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Faksi: 010 665 7724
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Tekstiviestit: LKLUKIJA numeroon 17255

Kirjoita omalla nimellä. Nimimerkkikirjoitusten pituus on 
enintään 1500 merkkiä. Kirjoittajan nimi on aina liitettävä kir-
joituksen mukaan. Nimettömiä kirjoituksia ei julkaista.
Kirjoitusten valinta, otsikointi ja lyhentäminen jäävät toimi-
tuksen harkintaan.
Kirjoituksia voi lähettää toimituksen kirjeitse - muistathan 

merkitä kuoreen ”Mielipide”. Kirjoitukset voi lähettää myös 
faxina tai sähköpostilla tai tekstiviestinä; osoitteet ja numerot 
ovat sivun vasemmassa reunassa.
Tekstiviestillä kirjoita tunnus LKLUKIJA välilyönti ja mielipi-
teesi (max. 150 merkkiä) ja lähetä viesti numeroon 17255. Vies-
tin hinta on 0,84 euroa.

Lapin Kansa odottaa mielipiteitäsi

Tekstarit

KT KORKALOVAARA 83 m2

3h,k,vh,kph+p. Unelmakolmio kaikkien
palveluiden vierellä. Valaistu latu pihalta. 
Ihana avokeittiö. Vh 97.000 €
Hillapolku 3 Es 19

KT KESKUSTA 67 m2

3h,k,vh,kph+las.p. Kaikkien palvelui-
den vierellä 02 upeasti remontoitu
hissitalon koti. Vh 99.500 €.
Markkinakatu 4 Sovi esittely

KT LAINAANRANTA 54 m2

2h,k,vh,kph. Muuttovalmis koti keskus-
tan palveluiden vierellä Lainaanrannas-
sa. Vh 79.000 €.
Pirkkakatu 4-6 Sovi esittely

OKT KORKALOVAARA 90/140 m2

4h,k,rkt,wc,kph,s+las.terassi+at+var.
Huoleton betonitalo vehreällä pienta-
loalueella vain n. 2,5 km keskustasta. 
Vh 114.500 €.
Mätäspolku Esittely 18

RT VIIRINKANGAS 132 m2

Oh,rt,k,3mh,tah,khh,2wc,2vh,s+ter.
piha. Asut kuin omakotitalossa puis-
ton laidalla Kemijoen läheisyydessä. 
Vh 169.000 €.
Ristontie 10 Sovi esittely 

LUHTITALO SYVÄSENVAARA 52 m2

3h,kk,s+var+terassip+ak. Mainio koti 
terassitalossa, jossa eteläpiha. Vh 
69.500 €.
Pahkatie 5 Sovi esittely

KT KORKALOVAARA 91 m2

4h,k,vh,s+las.p. Pintaremonttia kaipaa-
va saunallinen läpitalon päätyhuoneisto, 
jossa lasitettu eteläparveke. 79.500 €.
Louhikkotie 9 Es 18.30

Tehokkaasti ja aktiivisesti
Sinua auttaen

Tauno Hedemäki, LKV
040 820 3790

Iivari ja Hilda Aikio lastenlastensa kanssa kotonaan 
Sodankylän Kaarrossa 1950-luvulla. Kuvan lähettä-
jä, Aikioiden tyttären tytär Kirsti Rantatalo o.s. Mat-
tanen on kuvan keskellä merimiespuku päällä.

Lapin Kansa julkaisee lukijoidensa vanhoja valoku-

via. Osoite on: Lapin Kansa, Veitikantie 2-8, 96100 
Rovaniemi. Kuoreen merkintä ”Vanha kuva” ja liit-
teeksi lyhyt selostus siitä missä ja milloin kuva on 
otettu ja mitä tai ketä kuva esittää.  Palkkion (8,40 
euroa) maksamista varten tarvitsemme lähettäjän 
sotu-, osoite- ja pankkiyhteystiedot.

