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Maanantaina 1. kesäkuuta 2009
Matti Haapavaara

Tunteet kuumenivat Jormualla
Säästöt: Kyläkoulun puolesta
kova huoli, mutta toivoa ei juuri annettu
TANJA NUOTIO
Kajaani

Tähtäri Juha Leinonen (vas.) ja lentäjä Jukka Sipilä kertaavat sunnuntain ensimmäisen lennon tapahtumia Kajaanin lentoasemalla.

Palolentäjä on
paljon vartijana
MATTI HAAPAVAARA
Kajaani

KAJAANILAISET palolentäjät ovat nyt paljon vartijoina.
Tänä kesänä Kainuun palovalvontalennot hoidetaan
yksinomaan Kajaanista. Jo
yksin toukokuussa on ollut
enemmän palolentoja kuin
koko viime kesänä yhteensä.
– Ja jos säät kääntyvät oikein helteisiksi, me voimme

olla ilmassa neljällä eri keikalla jopa yhdeksän tuntia,
sanoo sotkamolainen palolentäjä Jukka Sipilä, joka huristeli eilen palolentoja lähes
viisi tuntia.
– Kahden lennon välissä
on toki mukava lepotauko.
Tankatakin pitää – mies sekä
kone, naurahti Sipilä iltapäivällä ensimmäisen lennon
jälkeen.
O Uutisaukeama A2

Opettajankoulutus
ei unohda verkkoa
TANJA NUOTIO
Kajaani

PROFESSORI Pertti Yli-Luoma jätti viime viikolla jäähy-

väiset Kajaanin opettajankoulutusyksikölle. Hän on
varmistanut, että verkkoopetusta ei unohdeta, sillä
sen aikakausi on vasta aluillaan.

Yli-Luoman jatkaja ottaakin haltuunsa uuden verkkooppimisen professuurin.
Kun Yli-Luoma aloitti Kajaanissa 2000, hänen alansa
oli oppimisen ja opetuksen
empiirinen tutkimus. Viimeiset viisi vuotta vierähti
ennen kaikkea verkossa.
O Kainuu A4

O Kotimaa A6

Verkossa tänään
Kajaanilaisten mielipiteet säästöistä
Kuka on Suomen seksikkäin meppiehdokas
O www.kainuunsanomat.fi
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Päivä
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Jormualaiset eivät ole luopuneet
toivosta säilyttää oma noin 50 oppilaan kyläkoulunsa.
Tämä kävi selväksi sunnuntaiiltana koululla, jonne kyläyhdistys
oli kutsunut Kajaanin kaupunginhallituksen.

Hauenuistelun
EM-kisat:
Ennätysmäärä
venekuntia
Oulujärvellä

2
2–3
4–5
6, 8
9
10

Rovaniemeläinen Reijo Mikkola
näyttää, että hauki oli syönnillä heti sunnuntaiaamuna. Tämä vonkale
oli tosin ”vain” 4-kiloinen - samanmoisia ja isompiakin nousi päivän
mittaan vielä monta. Venekuntaan
kuului myös kilpailunjohtaja Teuvo Alatalo.
– Kalastuksessa ei kyllä tittelistä
ole apua, tuumasi Alatalo, vaikka
Ahti heidän joukkueelleen olikin
varsin suopea. Joukkueen saalismäärä jopa tuplaantui sunnuntaina.
Hauenuistelussa rikottiin tänä
vuonna ennätyksiä. Venekuntien
määrä nousi reilulla tusinalla, ja
jo lauantaina vetouistelijat pitivät
viimevuotista saalismäärää pilkkanaan.
Sunnuntaina tahti alkoi kuitenkin
vähän hiipua. Osa päättikin rantautua jo ennen varsinaista punnitusta.
Liekö entistäkin parempi sää sitten
verottanut kalan syöntiä.
– Meidän onkeen ei ainakaan enää
napannut, totesi jämsänkoskelainen
Pasi Hirvilampi kotimatkalta. Hänen venekuntansa tähtihetki osuikin jo ennen kilpailun alkua. Perjantaina nappasi hauki, joka painoi
peräti 12,2 kiloa.
Se olisi tuonut voiton viikonlopun
kisassa.

