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

Yhden viestin hinta 0,25 €
KÄYNTI tk:ssa tiimilääkärin
luona 16,10 euroa. Sanoi
lähettävänsä lausunnon Kelalle
erityiskorvattavista lääkkeistä.
Ei maininnut, että lausunto
maksaa. Yllätys, yllätys tulikin
lasku. Todistusmaksu, laaja 1kpl
39,60 euroa. Kyllä on kallista
lääkärin aika, kun sen lausunnon
näpyttelemiseen koneella ei mene
kun muutama minuutti. Milloin
on alettu lausunnosta laskuttaa?
Aiemmin ei ole tällaisesta
laskutettu.
Änkyrä Julkula
KOULUTUSTASOKO on
syynä siihen, että vain vihreiden
vaalijulisteessa näkyy myös
ehdokkaan ikä? Muilta tämä
tärkeä tieto puuttuu ja osalta
myös kotikunta. Halutaanko
tällä piilotella jotakin?
Nuoria koulutettuja nimittäin
tarvittaisiin kohta eläköityvien
tilalle. Miettikää kahdesti ja
muistakaa käydä äänestämässä!
Tulevaisuutta ajatellen

JOS joku sanoo ettei Kuopiossa
saa muka kunnon palvelua
niin menkääpä käymään

Tekstarit
Kauppahallissa. Siellä ihmistä
osataan palvella suurella
sydämellä ja savolaisella
lupsakkuudella.
Jäi hyvä mieli

MINÄ en ainakaan aio äänestää
eduskuntavaaleissa. Ei ole tällä
kierroksella sellaisia ehdokkaita
jotka saisivat vakuutettua
osaamisellaan
s a at i k k a
vilpittömyydellään. Samanlaisia
kieroja ovat kaikki.
Näin on näreet
OLIN Kyssillä hoidoissa ja
jouduin osastolle ihan yöksikin.
Olin yllättynyt siitä miten
erinomaista palvelua sain.
Hoitajat olivat sydämellisiä ja
heillä oli myös hetki aikaa istahtaa
kyselemään kuulumisiani.
Iloinen yllätys
KYLLÄ on KuPSilla nytten
sellainen maalitykki, Freddy
Adu, että saa muut liigajoukkueet
vapista. Toivottavasti uusi tähti
tuo Keskuskentälle myös uutta
yleisöä.
Naattija

OISKO liikaa pyydetty jos meille vähävaraisille perheille
järjestettäisiin useammin jotain yhteistä ja ilmaista
harrastetoimintaa. Vaikka jääkiekkovuoro silloin tällöin. Pahalle
tuntuu sanoa lapselle joka kerta, että ei me voida lähteä kun se
maksaa niin paljon.
Parempia aikoja odotellessa

Fresbee ja liito-oravat
Ari Savolainen puolusti ansiokkaassa jutussaan (Viikkosavo 1.4.) Huuhan frisbee golfia. Huomio kiinnittyi
Arin kertomaan liito-oravien
määrään Suomen ja Kamsatkan niemimaan välimaastossa. Tuo arvio 100 miljoonasta yksilöstä vaikuttaa uskottavalta. Kuopiolaiset veronmaksajat ovat jo tuhlanneet
miljoonia euroja ja suomalaiset kymmeniä miljoonia suojellakseen elukkaa, jota juuri kukaan ei ole edes nähnyt.
Kerrassaan mainio aihe jollekin etelä-eurooppalaiselle
pakinoitsijalle, joka voisi kirjoittaa herkullisen tarinan kylmässä pohjolassa elävästä höl-

möläisten kansasta.
Tämäkin pöllöily käännetään kuuliaisten viranomaistemme taholla EU-direktiivien syyksi. Koska nämä direktiivit näyttävät eri elämän alueilla johtavan älyttömyyksiin,
niin ehdotan yksinkertaista ratkaisua. Liitetään Suomi
EU:n sijasta Venäjään. Historiatietojen mukaan Suomen
suuriruhtinaskunnalla oli aikanaan melkoisen riippumaton asema. Venäjälle 100 miljoonaa liito-oravaa olisi ilmeisesti riittävä määrä, joten oravan suojelua Suomessa tuskin
tarvittaisiin.

