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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 €
ILKIVALTA

huipussaan
Puijonlaaksossa. Pudotetaan
puusta linnunpönttö ja näin
tuhotaan 6 munaa.
Telkkä

ON olemassa suorapuheisia
ihmisiä, jotka arvostavat toisia,
sekä niitä suorapuheisia, jotka
ovat käytökseltään moukan
asteella. Niin metsä vastaa kuin
sinne huutaa.
20.5. Viikkosavossa oli hieno
haastattelu Liisa Kiianlinnasta.
Lisää avoimuutta ja naisvahvuutta
rohkeasti esiin.
AINAKIN
ke-iltaisin
Päivärannan koulun kentällä
koiria kouluttavilla on
kaupungilta kirjallinen lupa.
TOTUUS Kuopiosta on ollut
Helsingissä pääsiäisestä asti.
6.4ttä
POMO on haastettu omana
itsenään henkilökohtaisesti ja

Tekstarit
kaikki häneltä lahjuksia saaneet
nimihaaste.

HALPAMYYMÄLÄT ilmoitti
kesäkukkia olevan myynnissä.
Toisessa sanottiin, että ei ole
puutarhaosastoo ja toisessa oli
rullakossa muutama nuutunut
kukka, laadusta ei voi mainita.
Siilin asiakas

NÄPIT irti Mallitalon metsiköstä
Puijonlaaksossa! Sen ihanaa villiä
luontoa ei saa tuhota. Annetaan
satakielen laulaa jatkossakin!
SINULLE joka kirjoitit
saunavuorotta kylpijöistä. Jos
olet noin pikkusielu, et kyttäät
naapureitas mitä ne tekee. Hanki
oma elämä ja muuta maalle!
Näissä pikkukaupungeissa on just
näitä salapoliiseja, jotka kuluttavat
aikansa toisten kyttäämiseen. Lol.
Mene sinä itse sitten kieltämään
naapurisi saunominen, jos se niin
kovasti mieltäsi häiritsee.
Saunavuoron omaava
kylpijä

VOISIKO Päivärannan asukasyhdistyksen nokkamies jättää
luonnonystävät rauhaan ja keskittyä niihin asioihin, joista
päivärantalaiset ovat yhtä mieltä.

Terveisiä Päivärannasta
Erityisesti sinulle, nimetön Viikkosavoon kilauttelija
(Viikkosavon mielipidepalsta
20.5.). En ole koskaan sanonut
edustavani kaikkia päivärantalaisia, koska se ei välttämättä pidä paikkaansa. Mutta vielä vähemmän sinä edustat heitä, mikäli olet edes päivärantalainen. Jos satut olemaan, kerro toki mitä olet saanut aikaiseksi meidän yhteiseksi hyväksi muuta kuin arvostella asiattomasti puskista.
Et ole koskaan ollut asukasyhdistyksemme yhteisissä
vapaaehtoisriennoissa: suunnittelemassa tai rakentamassa hienoa koirapuistoa, jota käyttävät ympäri maakuntaa asuvat tyytyväiset koirien
omistajat. Pelkästään rakentamiseen käytimme aikaa noin
1200 tuntia.
Et ole ollut mukana siivoustalkoissa kertaakaan, et vieraskasvien kitkemistalkoissa
tai osallistunut muihin aktiviteetteihin, joista kaikki päivärantalaiset voivat nauttia. Sinä kuulunet siihen hyvin pieneen vähemmistöön 0,01%,
joka vain arvostelee ja ei uskalla tulla esille omana itse-

nään.
Meillä asukasyhdistyksessä kuunnellaan ja otetaan
huomioon asukkaiden toivomukset mm. maisemointihakkuut, joiden toteuttaminen oli päivärantalaisten toive! Sen toteutuminen vaati n.
6 vuoden ajan neuvotteluja ja
katselmuksia. Hakkuut tehtiin kaikkien sääntöjen ja säädösten mukaan yhteistyössä,
lopuksi KLYY:n, asukkaiden
ja kaupungin kanssa.
On tietysti valitettavaa, että olet joutunut astumaan koiran ulosteisiin hiiviskellessäsi ihailemassa upeaa koirapuistoamme. Sitä emme toivo edes sinun kohdallesi, sillä olemme pyrkineet valistamaan kaikkia koirien ulkoiluttajia noudattamaan siisteyttä.
Tervetuloa rehdisti mukaan
toimintaan ihan omana itsenäsi. Toimimme kaikkien päivärantalaisten ja kuopiolaistenkin hyväksi!
Ilkka Hiltunen
Päivärannan
”kyläpiällikkö”

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.