B-osa
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Urheilu
Luokitellut
Tänään
TV&radio

– Me jormualaiset toivomme, että
päättäjät miettisivät vielä, sopivatko Jormuan koulun oppilaat todella Kuluntalahden kouluun, mitä
kaupunki nyt suunnittelee. Lisäksi
Jormuan koulun kuntoselvitys on
tehtävä tarkemmin.
Illan keskustelu kuumeni ajoittain Jormuan koulun piskuisessa juhlasalissa. Lähes koko sali oli
täynnä, ja vakava tilanne heijastui
kyläläisten, mutta myös päättäjien
kasvoilta.

Kaupunginhallitus
Keitä oli paikalla?
Heikkinen Jukka (kesk.)
Huusko Vesa (vas.)
Immonen Marjatta (kesk.)
Karppinen Veli-Matti (sit.)
Kuutti Päivi (kok.)
Malinen Päivi (vas.)
Okkonen Arto, pj. (kesk.)
Piirainen Raimo, 1. vpj. (sd.)
Sankilampi Jaana (ps.)

O Uutisaukeama A3

Ahdilla on omat suosikkinsa

O Kainuu A4

Ilta

Selväksi kävi myös se, että poliittista päätöstä ei Jormuan koulun
osalta ole vielä tehty, mutta tulevaisuus näyttää huonolta.
Kajaanissa on vaakalaudalla
muun muassa useita kouluja ja kulttuuripalveluja sekä -toimintoja.
Kaupunginhallitus kokoontuu
huomenna ja sillä on asialistallaan
talouden tasapainottamisohjelma

2010–2016. Esillä on myös 2010
talousarvion ja vuosien 2010–2012
taloussuunnitelman valmistelu.
Hallitus tehnee periaatepäätöksen, mitkä Kajaanin koulut lakkautetaan. Ensi viikolla kokoontuu valtuusto.
Myös kouluverkkoselvitys esitellään tiistain kokouksessa.
– Semmoinen käsitys jäi, että Jormuan koulu lakkautetaan 2012, kyläyhdistyksen puheenjohtaja Risto
Kuvaja kommentoi kahden ja puolen tunnin hiostavan keskustelun
jälkeen.

Omalla
palstalla
tupa ja piha
Teijo Määttänen

KAIKKI eivät haaveile mökistä

järven rannalla.
Helena Föhrin unelma toteutui tänä keväänä, kun siirtolapuutarhan laitaan nousi Villa
Roosa. Hänelle ei sopinut ajatus erakkomökistä korpimaisemassa.
O Kainuu A4

ANNA-MARI HÄNNINEN
Vaala

Poliisi saamassa luvan
aseiden kotitarkastuksiin

Sää Kainuussa

Viikko 23. N:o 146 92. vuosikerta

1–3
5
6
7–10

Reijo Mikkola todisti, että hauki oli
syönnillä myös sunnuntaina. Tämä
vonkale oli päivän ensimmäisiä.

Satakieli
laulaa
jo Kainuussa
O Tänään B6

Kouvola
katkaisi Jymyn
voittokulun
KOUVOLAAN katkesi Sotkamon
Jymyn tappioton taival miesten superpesiksessä. Neljän voiton jatkoksi tuli ensimmäinen
tappio kun Kouvolan Pallonlyöjät kuritti vierastaan liki 30
asteen helteessä lukemin 2–0
(3–2, 3–1).
– Eipä ollut meiltä kärkipelin
arvoinen suoritus. Ulkopelimme ei ollut tasolla, jota tällaisten
otteluiden voittamiseen tarvittaisiin, sanoi Jymyn pelinjohtaja
Mikko Kuosmanen.
O Urheilu B2

