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Yllätä Isä lahjalla

MYYMÄLÄMME AVOINNA
SUNNUNTAINA 5.11.
ALKAEN KLO 12.00

Tarjoustalo yllättää sinut hinnoilla!
Isälle 12.11.

POIKKEUKSENA HAKUNILAN,
ESPOON JA ORIMATTILAN MYYMÄLÄT
OVAT KIINNI
PUNNERRUSPENKKI JA LEVYPAINOSARJA
VAIN MANKKAAN,TIKKURILAN,SUOMENOJAN
TAMMISTON,KLAUKKALAN,PETIKON JA
HYRYLÄN TARJOUSTALOISTA

BOXERIPYJAMA
Karvinen tai
Harald Hirmuinen

14

JOHANNA HALAVA

-jalkalaite butterfly
-taittuva rakenne
-rakenne tukevaa
teräsputkea

90

Isälle 12.11.
PUNNERRUSPENKKI
LEVYPAINOSARJA 50kg

69
5900
00

MIESTEN SUKAT
VENDI, 3paria/pkt

5

99

NORM. 63,90

-säilytyslaatikossa
-sis. 2 käsipainotankoa
ja 2 osaisen pitkän tngon

35%
säästö

32%
säästö

1

00

FOLIO ULKOTULI 100g

MIESTEN
LÄMPÖKERRASTO
Sport

NAISTEN
KIETAISUPYYHE
90x145cm

PYSYY IHOA
VASTEN KUIVANA
SIIRTÄEN
KOSTEUDEN
SEURAAVAAN
VAATEKERTAAN

raidallista puuvillafroteeta

7

00

10

00

NORM.8,99

MIESTEN
LANNEPYYHE

NORM.14,90

MIESTEN
PITKÄT ALUSHOUSUT O’Henry

raidallista puuvillafroteeta

4

6

99

99

NORM.7,99

JÄTTIFROTEEPYYHE
100x160cm
musta/harmaaraita
tai pun/oranssiraita

699

Rentoa,
muodikasta

NAISTEN
MAASTOKUOSILIIVI koot: 36-44

24

90

2990

1/2-HIHA,
VALKOINEN,
ETUPITSILLÄ

450

NAISTEN SUKKAHOUSUT

1
00
1

YHDEN KOON 20den
musta,ruskea tai vaal.harmaa

2KPL

VUOKKOSET
OHUT SITEET

SLIM 16 NORM, 14WINGS NORM,
12 WINGS LONG, 10 WINGS NIGHT

00

4

NAISTEN
ALUSHOUSUT
rib, musta tai
valkoinen, S-XL

00
3KPL

NORM. 1,59KPL

2
00
1

3PLO

0,67L

3,33kg
NORM.0,39pss

PEDIGREE KANA-RIISI
KOIRAN KUIVAMUONA

7

90

koot:19-30

7kg

95
1PARI

NORM. 2,59

2

00

SARI MATTILA

■ Yli puolet kansalaisista ei haluaisi, että ruotsinkielisillä olisi
muita kielivähemmistöjä parempi asema Suomessa.
– Enemmistö suomalaisista
puhuu suomea, joten kriittisyys
ei ollut yllätys, tutkimuspäällikkö Tuomas Lahti Taloustutkimuksesta arvioi.
Tulos käy ilmi Helsingin Uutisten, Länsiväylän ja Vantaan
Sanomien Taloustutkimuksella teettämästä kyselystä, johon
vastasi reilu tuhat suomalaista.

MIKKO LUUKKAINEN

4 erilaista

vain!

90
KPL

MANKKAAN,TIKKURILAN,SUOMENOJAN TAMMISTON,
KLAUKKALAN,PETIKON JA HYRYLÄN TARJOUSTALOISTA
180mm tai 140mm

199

NORM. 2,99 2,79

MAALARIN LATEXI 3
9L
himmeä

säästö
23%

Arja Sinda aloitti
perhepäivähoitajana 26
vuotta sitten
Helsingissä

NORM.14,90

u
nia Ping
Erä ihakirjoja
lasten

säästö
jopa 35%

ARMI SUOJANEN

Arja Sindalla on tällä
hetkellä neljä 1-3vuotiasta hoitolasta.
Lotta, Laura ja Teemu
leikkivät Sindan
pojan entisessa
huoneessa.

