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Uutiset nyt
Vuokra-asuminen kallistuu 
tuntuvasti.
Mitä venäläisturistit hakevat 
Suomesta?
Video
Kohtalo toi päivänsankari Neil 
Hardwickin Suomeen.
Kuvagalleria
Nuoret pääsivät vesille 
Virpiniemessä.
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Australialainen Sarah Barnett ja tanskalainen Jesper Olsen 
aloittivat heinäkuun alussa hurjan urakan. Kuten sponsoriauton 
ovikin paljastaa, heidän tavoitteenaan on juosta neljän 

mantereen läpi 40 000 kilometriä vajaan kolmen vuoden 
aikana. Maanantaina kaksikko saapui Ouluun taitettuaan 
matkaa vajaat tuhat kilometriä.                                   URHEILU 17

Maailman ympäri juokseva Sarah Barnett on vasta urakkansa alussa

Pia Alatorvinen
Kaleva
OULU Joihinkin ruokaostoksiin 
on tullut jopa viidenneksen hin-
talisä reilussa kahdessa vuodessa. 
Kaleva vertasi sattumanvaraisesti 
valittujen tuotteiden hintoja Ku-
luttajaviraston vuoden 2006 tam-
mikuussa Oulussa keräämiin hin-
tatietoihin. 

Limingantullin Prisman hinnat 
valikoiduissa peruselintarvikkeis-
sa olivat nousseet eniten. Lidl oli 
halvin, Kaakkurin Citymarket si-
joittui keskivaiheille.

Ostoksiin valittujen 14 tuot-
teen yhteishinta kassakuitissa 
kilohinnoilla laskettuna oli Pris-
massa 60,01 euroa ja Citymarke-
tissa 60,70 euroa. Lidlissä koko-
naishinta oli 45,78 euroa, mutta 

valikoimasta ja siten ostoksista-
kin puuttuivat porsaan ulkofi le-
pihvit. Jos Lidlissä olisi myyty sa-
manhintaista possua kuin Pris-
massa, kassalla olisi pitänyt mak-
saa 58,61 euroa.

Vuonna 2006 Prismassa samas-
ta satsista piti maksaa 49,44 eu-
roa ja Citymarketissa 52,57 euroa. 
Lidlin parin vuoden takainen hin-
ta oli 41,88 euroa.

Myös hyväntekeväisyyjärjes-
töissä ruoan hinnan nousu on 
huomattu. Yhteistyötä työttömät 
ry:n ruokajonoissa maanantaisin 
ja keskiviikkoisin on yhä enem-
män ihmisiä. Seurakuntien dia-
koniatyössä ei ruoan hinta vielä 
suuremmin näy, mutta piikkiä 
odotetaan syksylle.

KOTIMAA 4

Ruokakori 
kallistunut 
huimasti 
Oulussa
Kahdessa vuodessa 14 tuotteen 
ostoskassin hinta nousi 10 euroa

PEKKA ALA-AHO

Anne Aho
Kaleva
OULU Venäjän suurlähettiläs Ale-
xander Y. Rumyantsev luovutti 
maanantaina Oulun läänin maa-
herralle Eino Siuruaiselle maansa 
korkea-arvoisimman ulkomaalai-
sille tarkoitetun kunniamerkin.

Presidentti Vladimir Putinin 
myöntämä Ystävyyden kunnia-
merkki on tunnustus Siuruaisen 
työstä Venäjän ja Suomen suhtei-
den kehittämiseksi ja parantami-
seksi. Siuruainen sai myös kun-
niatohtorin arvot Petroskoin val-
tion yliopistossa ja Arkangelin 
teknisessä yliopistossa.

Aiemmin merkin on saanut 
muun muassa Paavo Lipponen. 

TÄNÄÄN 28  

Putin myönsi 
Siuruaiselle 
kunniamerkin

Maaherra Eino Siuruainen sai 
Ystävyyden kunniamerkkinsä 
maanantaina.

