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Ahonen
tekemässä
mäkihistoriaa

Moottoripyörillä
Uuden-Seelannin
vuoristoteille

KESKI-EUROOPAN mä-

VILLE RANNAN sarjakuvaromaani Kajaani

ilmestyy maaliskuussa. Kajaanissa seikkailee
Elias Lönnrot -niminen hahmo, joka viettää
1830-luvun Kajaanissa raisumpaa elämää
kuin kiireinen nykyihminen konsanaan.

kiviikon historiaa saatetaan kirjoittaa uusiksi jo
tänään, sillä mäkiviikkoa
yli kymmenellä pisteellä
johtava Janne Ahonen voi
varmistaa illalla viidennen
mäkiviikon
voittonsa.
Temppuun ei ole pystynyt
aiemmin kukaan. Neljän
voiton miehiä ovat Ahonen ja saksalaislegenda
Jens Weissflog.

KULTTUURI B 6

Iäkäs mies
kuoli palossa
Hyrynsalmella
Pentti Heikkinen
Hyrynsalmi

Irtonumero 1,7 e (sis. alv)

MOOTTORIPYÖRÄ on moottoripyörä

niille viidelle kajaanilaiselle, jotka jo tasan
viikon päästä päräyttävät Uuden-Seelannin Aucklandista pohjoiseen muutaman
sadan kilometrin päivämatkalle.
Mutta tämä on vasta alkua. Viisituhatta
kilometriä ja kaksi viikkoa tarvitaan, ennen kuin uuden ajan karjapaimenet hyppäävät pyöriensä selästä juhlapäivälliselle.
Mutta matka ei pelota. Pojat ja tytöt eivät ole ensi kertaa pappia kyydissä. He
kaikki ovat kokeneita matkapyöräilijöitä.
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Oluen paljousalennusten kielto
ei vielä näy ostokäyttäytymisessä

KYNTTILÄSTÄ vaatteisiinsa

ilmeisesti tarttunutta tulta
asunnostaan paennut yli 80vuotias mies menehtyi rivitaloasuntonsa eteiskäytävään
Hyrynsalmella lauantaina aamuyöstä.
Pelastuslaitoksen savusukeltajat löysivät miehen savun
täyttämästä neljään huoneistoon johtavasta eteiskäytävästä. Miehen yllä olleet vaatteet
olivat palaneet lähes kokonaan. Uhrin lopullinen kuolinsyy varmistetaan oikeuslääketieteellisissä tutkimuksissa.
Poliisi tutkii tapausta tapaturmana.

Hanna Sirniö
Kajaani

ALKOHOLIN paljousalennusten kielto

näyttää vaikuttaneen päinvastoin kuin
lainsäätäjät halusivat. Yksittäisten
olutpullojen hinta laski vuoden alussa,
vaikka hallituksen tarkoituksena oli
nostaa monipakkausten hintoja.
Hallintoneuvos Kari Paaso sosiaalija terveysministeriöstä kertoo, että ke-

hitys voi hyvin johtaa alkoholiveron
uuteen nostoon ensi vuoden alussa.
Paason mukaan on kuitenkin vielä liian aikaista sanoa, miten muutokset lopulta vaikuttavat.
Kajaanin City-Marketin kauppias
Mikko Puhakka ja Kajaanin Prisman
kauppias Pasi Piirainen ovat samoilla
linjoilla.
”Yksittäisen pullon hinta on laskenut, mutta se ei vielä muutamassa päi-

vässä ole ehtinyt vaikuttaa myyntiin”,
Puhakka sanoo.
”Tässä vaiheessa ei osaa vielä sanoa,
mitä tulossa. Ihmisillä ei vielä ole uudistus tiedossa”, Piirainen perustelee.
Alkoholiveron kiristämisen lisäksi
alkoholinkulutusta yritettiin hillitä
kieltämällä paljousalennukset. Mäyräkoiran tai sixpackin olut ei enää saa
olla yksittäistä olutta halvempi.
Panimoille ja kauppiaille muutos

merkitsee sitä, että yksittäisten pullojen ja tölkkien hinta on hiottava aiempaa tarkemmin.
”Yksittäisten pullojen hinnat ovat
tulleet alas, koska niillä on oltava sama
hinta kuin halvimmillaan monipakkauksessa, ” selittää Piirainen.
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Arto Tulima
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SUOMALAISTEN kuolemat ul-

komailla ovat lisääntyneet. Ulkomailla kuolee keskimäärin
yksi suomalainen joka päivä.
Ulkoministeriön mukaan tapausten lisääntyminen johtuu
siitä, että iäkkäät suomalaiset
matkustavat yhä useammin yhä
kauemmas ja matkalla viivytään pitkään.
Omaiset päättävät, mitä vainajalle tehdään. Vainaja voidaan lähettää Suomeen tai haudata tai tuhkata siinä maassa,
jossa kuolemantapaus sattui.