Hän päätyi perhepäivähoitajaksi vahingossa jäädessään hoitamaan omaa poikaansa 1980.
Sindat asuivat silloin Helsingin
Pitäjänmäessä.
– Soitin päivähoitovirastoon
ja kysyin olisiko jollakin lapsella tarvetta hoitopaikasta, Sinda
kertaa.
Hän ajatteli lapselleen leikkikaveria ja saihan siitä korvauksenkin. Yllätyksekseen Sindalta
kysyttiin saman tien, että ha-

luako hän ryhtyä kunnalliseksi
perhepäivähoitajaksi. Ja kyllähän hän halusi ja tiesi mihin oli
ryhtymässä, kun Sindan äiti oli
perhepäivähoitaja samoin kuin
miehen kaksi siskoakin.
– Kun kolme vuotta myöhemmin muutimme Vantaalle ja jatkoin perhepäivähoitajana, niin
kaksi ihmistä päivähoidosta kävi
haastattelemassa minua. Systeemi oli muuttunut paljon tarkemmaksi ja hyvä niin.

26 vuotta perhepäivähoitajana ei ole himmentänyt Sindan
työintoa. Hän jaksaa edelleen
innostua hoitolapsistaan.
– Ne on niin ihania, hän huokaa.
Sinda, 53, vakuuttaa, ettei ole
ajatellut eläkkeelle jäämistä eikä
edes tiedä eläkeikäänsä.
– Jatkan niin kauan kuin jaksan ja kroppa kestää. Tässä tarvitaan pitkää pinnaa ja hyvää
selkää.

990

1,1L

NORM. 12,95

Tarjoukset voimassa SUNNUNTAISTA-KESKIVIIKKOON 5.-8.11. tai niin kauan kuin tavaraa kysynnän vuoksi riittää
Meiltä lisäksi edut
tai bonukset
VIP-etukortilla tai
YkkösBonus-kortilla
VALINTASI MUKAAN !

Mankkaa ark9-21 la9-18, Espoontori ark9-20 la9-16, Hakunila ark10-19 la9-16, Itäkeskus ark9-20 la9-18, Malmi ark9-20 la9-18,
Kaisaniemi ark9-20 la9-18, Myyrmanni ark9-20 la9-18, Suomenoja ark9-20 la10-18, Kauppakeskus Arabia ark9-20 la9-18,
Tammisto ark9-20 la9-18, Tikkurila ark9-20 la9-18, Klaukkala ark9-20 la9-18, Petikko ark9-20 la9-18 , Hyrylä ark9-20 la9-18
HELSINKI, VANTAA, ESPOO, KERAVA, KLAUKKALA, HYVINKÄÄ, RIIHIMÄKI HÄMEENLINNA, TUULOS, ORIMATTILA, LAHTI, MASKU, HYRYLÄ, PETIKKO

Ahvenanmaa ei ollut mukana
otoksessa.
Kysymys kuului: ”Pitääkö
ruotsinkielisille säilyttää muita kielivähemmistöjä parempi
asema”.
Huomionarvoista Lahden
mielestä on, että kolmasosa
vastanneista kannattaa ruotsinkielisten nykyaseman säilyttämistä.
Mielipiteet
jakaantuivat
maantieteellisesti: siellä, missä
on enemmän ruotsinkielisiä,
kyllä-puoli on vahvemmalla
kuin muualla Suomessa.

Vastaavasti täysin suomenkielisessä Sisä-Suomessa suhtautuminen on kielteisempää.
Uudellamaalla asuvista 38
prosenttia ilmoittaa kannattavansa ruotsinkielisten aseman
säilyttämistä ja länsisuomalaisistakin 36 prosenttia. Itä-Suomessa kannattajia on vain 23
prosenttia vastaajista.
Suopeimmin eri ammattiryhmistä ruotsinkielisten asemaan
suhtautuvat eläkeläiset. Heistä
34 prosenttia kannattaa ruotsinkielisten muihin kielivähemmistöihin nähden paremman

aseman säilyttämistä.
Työväestöstä ruotsinkielisten erikoisasemaa vastustaa 61
prosenttia, kun taas yrittäjissä,
toimihenkilöissä ja johtajissa
vastustajia on 58 prosenttia.
Parhaiten tienaavista lähes
kaksi kolmannesta ei säilyttäisi
ruotsinkielisten muita kielivähemmistöjä parempaa asemaa,
mutta reilu kolmannes säilyttäisi sen.
Kriittisimpiä olivat keskituloiset: heistä 61 prosenttia haluaa muutosta ruotsinkielisten
asemaan.

Haluamme vain samma på svenska!

TELASETTI TELA+KAUKALO
KUIVAUSTELINE
PYÖREÄ
pikkupyykille

Vanhemmat laittavat etenkin pienen lapsen mielellään
perhepäivähoitoon, jossa hoitajalla voi olla neljä kokopäivähoidossa ja yksi puolipäivähoidossa
olevaa lasta.
– Varsinkin alle kolmevuotiaiden vanhemmat toivovat perhepäivähoitopaikkaa useammin
kuin voimme sitä tarjota, Lakkavaara kertoo.