Eräitä faktoja?
Haluamme vastata KLYY:n
kirjoitukseen ”Asukkaat eivät
halua aukkohakkuita” (Viikkosavo 13.05.2015).
Keskustelu Päivärannan
asukasyhdistyksen ja Kuopion
luonnonystäväin Yhdistyksen
välillä alkaa olla jo rasittavaa.
Siitä huolimatta on pakko oikaista KLYY:n esittämiä ”faktoja” Päivärannan maisemahoidollisista hakkuista.
Ensimmäinen
”fakta”
KLYY:n listassa on, että asukasyhdistys ei edusta asukkaiden enemmistön mielipidettä. Lapsellinen väite. Eihän asukasyhdistys voi olla
edes olemassa, jos se ei edustaisi asukkaiden enemmistön
mielipidettä.
Toinen ”fakta” koskee aukkohakkuita, joita ei ole edes
tehty. Kysymyksessä on voimakas harvennus, jota kyselyssä kannatti noin 90 % asukkaista. Voimakas harvennus
on oikea termi siksi, että pienelle, noin hehtaarin kokoi-

selle alueelle jäi yli 150 puuta ja lisäksi lukematon määrä
taimia ja pieniä puita. Ne kasvavat vauhdilla lisääntyneen
valon myötä. Kyselyn kohdassa ”Metsien uudistaminen
pienin vaiheittaisin aukko- ja
kaistalehakkuin” mielipiteet
menivät melkein tasan, täysin kielteisiä vastauksia ei ollut yhtään.
Päivärantalaisten tyytyväisyys suoritettuihin maisemahoidollisiin toimenpiteisiin on lähes sadan prosentin
luokkaa.
Kolmas ”fakta” on varsinainen rimanalitus. KLYY:n hallitus väittää, että (maisematyöluvan) hakemuskarttaa olisi muutettu jälkeenpäin. ”Milloin ja kenen toimesta”, siinäpä vasta kysymys. Muutoksia
voi yleensä tehdä vain luvan
myöntäjä. Asia olisi selvinnyt
kysymällä.
Neljäs ”fakta” koskee
KLYY:n vastustamia hakkuita Puijon metsissä. Parin kol-

KÄRPÄNEN
Savolaisilla joukkueilla on
selkeästi havaittavissa yskähtelyä. Vai puhuisiko suorastaan ilmavaivoista. Syy taitaa
kuitenkin olla jonkun verran
ylempänä.
Jalkapallossa KuPS on menettänyt kauden ensimmäisissä peleissä hankkimansa

hyvän olon tunteen. Kurssin
kääntäminen on nyt ensiarvoisen tärkeää. Muuten rahvaan, eli katsojien luottamus
katoaa ja sitten talous menee kuralle ja pian ollaan tilanteessa, mikä ei tyydytä ketään.
Tämän kauden KuPSin
piti olla vahvempi kuin koskaan. Mutta mihin ovat kadonneet Sirbiladzen tehot
viime kauteen verrattuna. Ainoastaan KuPSin omat kasvatit, Hollannissa oppia saaneet Pennanen ja Rannankari pelaavat niin kuin pitääkin. Useimpien muiden esitykset notkahtelevat pahasti.
Usein valmentaja Rajamäen taktiikat unohtuvat

OLET LÄMPIMÄSTI TERVETULLUT HYVÄÄN HOITOON.

