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Tekstarit -palstalle voit lähettää
enintään 40 sanan pituisia, ytimekkäitä kommentteja.
Lähetä tekstiviesti numeroon 13521. Viestin alkuun sana TEKSTARIT.

Yhden viestin hinta 0,25 €
ITSE kauppias kaupasta. Pitäisi
osata käyttee kassakonetta, ettei
tartteis asiakkaiden oottaa. Ja sitä
hymyä ja tervehdystä kaivataan
myöskin.
Asiakas!
ETHÄN

i nv a l i d i
aj a
kaupassakaan autolla niin miksi
sitten torilla? Parkkihallista
hissillä ylös niin eipä pitkä matka.
Älytön kävelykeskusta

INVAPYSÄKÖINTI. Invalidiliiton sivulla sanotaan, että
invaluvalla ei saa pysäyttää eikä
pysäköidä kävelykadulla. Ei siis
ajella.
MAKSA ostoksesi kortilla, niin
maksat oikean hinnan. Kortille ei
hintoja pyöristetä.
Eeva

KUOPIOLAISILLA ei taida
olla mittasuhteet hallussa,
Kuopiolle nauretaan muualla.
Oululainen

Tekstarit
EIKÖS se ole aivan oikein,
että jalankulku ja invapaikoiksi
varatuilla alueilla kiinnitetään
huomiota niillä ajamiseen ja
pysäköintiin. Katsokaa esim.
kauppojen invapaikkoja, mitenkä
paljon niitä käytetään väärin.
Eko
NAISET pitäkää kiinni tarjolla
olevista yli 70 v. mustasukkaista
miehistä. Saatte palkaksi
taloudenhoitajan kädestäpitäjän
ja
v ar a kus k i n
p ai k an .
Loppuelämännekin on työn
puolesta turvattu.
Yhdessä aina
KYLLÄPÄ on aekoihin eletty.
Posti kannetaan Itkonniemelle
joka kolmas päivä. Ei ole
kuulemma sairasloman sijaisia.
Tälläinen selitys kuvastaa
jakelupäälikön kyvyttömyyttä
hoitaa tehtäviään! Tehkää korjaus
asiaan!
Milla-mummo
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Lähetä ytimekäs (max 1500 merkkiä) mielipidekirjoituksesi osoitteeseen: mielipide@viikkosavo.fi tai os. Viikkosavo, PL 8, 70101 Kuopio.
Mikäli kirjoitat nimimerkillä liitä mukaan myös nimesi ja yhteystietosi. Viikkosavon toimitus valitsee julkaistavat mielipidekirjoitukset. Mielipiteet voidaan julkaista myös Kuopion Kaupunkilehdessä.

Asukkaat eivät halua
aukkohakkuita
Kuopion Luonnon Ystäväin
Yhdistys (KLYY) esittää eräitä faktoja vastineena Viikkosavossa 29.4. olleeseen Päivärannan asukasyhdistyksen
hallituksen mielipiteeseen.
Asukasyhdistykset ovat tärkeä kansalaistoiminnan foorumi. Kuitenkaan kaupungin
toteuttamassa kyselyssä Päivärannan asukkaiden enemmistö ei pitänyt avohakkuita sopivana metsänkäsittely-muotona, joten tässä asiassa asukasyhdistys ei edusta
asukkaiden enemmistön mielipidettä.
Kyselyn tulokset ovat
nähtävissä kaupungin nettisivuilla, kuten myös maisematyölupakartta. Siinä on

❞ Saamamme
tiedon mukaan
hakemuskarttaa olisi jälkeen
päin muutettu.

Puijonsarven kärkeen Jalkasen muistomerkin läheisyyteen merkitty hakkuita vain
aivan Puijonsarventien varteen eikä kokonaisen kuusimetsän hakkaamista aukoksi. Hakemus löytyy esimerkiksi googlettamalla ” mai-

sematyölupa Päiväranta”.
Katselmus, jossa myös
KLYY oli mukana, tehtiin
edellä mainitun hakemuskartan mukaisesti. Saamamme
tiedon mukaan hakemuskarttaa olisi jälkeen päin muutettu. Milloin ja kenen toimesta?
KLYY on tässä ja muissa kaupungin omistamissa Puijon
metsäkohteissa johdonmukaisesti ja aina vastustanut
avohakkuita. Sen sijaan yksittäisten tonttipuiden poistoon
KLYY ei ota kantaa.
KLYY on koko toimintansa ajan eli jo lähes 120 vuotta
puolustanut Kuopion ja Savon
luontoa. Haluamme sen säilyvän mahdollisimman monipuolisena jälkipolvillemme,

myös Puijolla. Lausuntomme
ja kannanottomme perustuvat
asiantuntemukseen. Tuemme
luonnontutkimusta mm. apurahoilla, esimerkiksi Itä-Suomen yliopistossa.
Yhdistyksessämme on liki
1500 jäsentä, vauvasta vaariin. Tervetuloa mukaan toimintaamme! Kannanottomme – myös lausunto Päivärannan ja Kelloniemen hakkuista – löytyvät sanatarkkoina kotisivultamme www.
sll.fi/pohjois-savo/klyy. Monipuoliseen toimintaamme
pääsee tutustumaan mm. facebookissa www.facebook.
com/KLYYry.