Tampere

MORMONIKIRKKO tuhoutui

tulipalossa lauantaina Tampereella. Poliisi tutkii paloa törkeänä tuhotyönä. Paikalla oli
havaittu ihmisiä ennen paloa,
ja heidän osuuttaan syttymiseen selvitetään. Kirkon edustaja arvioi vahinkojen nousevan 3–4 miljoonaan euroon.
Rakennusta ei ollut vakuutettu.
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Kanadalle nuorten
MM-kiekkokultaa

Ryhmäkodissa
paloi
Tuusulassa

MYÖHÄÄN
lauantai-iltana
voitti Kanada historiansa 14.
kultamitalin jääkiekkoilun alle
20-vuotiaiden MM-kisoissa.
Kanada kaatoi Ruotsin maalein
3-2 Wayne Simmondsin jatkoaikamaalilla.

STT
Tuusula

MYÖHÄÄN LAUANTAI-ILTANA syttyi tulipalo mielen-

STT–AFP–Reuters
Tbilisi
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Yhä useampi
kuolee ulkomailla

STT

Saakashvili
julistautui
vaalien voittajaksi

KAINUUN vaakuna ja lippu
täyttävät 30 vuotta. Heraldikko
Olof Erikssonin (1911-1987)
suunnittelema lippu on muotoiltu Kainuussa moneen käyttöön.
Maakuntalippua tulee kohdella ja kunnioittaa samalla tavalla kuin Suomen lippua. Isännänviirin käyttö on väljempää.
Mutta yhtä kaikki: lippuja saa
ja pitää käyttää, viiriä samoin.
SUNNUNTAI

Kirkkopalossa
epäillään
tuhopolttoa

terveyskuntoutujien ryhmäkodissa. Hätäkeskuksen mukaan yksi ihminen kuljetettiin
sairaalaan.
Ryhmäkodissa
asuu 12 mielenterveyskuntoutujaa. Useita ihmisiä jouduttiin evakuoimaan palon vuoksi. Rivitalon yksi huoneisto
paloi kokonaan, kun taas muihin huoneistoihin tuli vain savuvahinkoja. Tuli ehti levitä
myös talon ullakolle.

Lippu ja vaakuna
30-vuotiaita

URHEILU A 12

Haka pestasi
Rauno Lesosen
OMAAN KASVATTIIN päätyi

Kajaanin Haka valmentajavalinnassaan. Uutta nostetta jalkapallokentillä seura lähtee hakemaan Rauno Lesosen johdolla. Kokkolasta syntymäkaupunkiinsa palaava kokenut jalkapalloilija on tehnyt Hakan
kanssa kaksivuotisen sopimuksen.

Chihuahuat Susy (vas.), Muru ja Taika kulkivat Tamminäyttelyn ihmis- ja koiravilinässä oulunsalolaisen Johanna Kankaan sylissä.

Nuttu päällä Tamminäyttelyssä

URHEILU A 10

Renttukirjailija
ennustaa oikein

Ennätyssuuri koiranäyttely jatkuu vielä tänä päivänä

GEORGIAN JOHTAJA Mihail

Saakashvili on julistautunut
maan presidentinvaalien voittajaksi. Saakashvilin mukaan
ovensuukyselyt vahvistavat
hänen voittonsa. Kyselyt ennakoivat Saakashvilille 53,8 prosentin äänisaalista, joka riittäisi voittoon ensimmäisellä kierroksella.
ULKOMAAT B 7

Marjaana Väisänen
Kajaani

CHIHUAHUAT Susy, Muru ja Taika

ovat Kajaanin Tamminäyttelyn pienimpiä osallistujia. Pikkukoirat matkustavat Pallohallissa emäntänsä Johanna Kankaan sylissä tyytyväisen
oloisina, ja ihastelijoita riittää.
Seitsemän kuukauden ikäinen Muru
on vielä hieman pienempi kuin aikuiset Susy ja Taika.

”Muru on pentu ja niin karvaton
mahasta, että sillä pitää olla paita
päällä”, Kangas kertoo.
Hän on neulonut Murun päällä olleen paidan alun perin Susylle. Puikkoihin piti tarttua itse, sillä tarpeeksi
pieniä vaatteita ei saanut valmiina.
Itse tehdyillä vaatteilla on tunnearvoa, eikä Kangas halua laittaa niitä
kiertoon. Valmiina ostetut kamppeet
sen sijaan kiertävät koiraperheestä

toiseen. Jos eivät ilmaisina, niin pienestä rahasta.
Johanna Kankaan tekemät vaatteet
osoittavat koiran sukupuolen: tytöille
tehdään vaaleanpunaista, pojille sinistä.
Kova pakkanen pitää näyttelypaikkana toimivan Pallohallin viileänä, joten pikkuruiset chihuahuat eivät olleet ainoita vaatetettuja koiria.
Tamminäyttelyssä on tänä vuonna

ennätyksellinen paljon, 3 622 koiraa.
Näyttelytoimikunnan puheenjohtaja Tiina Eskelinen arvioi, että kaksipäiväisen näyttelyn osallistujamäärää
ei pysty tästä enää kasvattamaan. Todennäköisesti ensi vuonna pennut suljetaan pois kilpailusta. Tänä vuonna
niitä on ollut noin 300.

CHARLES BUKOWSKI ei tarvinnut tinoja ennustaakseen tulevaisuutta tai kuvatessaan nykyisyyttä, vaikka enimmäkseen
tinoissaan olikin, Seppo Turunen kirjoittaa. Lukekaa vaikka
Bukowskin runo Roskalaatikkoelämää ja hämmästykää äijän tarkkanäköisyyttä.
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