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O n k O  t ä m ä 
epäammattimaisesti toimiva 
huutaja-perhepäivähoitaja saanut 
potkut kun ei enää näy puistossa? 
Olikin jo aika niin tapahtua. 

Oikeus on tapahtunut!

MItEn työpaikat vähenee 
jos Finpulp ei tulekaan? 
Suunnittelijat ja johtajat 
menevät muualle töihin. 
Kaupungin juomavesi pysyisi 
vielä kelvollisena. Olisimme 
tyytyväisiä. 

T.R.

ta n E L L E :  F i n n p u l p 
toteutuessaan tuhoaisi Kallavetesi 
ja tuhansien asukkaitten 
elinympäristön. Alunperin 
Sorsasaloon kaavoitettu PK-
yritysalue antaa enemmän 
paikallisia työpaikkoja ja luonto 
säilyy tuleville sukupolvillekin. 

Tane 2

YhDYn Lauri Räsäsen 
mielipiteeseen holtittomasta 
pyöräi lystä .  Koululaiset 
pyöräilevät ryhmissä koko 
väylän leveydeltä huomioimatta 
vas t aantu l i j o i t a .  Minut 
kiilattiin ojaan pyöräni kanssa 
eikä yksikään kääntynyt 
katsomaan kuinka kävi. Ei vain 
yksittäistapaus vaan näyttää 
olevan yleinen tyyli. 

Henkensä kaupalla 
liikenteessä

MIEstErvEYs-
kEskusLääk ärI teki 
yhden verikokeen tuloksen 
perusteella minusta syöpää 
sairastavan potilaan. Ei ole 
syöpää! Mutta lähes kuukausi 
meni pelossa, unettomuudessa ja 
itkussa ihan turhaan. Kyllä KYSin 
lääkäri tiesi heti uusien kokeiden 
jälkeen mikä on homman nimi. 
Elämä jatkuu nyt normaalisti. 

Todellakin arvauskeskus!

vIIkkOsavOn sivul la 
oli että keskusteluryhmä 
apua yksinäisyyteen alkaa 
yli 60-vuotiaalle. Se on tosi 
hyvä sillä meitä yksinäisiä on 
tosi paljon. Entäpä nuoret? 
Nuoret tarvitsevat samanlaista 
toimintaa yksinäisyyteen. Nuoret 
tarvitsevat toinen toistaan 

tuekseen tai jopa ystäväksi..
Yksinäinen nuori ilman 

ystävää

hY vä, että on noita 
Senioripysäkki-ryhmiä aloitettu 
myös Kuopiossa. "Ryhmää 
ei ole tarkoitettu politiikasta 
keskusteluun ja muuhun 
höpöttelyyn". Ei tod. Ryhmien 
vetäjille ryhtiä muuhunkin kuin 
mykkänä kuuntelemiseen. Suitsia 
em. aiheiden keskeyttämiseen. 

Turhautunut
 
hYvä I.Vornanen. Kirjoitit asiaa 
nimikikkailusta. Yleensä ottaen 
kaikille ammattitutkinnoille 
takaisin järjelliset suomenkieliset 
nimet, samoin koulutuksille. Aija 
Piriseltä hämmästyttävä kirjoitus. 
Ja tärkeää senioripysäkkiasiaa. Ja 
vielä kiitokset ent. Anttilan henk.
kunnalle. Viikkosavo kannattaa 
ihan lukea. 

T.R.

aIja Piriselle kiitos. Niin 
se valta sokaisee ihmiset. 
Mm. Kirkonkellokkaat ovat 
kaukana Jeesuksen esimerkistä 
ja seuraajista. Tuskin heitä 
voikutsua kristityiksi, joiksi 
Jeesukseen ja hänen sanomansa 
mukaan elävät. KM & IA : "Vatsa 
on heidän jumalansa ja maallisiin 
on heidän mielensä".

 Ei viinalla läträäjä

kaunIIt kiitokset Arjen 
Sankareille, torstaina 22.9. noin 
klo 11, Matkahuollon liepeillä: 
nuorehko tummatukkainen, 
ponnaripäinen nainen ja 
Matkahuollon asiakaspalvelija 
- estitte autoni palamisen ja 
suuremmat vahingot kunnes 
palokunta ehti paikalle. Ripeää 
toimintaa! 

