

Olen seurannut jääkiekkoa
40 vuotta ja tullut siihen
tulokseen, että suomalai-
nen kiekkoilu on mennyt
huonompaan suuntaan.
Esimerkiksi seurauskolli-
suus on kadonnut.

Katsojan kannalta on
ikävä asia, että pelaajia
myydään pois kesken kau-
den. Kausikortin ostajat
eivät saa nähdä koko kautta
omia suosikkipelaajiaan.

Eikö olisi hyvä saada ai-
kaan sopimus, että kesken
kauden ei voi vaihtaa jouk-
kuetta?

Tämä olisi varmasti kiek-
koseuroillekin myönteis-
tä, kun ei tarvitsisi miettiä,
kuka pelaa huomenna ja
kuka ei.

Pian alkavissa Sotshin
olympiakisoissa minua
huolestuttaa Suomen jää-
kiekkojoukkueen tilanne.
Kovin moni valituista pe-
laajista on joko loukkaan-
tuneena tai toipilas. Eikö
olisi ollut viisaampaa valita
suoraan terveiden kirjoissa
olevia pelaajia?

Ei Suomikaan niin kova
kiekkomaa ole, että meil-
lä olisi varaa antaa muil-
le tasoitusta lähettämällä
jäälle puoli joukkueellista
rampoja.

Olympiakisat ovat maa-
ilman arvokkain urhei-
lutapahtuma, joten siellä

täytyy olla parhaat senhet-
kiset pelaajat.

Toivottavasti ei tarvitse
jälkikäteen jossitella, että
kyllä me olisimme pärjän-
neet, jos vain pelaajat olisi-
vat olleet terveitä.

PASI IKONEN
Tampere

Päättäjät
heittävät
kuperkeikkaa
Päättäjät heittävät kuper-
keikkaa asioiden hoidon
kanssa: tänään sitä huo-
menna tuota. Mikään asia
ei etene, saati tule kuntoon.

Miksi ihmeessä annam-
me rahaa muille maille,
kun itse joudumme otta-
maan lainaa?

Kaikki hinnat nousevat.
Ruuan hinta on pilvissä,
tuore kotimainen kurkku
ja tomaatti maksavat niin
paljon, että kokolihaa saa
samalla kilohinnalla.

Herrojen mielestä me
tavikset emme tarvitse mi-
tään etuja, kun vain heillä
itsellään ovat asiat kunnos-
sa ja eläkepäivät turvattu.

Me tavalliset duuna-
rit teemme ruumiillisen
työn ja maksamme veroa
valtiolle, mutta missä ovat
meidän oikeutemme? Vai
alkavatko herrat päättäjät
tekemään työtkin? Ollaan
me vaan niin nöyrä kansa.

TUULA RITOSAARI
Tampere

Kiekkoilusta
hävisi seura-
uskollisuus

T
ekniikka & Talous -leh-
dessä 24.1. on kiinnos-
tava juttu Helsingistä

Espooseen rakennettavan
länsimetron todellisista kus-
tannuksista. Jutussa kerro-
taan, että hinta-arvio oli 452
miljoonaa euroa vuonna 2006,
mutta näillä näkymin hinta on
ylittämässä miljardi (=1�000
miljoonaa) euroa.

Länsimetron toimitusjohtajan
mukaan hinta-arvio on nyt 976
miljoonaa euroa. Hän toteaa
kustannusarvion yli tuplaan-
tumisen syyksi muun muas-
sa sen, että tunnelin kallio on
ollut hankalampaa kuin tie-

dettiin. On jouduttu injektoi-
maan ja pultittamaan arvioi-
tua enemmän. Pahin riski oli,
että tunnelista olisi puhjennut
aukko mereen, mutta siltä väl-
tyttiin.

Lisäksi johtaja toteaa, että
vaikka heillä on parhaat suun-
nittelijat, he eivät vain osan-
neet arvioida kustannuksia
tämän paremmin.

Kun Tampereen tunnelin
rakentamisesta päätettiin,
perusteluna olivat 180 miljoo-
nan euron kustannukset. Näin
ainakin meille tamperelaisille
asia on kerrottu.

Länsimetron logiikalla Tam-
pereen tunnelikustannuk-

set ovat lähes 400 miljoonaa
euroa.

Vaadin, että kaupunki julkaisee
tunnelin toteutuneet raken-
nuskustannukset verrattuna
suunniteltuihin kustannuksiin
aina neljännesvuosittain.