Vanha kuva: Isovanhemmat ja lastenlapset

Puheenaihe
Lapin Kansassa 5.4.2009 maa- 
ja metsätieteiden tohtori Pertti 
Veijola otti räväkästi kantaa Ylä-
Lapin kiistoihin. Ratkaisuksi 
hän esitti jonkinlaista maaher-
ra Hannele Pokan toimikunnan 
esittämää itsehallintomallia.

Tästä Veijolan esityksestä to-
teaisin vain, että mikäli kult-
tuurilain varjolla lähdetään aja-
maan muita tavoitteita, ollaan 
hakoteillä. Seurattuani Ylä-La-
pin metsäkiistaa jo useimpien 
vuosien ajan olen tullut siihen 
tulokseen, että Ylä-Lapin hak-
kuukiista sisältää vahvan sym-
bolisen ulottuvuuden. Kiistan 
yhteydessä ikimetsät ovat saa-
neet ylikorostuneita merki-
tyksiä, joita on käytetty valta-
kamppailussa porotalouden tai 
saamelaiskulttuurin säilymisen 

puolesta.
Samalla on kuitenkin tietoi-

sesti pyritty vaikenemaan saa-
melaisten liian suurten poro-
määrien aiheuttamasta uhkasta 
koko luonnonjärjestelmän toi-
mivuudelle ja porosaamelais-
kulttuurin tulevaisuudelle. Saa-
melaiskulttuuria ei todellakaan 
pelasteta siten, että ulkomail-
ta Suomeen osin laittomasti 
muuttaneiden porolappalaisten 
siirtolaisten jälkeläiset saisivat 
päättää siitä miten lappalaisil-
le ja muille kuin saamelaisille 

kuuluvia maa-ja vesioikeuksia 
käytetään.

Uusimmat tieteelliset tutki-
mukset (esim. Matti Enbuske 
ja Juha Joona) osoittavat, et-
tä saamelaiskäräjät on esittä-
nyt kestämättömiä käsityksiä 
kollektiivisista yhteisöllisestä 
omistusoikeudesta ja oikeudes-
ta määritellä muiden oikeuksia. 
Kuten Lapin ja Oulun yliopis-
toissa laaditut tieteelliset tut-
kimukset osoittavat, tällaisten 
valtuuksien antamiseen saame-
laiskäräjille ei ole mitään perus-

tetta; Suomeen osin laittomasti 
muuttaneiden porolappalaisten 
siirtolaisten jälkeläisten oikeu-
det eivät ole millään lailla uhat-
tuja. Heidän maanomistuksen-
sa ja elinkeino-oikeutensa ovat 
jatkuvasti Suomessa lisäänty-
neet, päinvastoin kuin Norjassa 
tai Ruotsissa, mistä heidän esi-
vanhempansa muuttivat Suo-
meen.

Tarkennuksena totean vie-
lä, että ILO:n yleissopimuksen 
tarkoituksena on suojella van-
haan tapaan eläviä syntyperäi-
siä, ei saamelaisia, jotka elävät 
korkeatasoisesti kuten muutkin 
paikalliset asukkaat. Joten ILO-
sopimuksen nojalla ei voida 
suojella sellaista elämänmuotoa 
jota ei enää ole. Myöskään ILO-
sopimuksen nojalla porosaame-
laisille ei voida palauttaa sellai-
sia oikeuksia joita valtio heiltä 

ei ole koskaan poisottanutkaan.
Voidaankin puhua paikallisis-

ta kriittisistä tapahtumista, joi-
den kautta pyritään koko Ylä-
Lapin historiaa ja siellä asuvan 
väestön identiteettiä määritte-
lemään uudelleen. Lukijaa tie-
tenkin kiinnostaa miten tämä 
tapahtuu? Kysymys on luon-
teeltaan empiirinen, joten sii-
hen ei voi antaa suoralta kädel-
tä vastausta. Joten kiistaa on 
lähestyttävä historiallisen asia-
kirja-analyysin kautta. Jo alus-
tava asiakirja-analyysi osoittaa, 
että alkuperäisväestö on taas 
aivan muu väestö kuin se, joka 
ikimetsien suojelusta eniten pi-
tää ääntä. 