Yli puolet rinnastaisi ruotsinkieliset muihin kielivähemmistöihin

00

2

hupeneminen ja ikääntyminen
on ongelma kaikissa suurissa
kaupungeissa. Esimerkiksi Vantaalla hoitajien keski-ikä on 52
vuotta, vielä korkeampi kuin
Helsingissä.
Pääkaupunkiseudun kunnat

löstön yhteisissä koulutuksissa
puhutaan vain päiväkotihoidosta. Perhepäivähoitajan tilanne
on kuitenkin erilainen kuin päiväkodissa, kun ryhmässä saattaa olla vauvaikäisiä ja viisivuotiaita, Vantaan kaupungin esiopetuksen koordinaattori Teea
Pellikka huomauttaa.

NORM. 1,75pkt

DAPLON ASTIANPESU33%
AINE 1L
säästö

1,12kg

LASTEN
JARRUSUKAT

2

3PKT

3KPL

NAISTEN
ALUSPAITA

90
2KPL

00
2PKT

Perhepäivähoitajien määrän

ovat perustaneet yhteisen kehittämisryhmän, jossa pohditaan
keinoja, joilla hoitajien väheneminen saataisiin kuriin. Kehitettävää on löytynyt esimerkiksi johtamisesta. Helsingissä
perhepäivähoitajien johtamista
ollaan keskittämässä päiväkotien sijasta perhepäivähoidon
ohjaajille.
– Meille tulee myös rekrytointikampanja, jonka aikana
ilmoitellaan aktiivisesti. Aiempina vuosina olemme kampanjoineet alueellisesti leikkipuistoissa, missä perheet tapaavat,
Lakkavaara kertoo.
Lisäksi järjestetään täydennyskoulutusta nimenomaan
perhepäivähoitajille.
– Monesti päivähoitohenki-

”Niin kauan kuin jaksan ja kroppa kestää”

■ Arja Sindan hoitolapset Teemu, 2, Vilma,3, Laura, 3, ja pian
2-vuotias Lotta on haettu koteihinsa puoli viiden aikoihin
illansuussa. Aamulla puoli seitsemältä työpäivänsä aloittanut
perhepäivähoitaja kiehauttaa
kahvit ja istuu keittiön pöydän
ääreen. Havukoskelaisessa kerrostaloasunnossa on hiljaista.
– Pitkät päivät on työn huono
puoli. Vaikka minulla on kyllä
ihan siedettävän mittainen päivä, kun teen kymmenen tuntia,
Sinda sanoo.
Palkan pienuus on epäkohta,
mutta siihen on viime vuosina
tullut hieman kohennusta. Työ
on yksinäistäkin, kun ei ole läheisiä työkavereita.
– Mutta toisaalta itsenäisyys
antaa säveltämisen varaa, Sinda
puntaroi.

LYHTYKYNTTILÄ
5kpl/pkt

3

■ Perhepäivähoitajien keski-ikä
on Helsingissä 49 vuotta, eikä
eläkkeelle jäävien tilalle löydy
nuoria jatkajia. Ala ei houkuttele
ja siihen ovat syinä muun muassa matala palkkaus, pitkiksi venyvät työpäivät, oma koti työpaikkana ja työkavereiden puute. Yhtenä tekijänä on mainittu
pienet asunnot, joissa ei ole tilaa
hoitaa useampaa lasta.
– Koulutus voi olla yksi selittävä tekijä. Lähihoitajan koulutus antaa valmiudet toimia
perhepäivähoitajana, mutta se
antaa valmiuksia myös muihin
ammatteihin, selittää Helsingin
kaupungin varhaiskasvatuspäällikkö Hannele Lakkavaara.

Kaupungille perhepäivähoito on houkutteleva hoitomuoto
edullisuutensa vuoksi. Kaupunki säästää tilakustannuksissa,
kun sen ei tarvitse tehdä suuria
investointeja päiväkotirakennuksiin.
– Alle kolmevuotiaan hoitaminen päiväkodissa on huomattavasti kalliimpaa kuin perhepäivähoidossa, Lakkavaara
toteaa.