men vuoden takaisessa katselmuksessa kyseisen yhdistyksen radikaalit vaativat, että kaikki Puijon alueella oleva hiihto- ja kävelyverkosto
metsitetään. Kunto- ja kilpaliikunta olisi saatava loppumaan. Näin se on kai ymmärrettävä.
Viides ”fakta” kirjoituksessa kertoo muun muassa yhdistyksen iän, lähes 120 vuotta. Taitaa olla ainoa oikea fakta. ”Lausuntomme perustuvat asiantuntemukseen” on jo
kyseenalainen, sen on käyty
keskustelu osoittanut. Lisäksi
yhdistyksen harjoittama tutkimusten rahoitus arveluttaa,
tutkimustulokset ovat yleen-

sä maksajalle mieluisia, siis ei
luotettavia.
Päivärannan asukasyhdistys aikoo jatkaa valitsemallaan linjalla eli edistää alueen asukkaiden asioita. Tarkempia tietoja yhdistyksemme toiminnasta ja meneillään olevista asioista voit lukea osoitteesta www.paivaranta.fi. Seuraava suurempi talkoo on vierasperäisten
rikkakasvien kitkeminen heinäkuussa. Toivomme luonnonystäviä joukolla mukaan.
Päivärannan
asukasyhdistys ry
Hallitus

pelin tiimellyksessä. Kärpänen ei kuitenkaan yhdy niiden yleisönosastoihin tulleisiin kirjoituksiin, joissa vaaditaan valmentajan eroa. Jos
pelaajat ovat yhtä kovakalloisia kuin seitsemän veljestä, ei siinä lukkarin oppi mene perille.
Pesäpallossa SiiPe on pelannut erittäin vaisusti. Apinoiden paino pelaajien harteilla kasvaa koko ajan. Nyt
lasti on jo niin raskas, ettei
se selässä jaksa pitkälle kirmailla.
Puijon Pesis asetti kauden
ehdottomaksi tavoitteeksi
nousun Superiin. Kun ykkösessä lisätään kauden päätyttyä joukkueita, taitaa olla pit-

kään aikaan viimeisen kerran kuopiolaisilla mahdollisuus nousuun. PuPe saa ristiä kätensä, kun sai lautasen
äärelle tekijämiehen, Mikko
Lahtisen.
Nyt joukkueilla on ryhdistäytymisen aika. Niiden tulee
tiedostaa, että jokainen peli ja niissä menestyminen on
samalla lajien markkinointitapahtuma. Selittelyt sikseen
ja hurtti huumori mukaan.
Kaikki saattaa muuttua yhdenkin onnistumisen kautta
positiiviseksi. Kausi on vasta
alussa, mahdollisuudet vaikka mihin. Liian pitkään ei
kuitenkaan saa viivytellä.
tosikarpanen@hotmail.fi

LUKIJAN KUVA

"Kallaveden pinta on
nyt tosi korkealla", kirjoittaa kuvan lähettänyt Elvi Saastamoinen.

HAMMASLINJA OY

OMA HAMMASLÄÄKÄRISI KUOPIO Ajurinkatu 16
AJANVARAUS 010 273 8230 Avoinna ma–pe 8–18

❞ Keskustelu Päivärannan asukasyhdistyksen ja Kuopion luonnonystäväin Yhdistyksen välillä alkaa olla jo rasittavaa.

Joukkueet yskähtelevät

Hammaslaboratorio

KAIKKI TARVITSEMASI
HAMMASHOIDON PALVELUT

Keskiviikko 27.5.2015

Täydenpalvelun hammaslaboratorio
Kuopiossa ja Nilsiässä
Erikoishammasteknikot
• Anssi Soininen • Antti Mykkänen
• Erkki Räsänen
Hapelähteenkatu 41
70110 KUOPIO
017 262 6990, 0440 591 159

Nilsiän Hammas
Nilsiäntie 84, 73300 NILSIÄ
0500 850 662

KYSY TARJOUS KIVIAINEKSISTA!

Konetyö J.Karhunen Oy
POHJA- JA PIHATYÖT, MAANSIIRTO,
SALAOJITUKSET, VIEMÄRÖINTITYÖT...
• Tela-/pyöräalustakaivinkoneet
6–30 tn
• Maanrakennustyöt
• Kiven rikotus

KYSY
TARJOUS!

TARJOAMME TOIMITETTUNA

SORAA
JA MURSKETTA

www.konetyo-karhunen.fi * puh. 040 591 4477 * e-mail: info@konetyo-karhunen.fi