Silloin mahdollisia suunni-
teltujen kustannusten ylityk-
siä voisivat arvioida muutkin
asiantuntijat kuin vain tunne-
liallianssin omat asiantuntijat,
jotka ovat mielestäni jäävejä
tätä tekemään. Tällöin kustan-
nuksille voitaisiin vielä tehdä
jotain, ei enää sitten, kun tun-
neli on valmis.

Tunneli rakennetaan joka

tapauksessa valmiiksi asti,
olivatpa kustannukset mitkä
tahansa. Me tamperelaiset ve-
ronmaksajat nämä suunnitte-
lun ja päätösten perusteena ol-
leiden kustannusten ylitykset-
kin maksamme ja milläs muul-
la kuin korotetuilla veroilla.
Tänä vuonnahan se jo alkaa,
kun kunnallisveroa nostettiin
0,75 prosenttiyksikköä.

Pitää vain todeta kuten
länsimetron toimitusjohtaja,
että oikea hintalappu selvi-
ää kuitenkin, kun tunneli on
rakennettu valmiiksi ja kaikki
maksettu.

M. JUHANI HIETALA
Tampere

Rantatunnelin toteutuneet kustannukset julkisiksi
Kaupungin

pitäisi

julkaista

vertailu

neljännes-

vuosittain.

L
aura Sten kirjoitti (AL
3.2.) koululaisten aa-
muista erityisesti kulje-

tusoppilaiden näkökulmasta.
Olen samaa mieltä – kaikkien
lasten osalta.

Koulupäivän loppuessa
puolenpäivän jälkeen tai vaik-
ka vain kahdelta jää monille
lapsille useita tunteja odotella
vanhempia kotiin.

Lapsien harrastukset ovat
iltapainotteisia. Usein harras-
tus- tai treeniryhmä kokoon-
tuu vasta iltakuuden jälkeen,
ja kotona lapset ovat kahdek-

salta. Iltatoimille on jo kiire ja
aamulla taas aikainen herätys.

Siirtämällä peruskoulun
alkamisaikaa myöhemmäksi
saadaan useita hyviä puolia:
Aamulla saa nukkua pidem-
pään. Pikkukoululaisille on
aamukerhoja aivan samoin
kuin iltapäiväkerhoja, joten
huolta ei ole sen suhteen, mut-
ta kotivanhempien lapsille ja
isommille koululaisille on lu-
vassa rauhallinen aamu. Pitkä
iltapäivä lyhenee, ja päivän
rytmitys tasoittuu. Iltatoimet
harrastusten jälkeen rauhoit-

tuvat. Kaupungin bussien
ruuhkahuiput tasoittuvat.

Yhtään hassumpi ajatus
ei olisi selvittää, millaisia
tarpeita perheillä on koulun
alkamisaikojen ja kuljetusten
suhteen. Jakoryhmien muo-
dostaminen aamu- ja iltapäi-
väpainotteisiksi vanhempien
toiveiden pohjalta on varteen-
otettava mahdollisuus. Toivot-
tavasti yhteiskunnan muuttu-
nut elämänrytmi huomioidaan
myös peruskoulutuksessa.

LAURENZIA MÄNTYSALO
Tampere

Myöhäisempi koulun aloitus toisi etuja
Yhteis-

kunnan

muuttunut

rytmi tulisi

huomioida

myös perus-

koulutuksessa.

Tulevassa uudessa Tampe-
reen kaupunkiseudun kun-
nassa on purettava byrokrati-
aa ja portaita sekä uudistetta-
va hallinnon toimintatapoja.
Kenties tulisikin tavoitella
maakunnan kokoista kuntaa.

Kannatan yksinkertaista
hallintoa myös verotuksessa.
Mikäli sittenkin päädytään
kaksiportaisuuteen, tulisi
nykyisiä ehdotuksia palvelu-
kuntarajoista siirtää.

Mielestäni alueita voisi
rakentaa nykyisten asumis-
alueiden pohjalta. Jokaisen
alueen tulisi voida menestyä
suhteessa toisiinsa. Uudet
kuntarajat voisivat rakentaa
uutta.

Tärkeintä tulevassa muu-
toksessa on mielestäni muut-
taa hallinnon toimintamal-
leja avoimemmaksi, jolloin
varhaisempaan päätöksen-
tekovaiheeseen osallistuisi
enemmän keskustelijoita.

Lähidemokratian kehittä-
misessä on siirryttävä aitoon
vuoropuheluun siten, että
kuntalaiset pääsevät vaikut-
tamaan.