Inarin alue onkin siten ollut 
mitä herkullisin aihe keskuste-
luille, koska se on johtanut Ina-
rin aluetta koskevaan historian 
kiteytymiseen siitä ketä ovat 

alkuperäisiä asukkaita ja ketkä 
tulijoita.

Vaikka kiistan aallot ovat 
ajoittain lyönet korkealle, käy-
dyt keskustelut Ylä-Lapin met-
sistä ovat muuttaneet yleistä 
näkemystä siitä kuka tai ketkä 
ovat Inarin alkuperäistä väes-
töä, mutta myös luonnonsuo-
jelun ja metsien taloudellisen 
käytön laajuudesta. 

Kaiken kaikkiaan tällaiset 
kamppailut ovat vaikuttaneet 
siihen, mitä on pidetään hyvänä 
ja mitä taas pahana sekä mitä 
väistämättömänä, koska niissä 
on kyseenalaistettu myös met-
sätalouden lisäksi porotalouden 
sisäisiä käytäntöjä, ylilaidunta-
mista ja harjoitettua saamelais-
politiikkaa.

JOUNI KITTI
pitkäaikainen saamelais-

parlamentaarikko (vv.1976-1999)

Suomen alkuperäiskansakysymyksen ratkaisusta

a
Uusimmat tieteelliset tutkimukset 
osoittavat, että saamelaiskäräjät on 

esittänyt kestämättömiä käsityksiä 
kollektiivisista yhteisöllisestä omistusoikeudesta 
ja oikeudesta määritellä muiden oikeuksia.

Sodankylän kunnanhallitus kä-
sitteli 7.4. olleessa kokoukses-
saan valtuutettu Erkki Keka-
raisen jättämää nuorten kan-
sainvälistä kesäleiriä koskevaa 
valtuustoaloitetta ja teki pää-
töksen antaa kunnanjohtajalle 
suullisen nuhtelun valvonta-
velvollisuuden laiminlyönnis-
tä. Sompio-lehdessä (16.4.) oli 
näyttävä kirjoitus kunnanhal-
lituksen päätöksestä sekä kult-
tuurisihteeri Merja Leinosen 
antamasta selvityksestä Keka-
raisen valtuustoaloitteeseen, 
mutta jostakin syystä kokouk-
sessa tekemäni tutkintapyyntö-
esitykseni sekä päätökseen jät-
tämäni eriävä mielipiteeni eivät 
olleet menneet tiedoksi leh-
distölle. Tämä ei ainakaan ole 
avointa tiedottamista kunnal-

lisesta päätöksenteosta. Koska 
netissä kuntalaisten luettavis-
sa olevassa kunnanhallituksen 
pöytäkirjassa ei ole nähtävissä 
jättämääni eriävää mielipidet-
täni perusteluineen, tuon sen 
tässä julki. 

Jätin eriävän mielipiteeni 
kunnanhallituksen tekemään 
päätökseen antaa kunnanjoh-
tajalle suullinen nuhtelu leiri-
asian hoidossa. Asian valmiste-
luun ja toteuttamiseen on osal-
listunut kulttuurisihteeri Merja 
Leinonen ja hänen esimiehen-
sä sivistystoimenjohtaja Hilkka 
Orava, jotka ovat virkavastuussa 
omasta toiminnastaan.

Mielestäni asiasta olisi pitä-
nyt tehdä tutkintapyyntö, jotta 
olisi saatu selville, ovatko asi-
an toteuttamiseen osallistuneet 

virkamiehet toimineet kunnal-
lisessa päätöksenteossa nouda-
tettavien sääntöjen ja ohjeiden 
mukaisesti. Asian käsittelyn ai-
kana on jo myönnetty, että han-
kintalakia ja -ohjetta ei ole nou-
datettu.

