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Valtiovarainministeri Orpo: Valtiolta luvatut rahat Merenkurkun laivahankkeelle – ”Aika oli kypsä
päätöksenteolle”

Valtiovarainministeriö on tehnyt päätöksen Merenkurkun laivahankkeen rahoittamisesta. Hallitus sitoutui jo kaksi vuotta sitten osarahoittamaan Merenkurkun
liikenteen hanketta.

– Lisätalousarviopäätöksessämme esitämme 10 miljoonaa euroa käytettäväksi Merenkurkun laivaliikenteen palvelujen ostoihin ja laivaliikenteen kehittämiseen
ja ylläpitoon. Tämä summa myönnetään Vaasan kaupungille tänä vuonna, valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) kertoo.

– Lisäksi 10 miljoonaa euroa innovaatiotukea myönnetään hybridilaiva-projektiin, laivan hankintaan. Tämäkin päätös tehtiin lisäarviobudjetin yhteydessä.
Konkreettinen päätös innovaatiotuen myöntämisestä tehdään vielä tämän vuoden aikana, Orpo lisää.

Orpon mukaan puuttuvaan viiteen miljoonaan euroon on myös sitouduttu.

– Siitä päätetään myöhemmin täydentävän projektiesityksen yhteydessä.

Orpo kertoo, että määrärahaa laivahankkeeseen haettiin ensin työ- ja elinkeinoministeriön kehyksestä.
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– Sieltä rahaa ei pystytty irrottamaan, joten toimme uutta rahaa pöytään.

Kahden vuoden urakka takana
Talouspoliittinen ministerivaliokunta teki vuonna 2016 päätöksen, että heti kun Vaasan suunnalla on edellytykset kunnossa, valtio tulee osuudellaan eli 25
miljoonalla mukaan.

– Valtiovarainministeriössä on tehty kovasti töitä siitä asti eri toimijoiden kanssa ja nyt aika oli kypsä päätöksenteolle, Orpo sanoo.

Hän kertoo olevansa erittäin tyytyväinen saatuun ratkaisuun.

– Minulla on vahva usko siihen, että kun tätä on valmisteltu yhdessä alueen toimijoiden kanssa, niin tässä on nyt sellainen paketti, että tämä hieno hanke
saadaan toteutumaan.

– Tämä tukee varmasti Vaasan ja Uumajan välistä laivaliikennettä ja alueen kehitystä. Olen hyvin tyytyväinen tähän ratkaisuun.

Sanna Canawati

Lisää aiheesta

�Wasalinen matkustajamäärä edelleen kasvussa: Merenkurkun on ylittänyt lähes 175 000 matkustajaa tänä vuonna
22.10.2018 18:10 ( /uutiset/maakunta/wasalinen-matkustajamaara-edelleen-kasvussa-merenkurkun-on-ylittanyt-lahes-175-000-matkustajaa-
1.2771793 )

Kommentoi

MAAKUNTA

� Mustasaaren kansanäänestys maksaa kymmeniätuhansia
euroja
Mustasaaren ja Vaasan mahdolliseen kuntaliitokseen liittyvä
kansanäänestys maksaa Mustasaaren kunnalle noin 45 000 euroa. Lue
lisää
( /tilaajalle/maakunta/mustasaaren-kansanaanestys-maksaa-
kymmeniatuhansia-euroja-1.2772473 )

MAAKUNTA

� Hirvimiehen pelko toteutui: Koira ajoi hirvimetsällä sutta! –
Katso video kaksikon kohtaamisesta
Hirvijahti sai viime lauantaina Ilmajoella mielenkiintoisen käänteen, kun
eräs hirvimies havaitsi koiransa säntäilevän pellolla kovaa vauhtia. Lue
lisää
( /tilaajalle/maakunta/ilmajokelaisen-hirvimiehen-pelko-toteutui-
koira-ajoi-hirvimetsalla-sutta-katso-video-kaksikon-kohtaamisesta-
1.2772448 )

�  Katso video ( /tilaajalle/maakunta/ilmajokelaisen-hirvimiehen-pelko-toteutui-koira-ajoi-hirvimetsalla-sutta-katso-
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video-kaksikon-kohtaamisesta-1.2772448 )

