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N:o 85 – 88. vsk.

Matkalla
EM-kisoihin

Nuori solisti
ilman paineita

JALKAPALLON EM-kisoihin val-

maistautuva Tiina Salmén on 20vuotias, HJK:n kapteeni ja
maajoukkueen vakiopuolustaja. SM-liigaan ja EM-kilpailuihin valmistautumisen ohella hän työskentelee kahvila-apulaisena,
jotta saisi vuokran maksettua.
Suomen naisten maajoukkue selviytyi sensaatiomaisesti ensi kesänä Englannissa pelattaviin EM-kilpailuihin.

RADION sinfoniaorkeste-

OIKEAN KIRJAILIJAN ovat saaneet

avukseen Kuhmon Kontion koulun 5Cluokan oppilaat, kun he tekevät ihka
omaa satukirjaa. Outokumpulainen
kirjailija Esko-Pekka Tiitinen on vieraillut nyt kahdesti luokassa ja antanut
neuvoja, kuinka kirja syntyy.

rin perinteisessä Nuorten
solistien konsertissa soittaa
huomenna Jussi Järvenpää. Kainuun musiikkiopistossa käyrätorven soiton
aloittanut Järvenpää pitää
perinnettä hienona mutta
ei ota turhia paineita, vaikka monet solisteista ovat
nousseet
maineikkaiksi
muusikoiksi.
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mukaan Neuvostoliitto tavoitteli 35 vuotta sitten sosialistista Suomea. Mitään äkillistä
vallankaappausta ei kuitenkaan harkittu, vaan tavoite aiottiin toteuttaa laillista tietä.
Tärkeänä askeleena oli seuraajan valinta Urho Kekkoselle. Presidentin tehtävään piti
saada vasemmiston yhteisenä
ehdokkaana sosiaalidemokraatti. Tähän tehtävään kaavailtiin Neuvostoliiton aiemmin hyljeksimää mutta ulkopoliittisen täyskäännöksen
tehnyttä ja vuonna 1970 ulkoministeriksi noussutta Väinö
Leskistä.
Dosentti Kimmo Rentola
päätyy näihin tuloksiin tuoreessa tutkimuksessaan Vallankumouksen aave – Vasemmisto, Beljakov ja Kekkonen
1970 (Otava).
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TREFFI

Zavtra vei
dokumenttien
maailmaan
DOKUMENTTIELOKUVA tuli
tutuksi Hauholan koulun oppilaille Zavtra – huomenna elokuvan esityksessä Bio Rexissä.
Kajaanilaissyntyinen ohjaaja
Markku Heikkinen esitteli oppilaille Ari Matikaisen kanssa
tekemänsä kuvauksen rajaseudun elämästä. Nuoret saivat
myös monipuolista tietoa elokuva-alasta.
”Investoinnissa uusitaan biologisen puhdistamon lietteenkäsittely ja koko puhdistamon automaatio”, kuitu- ja voimaosaston johtaja Pentti Pietinen (vas.), puunkäsittelyalueen päällikkö
Markku Tolonen ja ympäristöpäällikkö Seppo Karsisto toteavat.

JÄÄKIEKON SM-liigassa pela-

taan tänä keväänä tiukat välierät. Finaalipaikkojen metsästys käynnistyy perjantaina otteluilla Kärpät-Lukko ja JokeritHPK. Jatkoon selviytyy kolmella voitolla.
URHEILU A 9

Biologiseen puhdistamoon suuri investointi
Kajaani

KARAISTUNEET nuoret johKAHDEKSAN JA PUOLI miljoonaa euroa investoi UPM
Kajaanin paperitehtaan biologiseen
jätevedenpuhdistamoon.
Tehtaanjohtaja Kari Pasanen korostaa, että ympäristö-

asioiden hoidon kehittämisen
lisäksi investointi tukee paperitehtaan tuottavuuden kehitysohjelman toteuttamista.
”Investointi on olennainen
osa tehtaan jatkokehityksen
turvaamista. Se on infrainvestointi, joka mahdollistaa jatkossa esimerkiksi jatkojalostuksen nostamista.”
Biologinen jätevedenpuh-

distamon investointi on samalla Kajaanin paperitehtaan
suurin investointi vuoden
1998 jälkeen. Tuolloinen investointi liittyi paperikone 2:n
kehittämiseen.
Investoinnissa uusitaan biologisen puhdistamon lietteenkäsittely ja koko puhdistamon
automaatio.
Lietteenkäsittelyn uusinta

parantaa lietteen hyötykäyttömahdollisuuksia biopolttoaineena sekä maanrakennusja maanparannusaineena.
Investoinnin toteutus alkaa
heti.
Töiden arvioidaan valmistuvan ensi vuoden toisella neljänneksellä.
Kajaanin paperitehtaalla on
menossa vuoteen 2007 ulottu-

van kehitysohjelma. Sen lähtökohtia ovat kolmen paperikoneen säilyttäminen, tuotannon jalostusasteen nostaminen ja henkilöstön vähentäminen 650 työntekijään ilman irtisanomisia.