Alueellemme olisi eduksi
siirtyminen maakunnalliseen
katsantotapaan. Mikäli kau-
punkiseutu kehittyy vahvaksi
menestyjäksi, mitä tapahtuu
reuna-alueiden kunnille?

Terveydenhuollon uu-
distus voi kannatella maa-
kunnallista järjestämistä.
Tuotanto voi olla lähikunnis-
sa ja yksityisellä sektorilla.
Neuvolassa ja muussa perus-
terveydenhuollossa laadun
säilyttäminen on sijaintia
tärkeämpi argumentti.

Muutosvaihe edellyttää
byrokratian purkua kaikilla
tasoilla. Tarvitaan myös yh-
teiset pelisäännöt lähipalve-
luiden tulevaisuudesta.

MINNA SORSA
kaupunginvaltuutettu (vihr)

Ylöjärvi

Toimintatavat
ja kuntarajat
uusiksi

Tupakka, viina ja huumeet
näyttävät nykyään kuulu-
van päivittäisiin ravinto-
hyödykkeisiin. En ihmette-
lisi, vaikka jonain päivänä
niille piirretään oma viipa-
le lakisääteiseen ruokaym-
pyrään.

AKKA

Pääkirjoitus nuuskasta (AL
3.2.) oli hauska. Kun kiel-
tovaltiona tunnettu Suomi
on päässyt omiin tavoit-
teisiinsa, onkin sitten aika
puuttua muiden maiden
tekosiin ja päästä Ruotsis-
takin kieltämään jotakin.

LEFFE

Siitä vaan yhdistelemään
kaikki ympäristökunnat
Tampereeseen, niin pääs-
tään maksamaan pienten
teiden sähkövalaistukset
tiemaksuissa Teiskon mal-
liin. Tervemenoa siis Tam-
pereen keskustan rakenta-
miseen meidänkin vero-
markat. Periferian lapsille
umpipimeät koulutiet ihan
niin kuin 1950-luvulla.

KAIKKI KESKUSTAAN

Yhteisvastuukeräys saatto-
hoitokoulutukseen ei auta,
kun käytännössä ei esimer-
kiksi Koukkuniemessä an-
neta siihen henkilökunta-
resursseja. On paljon van-
huksia, joilla ei ole omaisia.
He saavat kuolla siinä työn
ohessa. Tästä seuraa pa-
hoinvointia hoitajille, jotka
tätä työtä tekevät.

PALJON NÄHNYT

Kun muutin Tampereen
Kaukajärvelle 10 vuotta
sitten, omalääkärille pää-
si kolmessa päivässä. Nyt
ajan saa noin kuukaudessa.
Olin kolme päivää korkeas-
sa kuumeessa enkä saanut
edes akuuttia aikaa. Tun-
neliin riittää rahaa, mutta
ei terveyspalveluihin. Irro-
tetaan tunnelijumbojen ni-
mikyltit ja siirretään Irene
Kaukajärven terveysase-
man nimeksi ja Anna-Kaisa
jonkin muun.

76 V.

Mitä jos Sulkavuoren puh-
distamo tuhoutuu, juok-
sutetaanko seutukunnan
jätteet ”raakana” Vihio-
jaan? Säästetään mieluum-
min 150 miljoonaa euroa
ja saneerataan vanhat
puhdistamot. Vanhojen
kapasiteettikin riittää, kun
tekniikka kehittyy ja vessat
muuttuvat vedettömiksi.

EI KESKITETTYÄ

Jätevedenpuhdistamo on
välttämätön, jota eivät ole
tunneli eikä pikaratikka.
Puhdistamo olisi pitänyt
tehdä Nokialle Kullaan-
vuoreen tai Häpesuolle.

VÄÄRÄ PAIKKA

Demareiden alamäki jat-
kuu, kun pää kallellaan
kuiskaavien ministerei-
den esiintyminen näyttää
säälittävältä. Tarvitaan pää
pystyssä ääneen puhuvia
duunareita.

HANSKI

Todellista liikennesuunnit-
telua olisi Sammonvalta-
tien muuttaminen nelikais-
taiseksi pikimmiten.

TUNNELINÄPERTÄJÄT

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.

Omalääkärille
pääsi ennen
3 päivässä,
nyt menee
kuukausi.

K
alastuslain kokonais-
muutos on menossa
eduskunnan käsitte-
lyyn, ja ministeriö on

pyytänyt siitä lausuntoja. La-
kimuutos on edennyt parem-
paan suuntaan, mutta siinä on
edelleen kehitettävää.