Selvityksissä ei ole tuotu esil-
le tarjouskyselyä eikä tarjous-
tenavauspöytäkirjaa. Leinonen 
on kertonut pyytäneensä majoi-
tustarjoukset puhelimitse kah-
delta yritykseltä. Leirin majoi-
tuksen järjestäneellä Lapin Ora-
valla on ollut etulyöntiasema 
tarjouskilpailussa muihin yri-
tyksiin nähden, koska sivistys-
toimenjohtaja Hilkka Oravalla 
on ollut Leinosen esimiehenä 
ja hankehakemuksen allekir-
joittajana sekä hankepäätöksen 
saaneena sisäpiirin tietoa ennen 

tarjousten pyytämistä. Samalla 
jää selvittämättä, onko Leino-
nen ollut jäävi valitessaan leirin 
järjestäjäksi Jutaringin, koska 
hän on Jutaringin hallituksen 
jäsen ja varapuheenjohtaja.

Esittämäni tutkintapyyntö 
raukesi kannattamattomana. 
Mielestäni asiasta olisi pitä-
nyt tehdä tutkintapyyntö, jotta 
kuntalaisille ei jää käsitys, että 
virkamiehet voivat käyttää ase-
maansa itselleen tai yritystoi-
minnalleen henkilökohtaisten 
etujen ajamiseen. Kunnanhalli-
tuksella on valvontavastuu asi-
oiden oikeasta ja tasapuolisesta 
hoitamisesta kunnallisessa pää-
töksenteossa.

SARITA HELTTUNEN
Kokoomus

kunnanhallituksen varajäsen

Tarkennuksia Sodankylän tiedottamiseen

Ranuan kunnan omistama Ra-
nuan lämpö Oy teki toimitus-
johtajan valinnassa päätöksen, 
jota voisi sanoa vaikka huonosti 
piilotetuksi piilotueksi yksittäi-
selle yrittäjälle. 

Kyseessä ei ole mikään halpa 
ratkaisu. 

Aina toimitusjohtajan täytyy 
saada enemmän palkkaa kuin 
alainen (+ muut runsaat kulut), 
vaikkei käytännössä olisi mi-
tään tekemistäkään.

Ymmärrettävistä syistä johtu-
en kunnan tekninen toimi yh-
tiötä pyörittää. 

Toimitusjohtaja ei ole mis-
sään osakeyhtiössä pakollinen. 
Jos kyseisessä yhtiössä tarvi-
taan kokouksen esityslistojen 
laatijaksi ja pöytäkirjanpitäjäksi 
kunnan ulkopuolista henkilöä, 
paikka olisi tullut laittaa julki-
seen hakuun, eikä tarjota en-
simmäiselle onnekkaalle yrit-
täjälle, joka sattui kävelemään 
ohi.

Ei tosin kilpailutettu aikoi-
naan niitä kunnan kiinteistö-
kauppojakaan, vaan ne teetet-
tiin onnekkaan sattuman kaut-
ta, nyt valitulla toimitusjohta-
jalla. 

Nekin kaupat olisi täysin 
voinut tehdä tekninen toimis-
to. Niin tuli tarpeeton kuluerä 
kunnan ja kuntalaisten makset-
tavaksi.

Jonkin aikaa sitten, lämpölai-
toksen vastaavan laitosmiehen 
toimi muutettiin käyttöpääl-
likön toimeksi entisin palkka-
us- ja palvelussuhde-ehdoin 
(= isompi titteli mutta entinen 
palkka). 

Selvästi ollaan rakentamas-
sa yhtiössä kriisiä. Jos vuosien 
jälkeen on nyt toim.johtajan 
tittelin saanut henkilö alkanut 

osoittaa kovaa kiinnostusta lai-
toksen tekniseen pyörittämi-
seen, lienee henkilövaihdoksia 
tiedossa. 

Onnekkaita sattumia vissiin 
lisää tulossa...

