
 

 
Vanhus tarvitsee muutakin kuin huoneen ja ruokaa 

24.4 
 
J. ja muut, ketä sitten lienettekin nimimerkkienne takana: älkää huudelko Napakoissa mitä sylki suuhun tuo. En 
minäkään huutele enkä herjaa ihmisiä, vaan yritän vastata kysymyksiin ja hoitaa vanhusten asioita parhaan kykyni 
mukaan. 

 
Yritän olla provosoitumatta, mutta vaikeaa se välillä on. Tyhmyyttäkin vielä siedän, mutta en ilkeyttä ja 

välinpitämättömyyttä. 
 

En muuten edes vaivautuisi vastaamaan, mutta enhän voi jättää sinua J. ja muita yhtä huonolla päättelykyvyllä omaavia 
siihen luuloon, että minä(kin) kirjoittelen ja puhun puuta heinää. 
 
Luulin vääntäneeni sinulle oikein rautalankamallin asiasta, mutta epäonnistuin. Ystävä hyvä, lue nyt teksti vielä kerran 
läpi, äläkä enää tämän jälkeen teetä minulle turhaa työtä. Minulla on tärkeämpääkin tekemistä kuin opettaa sinulle 
matematiikkaa. 
 
Siis vielä kerran hieman uudella tavalla muotoiltu rautalankaesimerkki. 
 
Olet saanut tuon 685 euroa vähentämällä mainitsemistani esimerkkituloista 1 298 eurosta 613 euroa, jonka esimerkissäni 

kunta haluaa itselleen. Saamasi summa 685 euroa muodostuu seuraavasti: 150 euroa - jonka kaupunki ottaa vuokrana, 
sen asukas maksaa huoneestaan palvelutalossa, 365 euroa - jonka kaupunki ottaa ateriamaksuna, koska palvelutalossa 
sentään syödään. Siinä syy, miksi nämä summat ensin vähennetään tuloista. Eihän niitä kahta kertaa sentään voi ottaa. 
170 euroa - jonka asukas saa pitää. 
 
Asukkaalle jää vuokran ja ruokalaskun jälkeen 170 euroa, josta hän maksaa lääkkeensä (jotka minun isälläni maksavat 
noin 100 euroa kuukaudessa), eli jää vielä huimat 70 euroa kuukaudessa muuhun. 

 
Oletteko te huutomerkkien käyttäjät ja muut letkauttelijat sitä mieltä, ettei vanhus tarvitse esimerkiksi lehtiä, televisiota, 

parturia tai kampaajaa, valitettavasti lääkäriä ja sairaalaakin välillä matkakuluineen, uusia silmälaseja, vaatteita, jotain 
muutakin syötävää kuin palvelutalon usein sairaalamainen ruoka - helpommin sanottuna kaikkea sitä, mitä tekin 

tarvitsette elämässänne ollaksenne jollei onnellisia, niin ainakin tyytyväisiä? 
 

Vanhukset ovat tehneet koko elämänsä työtä, useimmat jo vähintään 15-vuotiaasta lähtien, ja maksaneet verojakin 
rutkasti. Kaiken lisäksi he maksavat korotettua sairaanhoitomaksua. 
 
Olkaa vain levollisella mielellä - kyllä vanhukset maksavat ja ovat maksaneet jo aivan tarpeeksi, saadakseen 
yhteiskunnalta jotain vastinetta. Se on huolenpitoa ja hoivaa inhimillistä korvausta vastaan. Verorahoista kustannetaan 

paljon turhempiakin ”projekteja” kuin vanhukset. 
 

Siis kerran vielä: Jos sinä J. et vieläkään ymmärtänyt, eikä sinulla ole tietokonetta kotona, niin mene nettikahvilaan ja 
laita minulle sähköpostia. Nettikahvila löytyy varmaan Kouvolastakin. Tai kirjasto. Osoitteeni löytyy vaikkapa 
keskustelusivulta. 
 
Kun kesällä tulen sinne päin mökille, voimme vaikkapa tavata ja vaihtaa mielipiteitä ihan nokitusten. Voin 63-vuotiaan 
elämänkokemuksellani ja itse vammauttavan sairauden kanssa elävänä yrittää kertoa sinulle, mikä ihan oikeasti on 
tärkeää tässä elämässä. 
 

Tämä asia on nyt lehtien palstoilla minun osaltani loppuun käsitelty. 
Elsi Lehto  

 