Tässä lehdessä (18.2.2015) oli
kirjoitus moottorikelkkareitit:
Kattava reitistö olisi kaikkien
etu ja aikaisemmin Savon Sanomissa (21.10.2013) kertomus Kuopion säästötoimista,
jossa yleiseen käyttöön tarkoitettuja virkistyspaikkoja,
kuten hiihtolatuja, luistinratoja sekä lasten leikkipaikkoja supistetaan. Syy löytyi kaupungin resurssien riittämättömyydestä näiden ylläpitoon.
Kuopio on osoittanut oikeaa ryhdikkyyttä suunnatessaan vähäiset resurssit moottorikelkkailun edistämiseen.
Kaupungin palkkaamat neljä projektiosaajaa suunnitteli ja rakensi 150 km 1,64 miljoonalla eurolla omatoimisten liikuntapaikkojen korvikkeeksi moottorikelkkareittejä,
joita odotettiinkin malttamattomana.
On harmi, että tällä kym-

❞ On harmi, että tällä kymmenien reittien rakentamiseksi budjetoidulla rahalla ei saatu aikaan kuin pari reitinpätkää!
menien reittien rakentamiseksi budjetoidulla rahalla ei
saatu aikaan kuin pari reitinpätkää! Yksi Rautavaaralle ja
toinen Tuusniemelle jostakin Poutilanmäen pellon etelänurkasta parikymmenen kilometrin reitinpätkä ties minne kuusen juurelle!
Julkisella rahalla ylläpidettäviä moottorikelkkareittejä meidän harvalukuisten ja
syrjäseuduilla yhä vähenevien moottorikelkkailua harrastavien hyvinvoinnin edistämiseksi nyt ei saatu reittiä aikaan
edes välille Tervon raja – Ryö-

nänlahti.
Onneksi Kuopio on verorahoillaan rakentamassa reittejä kaksinkertaisesti lisää kustannuksista piittaamatta hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan tämän vuoden 24.
helmikuussa tekemän yksimielisen päätöksen mukaan.
Reittipätkien rakentamiseen nyt käytetty raha vastasi vain puolta Kuopion alueelle urheilu- ja virkistysalueisiin varatuista rahoista. Vielä rakentamattomien 300 km
reittien tekoon tarvitaan enää
3 miljoona euroa.

Kun tietoliikenneyhteydet
eivät toimi harvaan asutuilla seuduilla, niin kelkkailu jää
lähes ainoaksi tavaksi saavuttaa Kuopion palvelut.
On hyvä, että Tahkon matkailukeskuksen ympäristössä kelkkailua häiritsevät hiihtoladut lakkautetaan ja samalla parannetaan kelkkailun liikenneturvallisuutta oleellisesti. Onhan selvää,
että vauhdissa ajoittain lunta hipaisevalla kelkalla on aivan mahdotonta väistää äkkiä eteen ilmestyvää hiihtäjää.
On myös tärkeää, että yhteiskunta pitää pelastushelikopterit lähtövalmiudessa lauhojen talvien aikana, kun laivaväyliä ja muita sulia ylitettäessä saattaa tulla kylmä kylpy.
Tarmo Telamatto
Ryönänlahti

Millaisen kansanedustajaehdokkaan sinä valitset?
Nyt Sinä viimeistään 19.4. kello 20 mennessä valitset, päätät
ja vaikutat, millaisen kansanedustajan ja eduskunnan tahdot. Eduskunta päättää ja säätää Suomen asioista eli käyttää ylintä valtaa, päättää valtion taloudesta, velkojen hoidosta ja valtion omaisuudesta.
Kansanedustajilla on maanantai niin kutsuttu maakuntapäivä ja silloin he voivat
työskennellä omissa vaalipiireissään. Ennen vaaleja on hyvä miettiä, miten äänestämäsi
henkilö on tätä toteuttanut ja
miten pitänyt yhteyttä äänestäjiinsä, muutenkin kuin kuu-