Tummansinisen 
bemarivanhuksen omistaja

EI tunnu hyvältä, jos hallituksen 
jäsenistä  on yhteyksiä 
rikollisjärjerjestöihin. 

Arvo Petteri

MILLOIn KuPS alkaa pelaan 
niillä omilla kasvateilla? Tultais 
oikeesti katsoon! Mut en usko 
että tulee sitä aikaa enää! 

KPS

Kelkkareittien rakentamiseen 
varatut 1,7 miljoonaa euroa 
on käytetty, mutta verova-
rojen mättäminen kyseiseen 
hullutukseen jatkuu.

Maanmittauslaitokselta 
saadun tiedon mukaan Kuo-
pion kaupungin palvelupääl-
likön 4.11.2014 hakema reit-
ti Annamarintie–Rahasjoki 
tullee toimitukseen kuluvan 
syksyn aikana. Lisäksi Juan-
koskelle 29.1.2015 kaupun-
ginjohtajan ja hallintojohtajan 
hakeman reitin Juankoski– 
Poutilanmäki aloitus odottaa 

kunnan ilmoitusta käynnistää 
toimitus.

Menettely etenee vähin ää-
nin, sillä toimitushakemuk-
sista reittien sijainnit eivät il-
mene. Maanmittauslaitos lä-
hettää asianosaisille kirjeen, 
jonka mukaan toimitukses-
sa päätetään käyttöoikeuden 
perustamisesta, reitin ulot-
tuvuudesta, korvauksista ja 
reitin myötä maanomistajal-
le syntyvistä rasitteista ja vas-
tuista ym. esiin tulevista ja kä-
siteltäviksi kuuluvista asioista. 

 Reittitoimituksessa yksityi-

siä maa-alueita ei kuitenkaan 
lunasteta, vaan halutaan ottaa 
ainoastaan käyttöön kerta-
korvauksella pysyvästi moot-
torikelkkailutarkoitukseen. 
Tyypilliset kertakorvaukset 
kilometrin pituisesta talous-
metsästä ja pysyvistä rasit-
teista reittialueella ovat olleet 
toimituksissa 150 euron luok-
kaa. Lyhyemmistä, jopa yksi-
tyisten pihapiirien läheisyy-
dessä, korvaukset maankäyt-
töoikeudesta moottorikelk-
kailuun ja ikuisesta rasittees-
ta ovat euroina olleet ainoas-

taan kymppejä.
 Maanomistajien kannat-

taakin olla valppaina, sillä 
kutsukirje saattaa saapua alle 
viikkoa ennen toimitusta. 

Yhdistyksestämme voi ky-
syä asiansa käsittelyyn ohjei-
ta. Lisätietoja löytyy osoittees-
ta maastoliikenne.fi. 

 Reittitoimituksen ratkai-
suista voi valittaa maaoikeu-
teen.

Kansalaisten 
maastoliikenne-

valvontayhdistys ry

Tekstarit

Tekstarit -palstalle voit lähettää
enintään 40 sanan pituisia, ytimekkäitä kommentteja.

Lähetä tekstiviesti numeroon 13521. Viestin alkuun sana TEKSTARIT.

Yhden viestin hinta 0,25 €
Moottorikelkkareittitoimitukset lähestyvät

Jalankulkijoille ja pyöräilijöille omat kaistat
On totta, että holtiton pyöräi-
ly on lisääntynyt. Jalankulki-
jat japyöräilijät poukkoilevat. 
Pitäisi olla jalankulkijoille ja 
pyöräilijöille merkityt omat 
kaistat. Helsingissä näin oli 
70–80-luvulla. En tiedä, onko 
nykyisin. Myös liikennesään-
nöt pitäisi koskea molempia, 

samat kuin autoilijoilla, eli oi-
keanpuoleinen liikenne mo-
lemmille, oma kaista siis. 
Käsimerkki jää pyöräilijällä 
monasti näyttämättä, ei ta-
kana tuleva voi arvata mihin 
kääntyy.  