MAAKUNTA

� Valtiovarainministeri Orpo: Valtiolta luvatut rahat
Merenkurkun laivahankkeelle – ”Aika oli kypsä
päätöksenteolle”
Valtiovarainministeriö on tehnyt päätöksen Merenkurkun laivahankkeen
rahoittamisesta. Hallitus sitoutui jo kaksi vuotta sitten osarahoittamaan
Merenkurkun liikenteen hanketta. Lue lisää
( /tilaajalle/maakunta/orpo-valtiolta-luvatut-rahat-merenkurkun-
laivahankkeelle-1.2772426 )

�Wasalinen matkustajamäärä edelleen kasvussa: Merenkurkun on ylittänyt lähes 175 000 matkustajaa
tänä vuonna
( /uutiset/maakunta/wasalinen-matkustajamaara-edelleen-kasvussa-merenkurkun-on-ylittanyt-lahes-175-000-
matkustajaa-1.2771793 )

MAAKUNTA

� Wärtsilä paransi tulostaan, Vaasan tehtaalla tulee olemaan
kova tahti loppuvuoden
Wärtsiän tulos kasvoi heinä-syyskuussa vuodentakaisista, mutta jäi
kuitenkin odotetusta. Kannattavuutta vähentää huolto-liiketoiminnan
ennakoitua hitaampi kehitys. Lue lisää
( /tilaajalle/maakunta/wartsila-paransi-tulostaan-vaasan-tehtaalla-
tulee-olemaan-kova-tahti-loppuvuoden-1.2772344 )

�Rikkipesurien kysyntä kasvatti Wärtsilän liikevaihtoa
( /uutiset/talous/rikkipesurien-kysynta-kasvatti-wartsilan-liikevaihtoa-1.2772287 )

(https://www14.smartadserver.com/click?
imgid=21906248&insid=7968091&pgid=899018&ckid=0&uii=304938344453058892&acd=1540293509116&pubid=13&tmstp=652505537&tgt=%24dt%3d2t%3b%24dt%3d2t%3bplatform%3diphone%3b%24mv%3dapplet%3b%24mm%3d205202t%3b%24mdw%3d320%3b%24mdh%3d480%3b%24mdt%3d2t%3b%24mct%3d1t%3b%24mctQuova%3d1t&systgt=%24qc%3d1314795332%3b%24ql%3dUnknown%3b%24qpc%3d00100%3b%24qpp%3d%3b%24qt%3d105_2956_75277t%3b%24dma%3d0%3b%24b%3d14120%3b%24o%3d22120%3b%24sw%3d320%3b%24sh%3d480%3b%24mdwi%3d320t%3b%24mdhi%3d480t&pgDomain=https%3a%2f%2fwww.pohjalainen.d%2ftilaajalle%2fmaakunta%2forpo-

valtiolta-luvatut-rahat-merenkurkun-
laivahankkeelle-

1.2772426&go=https%3a%2f%2fyksityisille.pohjalainen.d%2dlmoitukset%2dlmoitukset-
artikkelit%2fpohjalaisen-

torip%25C3%25A4iv%25C3%25A4t-
1.1585972)

(https://www14.smartadserver.com/click?
imgid=22626097&insid=8238717&pgid=899018&ckid=0&uii=308597519150260519&acd=1540293508877&pubid=13&tmstp=652505537&tgt=%24dt%3d2t%3b%24dt%3d2t%3bplatform%3diphone%3b%24mv%3dapplet%3b%24mm%3d205202t%3b%24mdw%3d320%3b%24mdh%3d480%3b%24mdt%3d2t%3b%24mct%3d1t%3b%24mctQuova%3d1t&systgt=%24qc%3d1314795332%3b%24ql%3dUnknown%3b%24qpc%3d00100%3b%24qpp%3d%3b%24qt%3d105_2956_75277t%3b%24dma%3d0%3b%24b%3d14120%3b%24o%3d22120%3b%24sw%3d320%3b%24sh%3d480%3b%24mdwi%3d320t%3b%24mdhi%3d480t&pgDomain=https%3a%2f%2fwww.pohjalainen.d%2ftilaajalle%2fmaakunta%2forpo-

valtiolta-luvatut-rahat-merenkurkun-
laivahankkeelle-

1.2772426&go=https%3a%2f%2dmediat.portal.worldoftulo.com%2fv2%2fshop%2fpod3kk2018)