TALOUS B 2

500 aiheetonta karhulaskua keskussairaalan potilaille
Hannu Mustonen

TALOUS B 1

MAAKUNTAHALLINNON

laskuongelmat
jatkuvat
uusien ilmiöiden kera. Nyt
Kainuun keskussairaala on lähettänyt potilailleen satoja aiheettomia karhulaskuja. Tämänhetkinen enimmäisarvio

asettuu noin 500 aiheettomaan karhuun, jotka kaikki
koskevat viimevuotisia potilaslaskuja.
Karhujen ”karkaaminen”
juontaa juurensa siihen, että
maksamattomien laskujen
seurantaa ei ole saatu päivitettyä ajan tasalle kaiken kiireen ja probleemaselvittelyn

keskellä. Tilanteessa sovittiinkin, että karhuja ei lähetetä
ennen tiedostojen päivittämistä.
Kaksilla kuitenkin ajateltiin, että viimevuotisten maksamattomien laskujen perään
voi huudella.
Viime viikolla lähetetyistä
karhuista kuitenkin noin 500

on aiheettomia, sillä laskut on
maksettu kuluvan vuoden aikana.
Niiden suoritukset eivät
vain näy seurantatiedostoissa.
Samaan aikaan maakuntahallinnon oma laskunmaksu
tökkii edelleen pahasti ja tämänhetkinen arvio onkin, että
maksuliikenne sujuu normaa-
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SM-liigassa luvassa
tiukat välierät

UPM pohjustaa jatkoa
Kajaanin paperitehtaalle
Ahti Saarela
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rakentaa yhdessä unelmiensa
omakotitalon, mutta vain yksi
pareista saa talon omakseen.
Taloa ovat tavoittelemassa
myös kajaanilaiset Sirkka ja
Aarne Mursu.
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Syyria lupasi
vetää joukkonsa
Libanonista
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ajan varjo

NELOSEN TOSITV-SARJASSA Talo kahdeksan pariskuntaa

Ahti Saarela

tajat puuttuvat Kainuusta.
Kainuun pitäisi saada enemmän kriittisiä edelläkävijöitä,
Kajaanin ammattikorkeakoulun rehtorin paikalta Oulun
seudun ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän johtajaksi siirtynyt Kari Juntunen
(45) toteaa.
”Se tarkoittaa pikkusen minua nuorempia, innokkaita ihmisiä, jotka ovat kuitenkin sillä tavalla vahvoja, että he eivät
heti säikähdä, kun joku pikkusen ärähtää”.
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tavoittelee taloa

Jouko Marin
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kriittisiä
edelläkävijöitä

LAUA
Beck
Päättyvä

on post

mien
un Sano
Viikoittainen
Kainu

Työpaikka tarjolla
teollisuudesta

KAINUU A 3

Puh

. .
2.4NTAI

>> Sinulle

>> 6
.
eurodekkar
08-61661,
ja muut
ni, puh.
yhteystiedot
+ muut Kajaa
Osoite87101
>> 4
nimi
150,
ijanPL
taja / julkaiste,
n televisiolii
ite. Kustan
ja radiolittaine
televisio- viikoi

sukelsi
Kova laki mieleen
rikollisen
>> 2
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NUORTEN heikko into hakeutua ammatillisen koulutuksen kautta teollisuuden
palvelukseen tai yrittäjiksi on
saanut teollisuuden liikkeelle.
Tehtaiden ja verstaiden ovat
avataaan Kajaanissa koulunuorten
tet-harjoitteluun.
Virheellisiä käsityksiä halutaan korjata, jotta eläköitymisen synnyttämä tsunamivyöry
ulos tehdastöistä voitaisiin
ajoissa ehkäistä.
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listi vasta toukokuun lopulla.
Kun laskuja ei saada maksettua ajallaan, kasvaa myös
myöhästymisistä koituva lisäkustannuspotti. Nyt puhutaan
jo kymmenistä tuhansista euroista.
KAINUU A 3

Demokratia ja vapaus
– tyrannia ja vakaus
TZINGIS AITMATOV kirjoitti

paitsi kirjoja kirgiiseistä myös
käsikirjoituksen neuvostofilmin
klassikkoon Ensimmäinen opettaja. Kun kommunismia tuotiin
paimentolaiskylään, kaikki ei
sujunut ihan ongelmitta.
Silti kommunistipomojen 80
vuotta kestänyt valta Kirgisiassa on vasta nyt päättymässä. Askar Akajev ei ole ollut alueen
diktaattoreista pahimpia ja niin
oppositio pystyi hänet rauhanomaisesti kaatamaan. Mutta
vielä kriisi ei ole ohi.
Raimo Viirret otaksuu, etteivät suurvallat nyt halua hallitsematonta kriisiä alueelle, jossa
ääri-islamismin uhka on jatkuva. Uzbekistanin diktaattori Islam Karimov on ollut George
W. Bushin ystävä siinä missä
saudisheikitkin. Tyrannien ennenaikainen
romahtaminen
veisi vakauden.
YLÄKERTA A 2