Ymmärrän kyllä hallituk-
sen jäseniä siinä, että siellä jäl-
leen on rakennettu sellaista 
”messias”kulttia. 

Tämä ratkaisu on ”aivan pak-
ko tehdä”. Muutoin tapahtuu 
hirveitä. Näin asiaa hakattiin 
silloinkin, kun oli yhtiöön oli 
”aivan pakko” saada tekninen 
asiantuntija (ent. rakennustar-
kastaja) silloisen toimitusjohta-
jan lisäksi. Asiantuntijan tarve 
loppu melko lyhyeen, kun yh-
tiössä alettiin politikoida halli-
tuksen jäsenillä ja asiantuntija 
siirrettiinkin hallituksen jäse-
neksi. 

Muistettiinko sitten yhtiös-
sä palata entisiin palkkioihin? 
Eipä taidettu! Koko touhu oli 
täysin tarpeeton ja kallis yhtiön 
kannalta.

Koska nykyisessä taloudelli-
sessa tilanteessa kunnassa ra-
ha pyörii (lämpöyhtiön lisäk-
si) matkailuyhtiössä. Lieneekö 
sielläkin näitä onnekkaita sat-
tumia tiedossa? On todella mie-
lenkiintoista seurata, miten tä-
mä onnekkaiden, positiivinen 
sattumien sarja oikein kehittyy-
kään. Kunnan palkkaneuvotte-
lut ovat ainakin nyt rempseästi 
avattu.

ESA KARPPINEN
Ranua

Jo liiankin hyvä veli?

a 
Selvästi ollaan 
rakentamassa 

yhtiössä kriisiä.

Niin miten se menikään? En-
nen kun posti jakoi postin se oli 
postia, mutta nyt vissiin Itellan 
itelapostia ja yhtä epäselvää on 
minne postit jaetaan. Se epäin-
himillisyys näyttää olevan uu-
siutuva luonnonvara?

Yritän elää omaa elämääni 
mutta miten? Sillä Itella-posti 
vai miten se nyt olikaan jakaa 
inhimillisyydellään parhaana 
päivänä jopa kolmen vierekkäi-
sen naapurin postin luukkuuni 
ja samoin kolmet samanlaiset 
mainokset sekä oli nipussa vie-
lä aivan vieraammankin nimi.

Niinpä olen tietoinen naapu-
reiden elämästä sen Itellan tuo-
mana. 

Pakostakin pääsen aitiopai-
kalle ja toisen portaikonkin ja 
sitten vielä monien muiden elä-
mää pääsen vai joudunko pa-
kosta seuraamaan? Käy välillä, 
että olen kerinnyt jo avaamaan 
sen kirjeen kun huomaan onpas 
outoa sisältöä minulle?

Nytkin kuukauden aikana 
olen saanut kahdeksan eri hen-
kilön postia. Tämä inhimillisyys 
ei ole nyt vasta alkanut vaan se 
on alkanut vain enemmän re-
hottamaan kuin hyvin muokat-
tu ja lannoitettu pelto?

Tekisinkö listan nimistä? Ei 
nyt sentään pysyyhän se salai-
sena muille mitä minä tiedän 
toki lähimmäisistä naapureista 
joka pitäisi olla vain heidän ja 
heidän lähettäjän keskeistä asi-
aa? Kun useasti tulee samojen 
postia ei voi olla enää tietämä-
tön mitä he vaikka harrastaa tai 

mikä on se virallinen taho jos-
sa he asioivat? Tämähän on pa-
rempaa kuin tekstiviestien lu-
keminen, sillä tämä on oikeaa ja 
tositietoa.

Olen pyytämättä se palkaton 
Itellan työntekijä. Välillä on kir-
je jossa on niin kohtelias pyyn-
töetiketti päällä. Ilmoittaisitko 
onko tämä teille ja missä asuu? 
Siis olen silloinkin palkaton vai 
vapaaehtoiseksiko sitä nykyään 
sanotaan?

