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J u h a N e u vo n e n

Pickleball:
Uusi mailapeli
miellytti
Vuokatissa

Kainuun
soratiet
odottavat
korjaajaa
●●Nykyrahoitus sallii kahden

soratiekilometrin peruskorjauksen
Kainuussa vuosittain. Maakunnassa
on sorateitä kaikkiaan
2 000 kilometriä.
●●Hallituksen lupaamien
lisämäärärahojen kohdentumisesta
ei ole vielä tietoa. • Uutiset A4–5
R atka i s u u l ko p u o l e lta?

Sulfaatit
alas uusilla
keinoilla

I.K. Inha jäi
Sibeliuksen
jalkoihin

Terrafame hakee uusia teknologisia ratkaisuja sulfaatin vähentämiseksi. Se investoi kaksi miljoonaa euroa ja avaa haun, johon voivat osallistua yritykset,
yliopistot ja tutkimuslaitokset.
Tuotantoon otettava ratkaisu
halutaan käyttöön nopeasti parin vuoden sisällä.

Valokuvaaja, kansanrunouden
kerääjä ja Suomen lehdistön ensimmäinen ulkomaankirjeenvaihtaja I.K. Inha täytti tänä
vuonna 150 vuotta niin kuin
luokkatoverinsa Jean Sibeliuskin. Miksi Inhaa ei ole juhlittu?

•

pickleballiin keskiviikkona Vuokattihallissa. Pickleball on mailapeli, josta löytyy yhteyksiä niin tennikseen, sulkapalloon kuin pöytätennikseen. Reikäpallo muistuttaa salibandyn pelivälinettä, mutta on pehmeämpi ja kimmoisampi. Pallo on hitaampi kuin tenniksessä, joten peliä tuli enemmän. Kaikki pääsivät hyvin peliin mukaan,
Urheilu A22
Nevalainen kuvaili uutta peliä.

•

-päivät ke-pe 11.-13.11.

Naisten nilkkurit
143,90 (179,90)

Pilvistä,
lumisade
jatkuu

•

-2

Sää A28

Miesten nilkkurit
135,90 (169,90)

To 12.11. tehtaanedustaja Esko Lapinoja auttaa valitsemaan
sopivat sievikengät klo 10-17.

Sievin
nilkkurit ja
kävelykengät

-20%

KAJAANI, p. (08) 636 650, Ma–pe 10–17.30, la 10–15

norm.hinnasta

•

Kulttuuri A16

Uutiset A8

Kainuun sää

Liikunnanohjaajaopiskelijat Juuso Nevalainen (selin), Riku Heikkonen ja Jari Manninen ottivat tuntumaa

F i n l a n d i a-e h d oka s

Naisten saappaat
183,90 (229,90)

Antti
Hyvärinen
Lupsakoita
lyhenteitä
elyjen ja avien
kaveriksi.

•

Mielipide A2

GripStep pitopohja

Uusi GripStep on pohjaratkaisu, jonka ainutlaatuinen
PU-kumi -kaksoisrakenne
ja pohjakuvio antavat kengälle ylivoimaiset pito-ominaisuudet. Pohja pureutuu
tiukasti liukkaisiin pintoihin.
Kaksoirakenteen ansiosta
pohja on myös joustava
ja iskuja vaimentava sekä
jalkaa tukeva.