Toinen ongelma ovat nä-
mä koiran ulkoiluttajat, var-

sinkin pimeällä ei katuvalo 
valaise niin hyvin että näkee 
sen narun, jossa koira on. 
Omistaja jalkakäytävän toi-
sella reunalla ja koira toisel-
la ja hihnassa. Ei sitä narua 
kerkiä huomioimaan pyö-
räilijä ja hämärässä. On tur-
vallista, jos koira ja omistaja 

ovat samalla puolella.
PS. Olen kauhulla katsonut 

kun nuoret pojat ajaa pyöräl-
lä ilman käsiä ja näpräävät 
älypuhelinta. Se on vaaral-
lista.

Irma Antikainen

Jos metsään haluat mennä nyt, sä takulla yllätyt. Tämä koivun 
kylkeen kasvanut otus löytyi sieniretkellä. Kuvan lähetti Anne-
li Försti Siilinjärveltä.

LukIjan kuva Polkupyörät, jalankulkijat  
ja koerat
Kun on yhistetty pyörätie, ja-
lakakäätävä, pururata ja liiku-
taan koerien kanssa jalakakää-
tävällä. Niin koeria ei voi mi-
tenkään pittee niin lyhyessä 
remmissä, etteivätkö ne kim-
poaisi pyörän etteen esim.  
kun kovvoo tulloo pyöräili-
jä tai  kiinnostava liike kavun 
toisella puolella herättää nii-
den mielenkiinnon. Soetta-
kee sitä kelloo, torvee tai vaek-
ka huutakee….. kun edelleen-
kään minulla se silimä takana, 

ei näe vieläkään. 
Kun on sattunut läheltäpiti- 

tilanteita, minä kävelen mah-
dollisimman leveällä, siksi jot-
ta te soittasitte kelloo ja hiljen-
nätte vaahtija ja  minä kuulen 
renkaan äänen. Tällä toimen-
pitteellä, te outta ajattelevia ja 
ajattelette itseänne jalankulki-
jan ja koeran lisäks. Ei voe olla 
liikoo pyyvetty, että piättä iän-
tä, kun tuutte sieltä takkoo!

Timppa

Pöyräilijät huomio!
Viikkosavossa (21.9.) Lau-
ri Räsäsen mielipidekirjoi-
tus oli oikeaa asiaa joka rivi. 
Pöyräilijät ajelevat keskustas-
sa miten sattuu, eivätkä väli-
tä jalankulkijoista tai hitaas-
ti rollaattoreillaan kulkevista 
mummoista ja papoista. Pöy-
rällä voi saada paljon pahaa 

aikaiseksi, sillä pyörä liikkuu 
nopeasti.

Pöyrällä ajamiseen pitäisi 
vaatia ajokortti, tai edes ot-
taa asia esille kouluissa. Näin 
voitaisiin välttyä onnetto-
muuksilta.

Huolissaan seurannut

Myymme second hand- ja 
vanhoja design koruja

-80%
uusien hinnoista!

jopa

Myymme second hand- ja 
vanhoja design koruja

-80%
uusien hinnoista!

jopa

Myymme second hand- ja 
vanhoja design koruja

-80%
uusien hinnoista!

jopa

Alatori, Kauppakeskus Apaja, Kuopio.
Ma–pe klo 10–17  www.kultatukku.fi

Kauppakatu 13, KUOPIO p. 020 762 4818

m u i k k u r a v i n t o l a
m u i k k u r a v i n t o l a

85-vuotias muikkuravintola Sampo juhlii 
Sampon juhlaviikonloppu 30.9.-1.10. 

Perjantaina 30.9.  klo 18

Esa Pakarisen  

tuotantoon erikoistunut 

Bändi Pakarokkers

Juhlakansalle tarjotaan 

maukasta  rantakalakeittoa

Bändi klo 21.

PIKKUYLLÄTYKSIÄ

PALKINTOJA
MUSIIKKIA

TERVETULOA!

Lauantaina 1.10.  klo 18 
Sampo/Kuopio -aiheinen visailu

Juontajina; Jussi Tuovinen ja  
Olavi Rytkönen

Esiintymisnurkassa

 Jukka Kervinen   
lava runouden Suomen mestari,   

Jaakko Teppo-laulukilpailun voittaja

 Juuso Happonen
 Tapsan tahtien ja Kotkan 

Meripäivien laulukilpailujen voittaja 

Jii Kumpulainen 
mm. Aavikko-yhtyeestä tutun 

Tomi Kososen kanssa 

Juhlassa mukana:

KOFF
 Heikin Kala,

Julkulan Leipomo