Olen palauttanut postin pa-
lautekirjekuoressa huomautuk-
sin ja ilman postilaatikkoihin 
mutta taitaa olla jatkossa niin, 
että vien ne ylimääräiset mui-
den kierrätyspaperin kera ros-
kiin sillä en ole vastuussa jat-
kuvasta Itellan työntekijöitten 
huolimattomuudesta vai alkaa-
ko se maksamaan siitä vapaa-
ehtoisesti prosentit, niin mikä 
ettei?

Omalla allekirjoituksella kun 
olen palautteen tehnyt on ollut 
vastaus aina se sama. Se on vain 
inhimillistä ja vastuu siirtyy ja 
kuuluukin vain minulle?

Tulee mieleen, että kuka ne 
lajittelee ja mikä on lukutaito 
ja myös epäilys että olenkohan 
minä sittenkin niin hyvä mag-
neetti kun noita kummallisuuk-
sia sattuu ja tapahtuu, mutta 
saisin olla vieläkin parempaa 
magneettia, että rahatkin tip-
puisivat saman lailla postilaa-
tikkooni, niin eihän sitä muuta 
kuin kiittäisi jakajaa?

PALKATON POSTINJAKAJA

Itella ja inhimillisyys

Eikö Alakorkalon suurvoima-
lan hinnalla (250 milj. €) saisi 
ison osuuden Sierilästä? Säh-
köä omakustannushintaan 50 
vuotta. Lämmitetään ”Fenix” 
ja muut soveltuvat kohteet säh-
köllä.

Ei tarvita valtavaa rakennus-
ta, ei 10 prosenttia verkostohä-
viöitä, ei Kemijoen lämmitystä. 
Pahimmillaan 70 rekkakuor-
maa/1 vrk turvetta, haketta, 
hiiltä 20 vuoden ajan. 

Dieseliä palaa valtavasti ja 
suuri määrä renkaita ja rekkoja 

ajetaan loppuun.
Pitäisi ajatella muutakin kuin: 

Käyttäjähän maksaa kaiken. 
Niin sähkönkin. 

Tulevaisuus näyttää hyvältä, 
kunhan vihreät alkavat rakentaa 
omaa ydinvoimalaa tuulimyllyjä 
pyörittämään ja kansanedustaja 
Esko-Juhani Tennilä saa lasket-
tua paljonko vapaa Vuotos-liike 
on maksanut valtiolle veroja ja 
paljonko Venäjän sähköä myy-
vät yhtiöt.

VUOTOS, KIITOS

Alakorkalon voimala

Olin ostamassa autoa, mut-
ta AKE:n mukaan siitä oli ajo-
neuvoveroa maksamatta ja auto 
käyttökiellossa ja niin sillä vaan 
ajetaan. Eikö poliisi valvo täl-
laista rikosta, muut maksavat 
veroja näköjään omistajankin 
puolesta.

AKE:n mukaan ”ei ollut jää-
nyt varmaankaan poliisin haa-
viin”. Voisiko joku vastata, mi-
ten tämä on mahdollista?

TOMMI

Auto ja vero
Saman taivaan alla,
kuljen kanssasi maailmalla.

Vaikka yhteinen ei ole tie,
silti se kummankin perille vie.

Sama taivas kattona,
sama sammal mattona,
kulkijaa se kuljettaa,
edessä aukee kaunis 
taivas ja maa.

Välillä lepopaikkaan 
löydän tien,

siinä levähdän ja eväsrepun 
mukanani vien.

Tämä pieni lampi on,
lepopaikkani verraton.

Vain metsä hiljaa huminoi
ja tuuli viestin korviini toi.

Missä kuljet mun ystäväin,
samat tähdet on yllämme näin.

Sama aurinko, maapallo ja kuu,
kun sua mietin, onni silmistä 

heijastuu.
Kun elämän tietäsi 
eteenpäin lähdet,
saat oppaaksesi saman 
kuun ja tähdet.