❞ KuPS
pelaa
kovahkoa
rutiinifutista.

mentaja oli viime perjantaina epätoivoinen. KuPS pelasi lähes lukkopuolustusta tavalla johon Klubi ei ole aikoihin tottunut. Pallonhallinta
ja laukaisutilaston voittaminen toikin Klubille tappion.
KuPSin hyökkäyspeli on
ollut varsin yksiniittistä. Alkukaudesta ja SJK:a vastaan
pelattiin palloa ainoan hyökkääjän päähän. Klubia vastaan sentään rintaan ja jalkaankin. Sirbiladze voitti lähes puolet kaksinkamppailuista, joka toki on sentterille hyvä tulos. Mutta maalitili
on avaamatta, eli...
Mutta nämä riittävät Veikkausliigassa. Ebrima Sohna nostaa mestaruuspatsaan, tyylistä viis, lokakuussa
KuPS–HJK pelin jälkeen. Jos
näin ei tapahdu, eipä mennytkään kuten piti. Se on uuden kolumnin paikka se.

KLYY:n hallitus

KAUPUNGINVALTUUSTO,
OLEN samaa mieltä tatuoinnista
kuin nimim. Öklöttää.
Äärimmäisen tyhmää ja
inhottavaa.
YÄK

nyt on korkea aika lopettaa
ökyveneilyn
tu ke m i n e n
Kumpus aaress a. Meidän
veronmaksajien rahoille löytyy
parempaakin käyttöä!
Eikka

Kultaa Kuopioon

KOLME naista käräjoi tupakkayhtiötä vastaan, kun tuli keuhkooireita. Naurettavaa. Oliko pakko tupakoida höpö höpö.
Arvo petteri

Tupajäärälle
Viikkosavossa 6.5. julkaistiin
mielipidekirjoitus Ei koululaisia kuntosalille. Satuin olemaan yhtäaikaa koululaisten ja tupajäärän kanssa Lippumäen kuntosalilla. Minua
ei häirinnyt ollenkaan oppilaiden ja opettajan läsnäolo
kuntoillessani.
Oppilaat käyttäytyivät
kohteliaasti ja antoivat vanhemmankin kuntoilijan
joustavasti käyttää eri kuntoilulaitteita. Oppilailla on
samat oikeudet käyttää yhteiskunnan palveluita kuin
muillakin väestöryhmillä,

KÄRPÄNEN
maksavathan heidän vanhempansa veronsa yhteiseen
kassaan kuin muutkin väestöryhmät.
Koululaiset tarvitsevat yhtälailla kuntosalia, kuin vanhemmatkin. Koululaisia pitää ja täytyy opetusohjelmien mukaisesti tutustuttaa ja opettaa mahdollisimman monipuoliseen liikuntaan. Terve nuoriso on meidän hyvinvointimme tulevaisuus. Sopu tilaa antaa.
Nuorisomme puolesta,
eläkeläinen

KuPSilta on erittäin perusteltua odottaa mestaruutta tällä kaudella. Edellisestä onkin
kulunut aikaa. Vuosi oli 1976.
Silloin kaapunnin omat pojat
pienellä, noin yhdeksän kaverin porukalla hoitivat kultamitalit Kanarialinnuille.
Maanantaina tuli todelliset löylyt pohjalaisella perunapellolla. Harvoin yksi pelaaja on syyllinen niin moneen virheeseen ja takaiskuun kuin toppari McCarthy oli SJK:a vastaan. Huomenna tämä ei toistu Lapin

aukeella muovimatolla, kurssi muuttuu.
Marko Rajamäen henkinen tila, jota hallituksen puheenjohtaja ilmeisemminkin komppaa, on selvä. Mestaruudesta pelataan. Kaikki
muu on sekundääristä. Cupvoittoa tietenkin tavoitellaan,
ei vain loppuottelupaikkaa.
Päävalmentaja on ammattilainen. Hänelle oma palli
ja CV on tärkeintä, eivät pitkäaikaiset projektit ja pelaajakehitys. Jalkapalloromantikot voivat pyyhkiä kätensä leppään. Pelureita haetaan
vaikka "kivennavalta", jos ne
tukevat hetkellisen tuloksen
tekemistä. Kuten tapaus J.
Osvold todistaa.
Myös kohuhankinta Adun
penkitys osoittaa, että valmentajan oma tahtotila on
koventunut. Adu jäänee kaikkien aikojen kalleimmaksi
yksittäiseksi markkinointijipoksi Veikkausliigassa. Hintalappu lienee kuusinume-

roinen.
KuPSin pistekeskiarvo on
edelleen kärjen tasoa. Samoin takaiskumaalit pl. SJKtappio.
Cup-ottelut mukaan lukien rotaatio on ollut pientä.
Voiton metsästys on vienyt
rohkeuden pelaajakierrätykseen. Jos PK K-U:ta vastaan
ei kierrätetä, niin koska?
KuPS pelaa kovahkoa rutiinifutista. Ainostaan VPS:a
vastaan hallittiin palloa. Toisaalta ainoastaan Maarianhaminaa vastaan hävittiin kaksinkamppailut. Eli väännetään ja tukitaan. Seinäjoella
hävittiin kaikki.
Ei ihme, että HJK:n val-

tosikarpanen@hotmail.fi
Twitter: @Tosikarpanen