Yhden kalastuskortin mal-
lissa on rakenteellinen ajatus-
virhe. Ravustajan, katiskan
pitäjän ja verkkokalastajan
tulisi ostaa valtakunnallinen
virvelilupa, vaikka he eivät ka-
lasta virvelillä.

Tämä on pakkomyyntiä näil-
le kalastajaryhmille. Asiakkail-
le tarjotaan valtion alihin-
noiteltu lupavaihtoehto, jolla
sotketaan markkinat.

Lupajärjestelmä tulee toteut-
taa nykyaikaisen ”käyttäjä
maksaa” -periaatteen mukai-
sesti.

Kalastusta ja ravustusta
harrastavien tulee lunastaa pe-
rusmaksuna 25 euron valtion
kalakortti.

Esitämme, että viehekalas-
tusta yhdellä vavalla harras-
taville tarjotaan mahdollisuus

lunastaa 55 euron hintainen
vaihtoehtoisesti joko sisäve-
sialueen tai rannikkoalueen
viehekortti. Ne voi lunastaa
esimerkiksi verkkokaupan
kautta yhdellä maksutapahtu-
malla, jolloin yhdistelmäkortti
(kalakortti + viehekortti) on
hinnaltaan 80 euroa/vuosi, 20
euroa/viikko ja 10 euroa/vrk.

Laajalti ihmetystä on herät-
tänyt se miten paljon kalatalo-
usviranomaisille siirretään uu-
sia tehtäviä ja runsaasti lisää
byrokratiaa.

Valtionhallinnossa on ase-
tettu huomattavat henkilöstön
supistustavoitteet, ja tarkoi-
tuksena on karsia julkisen
hallinnon tehtäviä ja vähen-

tää byrokratiaa. Kun henkilö-
resurssit supistuvat, päätök-
set viipyvät ja asioiden hoito
vaikeutuu. Paikallistasolla
osataan kyllä tehdä tarvittavat
päätökset.

Vesialueiden omistajille on
korvattava kalastusoikeuden
käyttö viehekorteista sekä
myös onginnasta ja pilkin-
nästä.

Näistä kertyneet varat tulee
palauttaa täysimääräisinä ve-
sialueiden omistajille.

Tässä asiassa ei ole tapah-
tunut lainsäädännöllistä
muutosta, joten onkimista ja
pilkkimistä ei tule jättää pois
korvattavien kalastusoikeuksi-
en luettelosta.

Tulostavoitemääräraha tu-
lee säilyttää. Järjestöt tukevat
näin toiminnallaan ministeri-
ön toimintalinjoja.

Vesialueen omistajat huo-
lehtivat kansallisvarallisuu-
desta. Siellä tehdään valtava
määrä talkootyötä, huolehdi-
taan osittain kriisiajan elin-
tarvikeomavaraisuudestakin,
tuotetaan monenlaisia palve-

luita myös muillekin vesien
käyttäjille kuin kalastajille,
huolehditaan osakaskunnan
vesiensuojelunedusta ja tue-
taan vesiensuojelun yleisen
edun valvontaa.

Kelaongintaa ei tule saattaa
yleiskalastusoikeuden piiriin.
Ei ole mitään kestäviä perus-
teita tarjota yhdelle kalastaja-
ryhmälle täysin maksutonta
arvokalojen kalastusoikeutta.
Kelaonginta on suositeltava
kalastusmuoto, mutta se tulee
ehdottomasti pitää viehekor-
tin piirissä.

Kelaonginnan määritte-
ly puuttuu lakiehdotuksesta.
Valvonta vaikeutuu, mikäli
kelaonginta siirretään yleiska-
lastusoikeudeksi.

Kalastuslaista ja sen perus-
teluista tulisi selkeästi käydä
ilmi kalastusoikeuden haltijoi-
den rooli ja oikeudet päättää
pyydysten rakennetta ja saa-
liskalojen määrää koskevissa
asioissa.

PEKKA VUORINEN
toiminnanjohtaja

Pirkanmaan Kalatalouskeskus ry

Yleinen virvelilupa olisi pakkomyyntiä
Kalastuslain

muutoksen

pitäisi

nojata peri-

aatteeseen

”käyttäjä

maksaa”.

Kelaongintaa
ei pidä
vapauttaa
viehekortista.

Ossi
Kirjoituskone
AL 5.2.2014