Jaana Haapaluoma
Kaleva
KUUSAMO UIkomailta saapuvat 
marjanpoimijat viedään kihokki-
soille, sillä suomalaisten innostus 
kihokkien poimimiseen laantuu. 

Taustalla on myös pelko siitä, 
että ulkomaalaiset poimijat jää-
vät joutilaiksi marjasadon myö-
hästyessä.

Luontaistuoteyritys Norbiox Oy 
on sopinut Riitan Herkun kanssa 
kokeilevansa, miten ulkomaalais-
ten marjanpoimijoiden kihokin-
keruu onnistuu. Koe-erä näyttää, 
voiko ulkomaalaisista olla tule-
vaisuudessa enemmänkin apua.

Kihokkien poimiminen Lapin 
alueella ei häiritsisi perinteisiä 
poimijoita, sillä yleensä kasvia on 

poimittu Oulun seudulla. Kihok-
ki on lihansyöjäkasvi, joka viihtyy 
soilla ja kosteilla alueilla.

”Kihokki on vaikea kasvi kerät-
täväksi, eivätkä suomalaiset jak-
sa innostua siitä. Lisäksi thaimaa-
laiset poimijat ovat tottuneet te-
kemään käsillä nopeasti, joten sii-
nä on kotimaisen poimijan vaikea 
pysyä rinnalla”, sanoo Norbioxin 

toimitusjohtaja Jari Siivari.
Ensimmäiset poimijat ovat jo 

saapuneet Pohjois-Suomeen. Vii-
meiset saapuvat heinäkuun lo-
pulla.

POHJOIS-SUOMI 7

Ulkomaalaiset marjastajat kihokkimetsiin

Kihokkeja käytetään yskän-
lääkkeiden raaka-aineena.

◆ Peliala kasvaa niin sanotuista 
luovista aloista Oulun seudulla 
nopeimmin.

Alan yrittäjyys on vielä melko 
uutta toimintaa. Oulussa pelifi r-
moja on kymmenkunta ja enim-
millään niissä on parisenkym-
mentä työntekijää.

TALOUS 10

Peliala kasvaa 
nopeimmin

◆ Entinen lehtimies, diplomaat-
ti ja poliittisen historian profes-
sori Jukka Nevakivi saavuttaa tä-
nään merkkipaalun. Hän on kir-
joittanut Kalevaan tasan 60 vuot-
ta. Ensimmäinen, partiolaisten 
suurleiristä kertonut  Nevakiven 
artikkeli julkaistiin 22. heinäkuu-
ta 1948.
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Nevakivi on kirjoittanut 
Kalevaan jo 60 vuotta

◆ Kenenkään ei pitäisi eristäy-
tyä, vaan verkottua muiden kans-
sa, kehotti portugalilainen eu-
roparlamentaarikko Jamila Ma-
deira. Hänestä Oulun seutu voi-
si tehdä yhteistyötä muiden mai-
den alueiden kanssa. Oulu saisi 
itse siitä hyötyä ja ennen kaikkea 
muut voisivat hyötyä Oulun laa-
jasta kokemuksesta.

OULU JA YMPÄRISTÖ 5

Madeira kannusti Oulun 
seutua verkostoitumaan

Oulun Noora 
Laukkanen 
ennätysnuorena 
olympialaisiin 
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◆ Virpiniemen liikuntaopistol-
la viihdytään sateista huolimatta 
junioripurjehtijoiden alueleirin 
käynnistyttyä maanantaina.

Leiriläiset hiovat purjehdustai-
tojaan kaksi kertaa päivässä nel-
jän päivän ajan.

OULU JA YMPÄRISTÖ 5

Juniorit hiovat 
purjehdustaitojaan

Leiriläiset harjoittelivat muun muassa helminauhamuodostelmassa purjehdusta maanantaina.

KATJA LEHTO