Kiusaajat pois
kouluista

kautta ennen vaaleja.
Kansalainen voi arvioida
kunkin kansanedustajan työtä. Onko edustajasi tehnyt laki-, toimenpide-, toivomus-,
keskustelu-, talousarvio-, lisätalousarvio-, raha-asiaaloitteita ja muutosehdotuksia talousarvioon? Kuinka
hän on esiintynyt kyselytunneilla? Kansanedustajilla on
eduskunnassa oikeus vapaasti puhua kaikista keskustelussa olevista asioista sekä niiden
käsittelystä.
Parlamentaarikon palkkio
Suomessa on yli 6000 euroa
kuukaudessa plus kulukorva-

us, mikä isommillaan on liki
2000 euroa. Kansanedustajilla on oikeus maksutta käyttää
edustajan tehtäviin liittyvillä matkoilla junaa, kotimaan
reittilentoja ja busseja. Lisäksi
edustajalla on pääkaupunkiseudulla taksinkäyttöoikeus.
Valitessasi vaikutat, mitä
palveluja, tukia ja avustuksia leikataan ja miten paljon.
Kannattaa ottaa selvää, miten
ehdokas aikoo toimia. Entä
verotus, lasketaanko vai nostetaanko. Miten työllisyyttä
hoidetaan? Kuinka on liikenneverkosto maassamme? Miten on järjestetty tulevaisuu-

dessa perusterveydenhuolto.
Millaista on vanhusten hoito ja huolto? Entä miten on
yksityiset ja julkiset palvelut?
Sote? Miten ratkaistaan Natokysymys?
Joskus on äänestäjän on hyvä miettiä sitäkin, onko samat
asiat Suomessa edelleen yhtä
rempallaan kuin neljä vuotta
sitten. Jotain uutta, mielenkiintoista kuitenkin tapahtuu
ja on tiedossa, kun tilastojen mukaan yleensä noin kolmasosa edustajista vaihtuu joka vaaleissa.
Leo Härmä

LUKIJAN KUVA
Tiina Ovaskainen

Konsta

lienee alueella kolmisenkymmentä, eli jo pelkästään nämä
ovat maksaneet 12.000 euroa.
Kaupunki teki töitä alueella koneilla, ajoi hiekkaa kymmeniä autokuormia ja miesvoimin kaatoi puita puoli vuotta. Saattaahan olla, että laji on hengissä vielä jopa
kolme seuraavaa vuotta, kunnes keksittään täysin uusi laji, vaikkapa liaanien varassa
liikkuminen, kuten Tarzan.
Olen muuten ollut pari kertaa
lähellä saada kiekon päähäni
lenkkipolulla tähtitornin mäen länsireunalla, josta on hakattu suojaavat pensaat pois.

Iltapäivälehdessä luki että
kuopiolaisessa koulussa oppilaat ovat kiusanneet tyttöoppilasta niin pahasti että tämä
joutui sairaalaan. Miten tämmöinen on mahdollista kouluaikana? Eikö opettajilla ole
aikaa tai ymmärrystä puuttua sellaiseen tilanteeseen. Ja
miten näiden kiusaajien vanhemmat sallivat lapsiltaan
näin silmitöntä julmuutta? Ei
voi kuin ihmetellä nykymaailman touhua. Koulussakaan ei
näytä olevan turvallista.
Tuollaiset kiusaajaoppilat pitäisi välittömästi siirtää pois
koulusta johonkin erityiskouluun, jossa heitä valvotaan ja
heidät laitetaan tekosistaan
vastuuseen. Työtä ja kuria, se
on hyvä vanhanajan opetus
joka sopii nykypäiväänkin.

Niiralan poika

Mummo

Vielä Huuhan linnustosta
Olen edelleenkin huolestunut muuttolintujen kaikkoamisesta Huuhan alueelta. Kysymys ei ole suinkaan yhdestä
”rukkasesta”, eli liito-oravasta, niin kuin entinen liikuntatoimen mies suvaitsi mainita, vaan kokonaisista lintupopulaatiosta, jotka ovat olleet meidän niiralalaisten ilona kymmeniä vuosia. Edelleenkin korostan, että fresbee-golfia en sinänsä vastusta, mutta paikka on ehdottomasti väärä, jopa naurettava, kun katsoo netistä, minkälaisiin paikkoihin muualla maailmassa ne on laitettu, avoimiin maastoihin. Katsoin muuten po. golfin korin
hinnan, se oli 400 euroa, joita

Liikuntapaikkojen
kehittämisestä

Tiina Ovaskainen lähetti kuvan Kauppakadulta, museon kivijalan läheisyyteen nousseista kevään
ensimmäisistä kukkasista.