ARMI SUOJANEN

KiteKat RIISTA 100g
KISSAN ANNOSPUSSI

NAISTEN
MAASTOKUOSIHOUSUT koot: 36-44

LEVEÄ HAARAKIILA 20den
koot:44-54, musta,ruskea
tai harmaa

4KPLNORM.0,39kpl

2

Eläköityvien perhepäivähoitajien tilalle ei tule uusia

■ – Loukkaavaa! Ottaa sydämeen
koko ruotsinkielisen vähemmistön puolesta, kommentoi Helsingin kaupunginvaltuutettu
Birgitta Dahlberg ruotsinkielisten asemasta teetettyä mielipidetutkimusta.
Taloustutkimus kysyi suomalaisilta, pitääkö ruotsinkielisille
säilyttää muita kielivähemmistöjä parempi asema. 57 prosentin
mielestä erityisasemaa ei pidä
säilyttää, ja 33 prosentin mielestä pitää.
– Näyttää siltä, ettei ole ymmärretty, ettei ruotsi ole mikä
tahansa vähemmistökieli, vaan
perustuslakiin kirjattu kansalliskieli. Totta kai muutkin kielet
ovat tervetulleita.
Dahlbergin mielestä kielilaki
ei toteudu Helsingissä.
– Ruotsinkielisten palvelujen
tarve kuitataan korulausein, ja
hyvin vähän tapahtuu. Etenkin
terveydenhuollossa vain harvat
saavat hoitoa omalla äidinkielellään. Ruotsinkieliset dementiapotilaat joutuvat odottamaan
hoitopaikkaa viisikin kuukautta.
Dahlberg ei ymmärrä sitä, että
kun suomenruotsalaiset vaativat
palveluja omalla kielellään, oletetaan että he pyytävät parempaa
palvelua kuin suomenkieliset.
– Haluamme vain samma på

svenska.
Vantaan kaupunginhallituksen
jäsen Maj-Britt Vääriskoski sanoo, ettei ruotsinkielisiä voi verrata muihin vähemmistöihin.
– Me olemme alkuperäiskansa kuten suomalaisetkin. Muut
ovat tulleet myöhemmin. Olemme sotineet sodissa. Suomi on
meille kotimaa ja olemme hirveän isänmaallisia. Meillä on
perustuslaillinen asema emmekä aio antaa periksi, Vääriskoski
sanoo.
Vääriskosken mukaan ruotsin-

kieliset eivät koskaan ole vaatineet mitään ylimääräistä.
– Ei Vantaalla voi olettaa, että
kaupan myyjä puhuu ruotsia.
Mutta viranomaisten kanssa asioiden pitää hoitua. Ja erityisesti
lääkärissä, kun on kyse vanhoista ihmisistä.
Vääriskosken mielestä uskomus, että ruotsinkieliset ovat
parempia ei pidä paikkaansa.
– Ainakin täällä Vantaalla me
olemme kaikki samanlaisia taapertajia.
Helsinkiläisen kansanedusta-

K AKSI KI E LI N E N H E L SI N KI
● Vuoden 2004 lopussa äidinkielenään suomea puhui 91,9 prosenttia ja ruotsia 5,5 prosenttia maan väestöstä. Jotain muuta kieltä
puhui 2,6 prosenttia väestöstä.
● Helsingissä ruotsinkielisiä on vajaa 35 000, eli 6,2 prosenttia
väestöstä.
● Helsinki on kaksikielinen kaupunki. Kaksikielisessä kunnassa vähintään 8 prosenttia väestöstä tai yhteensä 3 000 asukasta puhuu
ruotsia äidinkielenään.
● Suomen 431 kunnasta 63 on kaksi- tai ruotsinkielisiä. 19 kuntaa
on kokonaan ruotsinkielisiä, 16 näistä sijaitsee Ahvenanmaalla.
● Ruotsin asema maan toisena kansalliskielenä todetaan perustuslaissa. Kielilain tavoitteena on, että kansalaiset voisivat toimia
suomen tai ruotsin kielellä viranomaisten kanssa.
● Laki ei edellytä, että jokaisella virkamiehellä on yhtä hyvä kielitaito
kaksikielisessäkään kunnassa. Pääasia on, että kussakin virastossa
on riittävä suomen ja ruotsin kielen taito työtehtävien hoitamiseksi.

jan Eva Biaudet’n mielestä kaksikielisyys on ollut Suomelle pelkästään eduksi.
– Haluaisimmeko olla ilman
Tove Janssonia, Claes Anderssonia, Kjell Westötä ja Märta
Tikkasta. Olisi ikävää, jos menettäisimme tämän perinnön. Siksi
sitä pitää vaalia.
Biaudet ei halua vastakkainasettelua ruotsin ja muiden kielien välille.
– Uudetkin kielet ovat tärkeitä.
Suomalainen voi olla monilla eri
tavoilla.

Suomen suurimmat
kieliryhmät
väestörekisterissä

1994

2004

Suomi

4742 387 4811 945

Ruotsi

295 182

289 751

Venäjä

13 728

37 253

Viro

8157

13 784

Englanti

5009

8345

Somali

3566

8096

Arabia

2531

6589