Aivan niin kuin minäkin ne 
nähdä saan,
sillä me kumpikin saman tai-
vaan alla kuljetaan.

ANNE TÖRMÄNEN

Saman taivaan alla

Onko muisti vain gigabittiä?
Mihin suku ja sukulaiset ka-

toavat? 
Onko olemassa mittaa, jolla 

voi mitata ihmisen tietoa ja tai-
toa. Muistiko?

Miten muistilokeroita tulisi 
tuoda esille? 

Onko se hyvä, vaiko vain de-
mentian luomia harhoja. 

Mihin tallennetaan muistin 

luomia kuvia? 
Ovatko kuvien galleriat her-

kästi tuhoutuvia, kuten valoku-
vat. 

Mihin ääni katoaa, miksi 
muistamme musiikkia? 

Mihin tallennetaan sävellyk-
siä?

KAIKELLA ON AIKANSA, 
PAIKKANSA

Mihin muistimme 
katoaa?

MUONIOSSA KOIRANOMIS-
TAJAT kakattavat koiransa 
naapurien pihaliittymiin ja 
postilaatikoiden edustoille. 
Kakkapussi ei paljon paina, 
ottakaa se mukaan.

JOPA LÖYTYI! Kuivassa li-
hassa solmittu rautalanka. 
Voiko sitä vielä syödä?

NÄLKHÄNEN

OTTAKAA HYVÄT ihmiset 
koiranjätökset pois hiihtola-
dulta. Jäätyneet kakat ovat  
vaarallisia, kun suksi tökkää 
siihen, jollei sitä huomaa.

MAAILMA EI PELASTU, jos pi-
halla seisoo kaksi saksalaista 
farmariautoa, yksi tila-auto, 
kelkka, mönkijä ja traktori. 
Missä silloin on rispekti?

TUPAKOIVA sairaalan hen-
kilökunta on verrattavissa 
humalaiseen bussikuskiin. 
Hävetkää haisunäädät.

OK

SAIRAALAKADUN tk:n labo-
ratorio pe-aamuna. Pitkät 
jonot, mutta palvelu koh-
teliasta, ammattitaitoista ja 
ystävällistä. Kiitos.

JOS HOIDOISTA muun mu-
assa homeopatia on ”kraa-
navedellä aikaansaatua pa-
ranemista”, lumelääkitystä, 
miksi sitä vastaan hyökätään 
oikein lailla?

VESI VANHIN VOIDE

TUPAKANSAVU TULEE LKS:
n ensiapuun sisälle. Olin 
useasti kontrollissa ja joka 
kerta tuli entistä huonompi 
olo tupakan vuoksi. Valitin, 
ei vaikutusta.

SAVUKOSKEN ahmantappa-
jan nimi julki! Eivät tarvitse 
suojelua nämä raakalaiset.

DIABETEKSEN VOI hoitaa il-
man lääkitystäkin: ruokava-
liolla. luepa Antti Heikkilän 
viimeisin kirja.

KOKEMUKSELLA

SAVUKOSKELLE kaivattaisiin 
kylmäasemaa ja autokor-
jaamoa.

EIKHÄN SE riitä tuo Han-
nuksenkartanon emän-
nän tukeminen näin lehen 
palstoilla. Kannattis tehä 
politiikkaa yhessä muistaki 
asioista. 

VALITTAJALLE! On nau-
rettavaa valittaa lippujen 
hinnoista. Ovat samat myös 
Kuopiossa. Kuinka usein va-
litat hinnoista ravintolassa?

URHEILUN YSTÄVÄ

MITEN TK-LÄÄKÄRI perii 
31,50 € lääkkeen b-lausun-
nosta Kelaan, kun erikois-
lääkärikään ei peri niin 
paljon.

RAHASTUSTA

PÄÄPOSTIN ULKO-OVEN ala-
reunassa oleva aukiolotie-
dote jää asiakkailta huo-
maamatta. Nostakaa tiedote 
silmien tasalle.
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