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2 Uutiset

Juokseminen on raskaampaa kuin 
hiihtäminen. Suksilla pystyy lintsaa-
maan, mutta juostessa ei. Juoksijat 
ovat kovempia urheilijoita kuin hiihtä-
jät, väittää Juhani Eskola.

Juoksija vastaan 
hiihtäjä
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4 Pääkirjoitus

Kuusamolaiset taksit tiedottavat!
Kun pääsette sairaalasta ja 

teille on myönnetty oikeus taksimatkaan, 
teillä on oikeus tilata taksinne kotikunnasta.

KELA TILAUSNUMERO 0100 86500
Mainitkaa tilatessa, että haluatte taksin kotikunnasta. 

Järjestelmä etsii lähimmän vapaan taksin 
- myös maaseudun ja Rukan taksit.
Lisätietoja taksiasemilta ja -autoilijoilta!
Terveisin Taksikeskus Kuusamo-Ruka

Irma Moilanen sai ensimmäisen lapsensa 1970-luvun lo-
pulla. Sittemmin lapsia syntyi lisää ja nuori äiti tuli tun-
temaan äitiyden eri puolet. Seuraavan kerran Moilanen 
joutui päivittämään käsityksiään äitiydestä 1990-luvun 
puolivälissä, jolloin hän ryhtyi sijaisäidiksi.

Mitä tarkoittaa äiti?

Peräti 43 prosenttia Pohjois-Pohjanmaan yrittäjistä ilmoitti kyselyssä, että työntekijän palkkaaminen on vaikeaa ja sopi-
vaa on erittäin vaikea löytää. Yksi syy on se, että työpaikat ovat eri paikassa kuin tekijä, mutta yksi syy on myös työnhaki-
jan asenne.

Työ ja tekijä eivät kohtaa

Kuusamoon kokoontuneet senioritanssijat pääsivät torstaiaamupäivänä huippuluokan oppiin, kun 
tanssitaiteilija Jorma Uotinen piti opetuspajaa Atimoihin kokoontuneelle tanssiväelle. Uotisen mu-
kaan tanssissa, kuten muutenkin elämässä, on löydettävä oikea suunta.

Suunta löytyy tanssien

MIKKO HALVARI

5 Koillismaa

Muikusta on moneksi, sen 
osoitti päättynyt muikku-
reseptikilpailu. Muikku on 
Koillismaan tärkein saalis-
kala. Muikun jalostusarvoa 
pitäisi saada edelleen nos-
tettua, pääkirjoituksessa 
todetaan.

Muikusta 
moneksi

Päätoimittaja Petri Karja-
laisen Koillissanomiin kir-
joittama Suvaitsevaiset 
kuusamolaiset -alakerta 
voitti sarjansa Sanomaleh-
tien liiton Paras juttu -kil-
pailussa. Se kilpaili näkö-
kulmajuttujen sarjassa.

Karjalainen
voitti
alakerrallaan

Puoltavatko mammuttiläk-
siäiset paikkaansa, pohtii 
Seppo Ervasti.

Mammutti-
läksiäisistä

Lunta
myytävänä 
Rukalla

Kolmen suurimman puolueen keskustan., perussuoma-
laisten ja kokoomuksen hallitusneuvottelut alkavat tä-
nään Smolnassa, kertoo keskustan puheenjohtaja Juha 
Sipilä. 

Ensimmäinen tehtävä neuvotteluissa on päivittää ti-
lannekuva. Viikonlopun aikana puolueet kokoavat joukku-
eensa, ja työ jatkuu maanantaina.

Hallitusneuvottelut
alkavat heti tänään