Luetuimmat Pohjanmaan uutiset
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Ikea Suomi investoi Maalahden ja Kurikan uusiin tuulipuistoihin, ostaa puistot niiden valmistuttua Julkaistu 23.10.2018 10:15 ( /uutiset/maakunta/ikea-
suomi-investoi-maalahden-ja-kurikan-uusiin-tuulipuistoihin-ostaa-puistot-niiden-valmistuttua-1.2772340 )

K-Citymarket Joupin kauppias siirtyy henkilöstöineen Ideaparkiin – Myös apteekki jatkaa kaupan kyljessä Julkaistu 22.10.2018 10:49 (
/uutiset/maakunta/k-citymarket-joupin-kauppias-siirtyy-henkilostoineen-ideaparkiin-myos-apteekki-jatkaa-kaupan-kyljessa-1.2771464 )

Wasalinen matkustajamäärä edelleen kasvussa: Merenkurkun on ylittänyt lähes 175 000 matkustajaa tänä vuonna Julkaistu 22.10.2018 18:00 (
/uutiset/maakunta/wasalinen-matkustajamaara-edelleen-kasvussa-merenkurkun-on-ylittanyt-lahes-175-000-matkustajaa-1.2771793 )

Suomen ensimmäinen uusi erillishaku käytäntöön Vaasassa: Lyseon lukiolaiset voivat hakea oppiaineiden kurssien opintomenestyksellä Vaasan
ammattikorkeakouluun Julkaistu 22.10.2018 15:29 ( /uutiset/maakunta/suomen-ensimmainen-uusi-erillishaku-kaytantoon-vaasassa-lyseon-
lukiolaiset-voivat-hakea-oppiaineiden-kurssien-opintomenestyksella-ammattikorkeakouluun-1.2771697 )

Kokoomuksen pohjalaiset puheenjohtajat: Merenkurkun laivahankkeelle saatava rahoituspäätös nopeasti Julkaistu 21.10.2018 14:01 (
/uutiset/maakunta/kokoomuksen-pohjalaiset-puheenjohtajat-merenkurkun-laivahankkeelle-saatava-rahoituspaatos-nopeasti-1.2770720 )

Poliisi etsii edelleen Laihialla kadonnutta Jorma Hietasta – 70-vuotias mies on ollut kateissa jo viikkoja Julkaistu 13.10.2018 18:18 (
/uutiset/maakunta/poliisi-etsii-edelleen-laihialla-kadonnutta-jorma-hietasta-70-vuotias-mies-on-ollut-kateissa-jo-viikkoja-1.2763713 )

Uusimmat Pohjanmaan uutiset

�  Mustasaaren kansanäänestys maksaa kymmeniätuhansia euroja Julkaistu 23.10.2018 13:39 ( /tilaajalle/maakunta/mustasaaren-kansanaanestys-
maksaa-kymmeniatuhansia-euroja-1.2772473 )

�  Hirvimiehen pelko toteutui: Koira ajoi hirvimetsällä sutta! – Katso video kaksikon kohtaamisesta Julkaistu 23.10.2018 13:04 (
/tilaajalle/maakunta/ilmajokelaisen-hirvimiehen-pelko-toteutui-koira-ajoi-hirvimetsalla-sutta-katso-video-kaksikon-kohtaamisesta-1.2772448 )

�  Valtiovarainministeri Orpo: Valtiolta luvatut rahat Merenkurkun laivahankkeelle – ”Aika oli kypsä päätöksenteolle” Julkaistu 23.10.2018 12:28 (
/tilaajalle/maakunta/orpo-valtiolta-luvatut-rahat-merenkurkun-laivahankkeelle-1.2772426 )

�  Wärtsilä paransi tulostaan, Vaasan tehtaalla tulee olemaan kova tahti loppuvuoden Julkaistu 23.10.2018 10:18 ( /tilaajalle/maakunta/wartsila-paransi-
tulostaan-vaasan-tehtaalla-tulee-olemaan-kova-tahti-loppuvuoden-1.2772344 )

Ikea Suomi investoi Maalahden ja Kurikan uusiin tuulipuistoihin, ostaa puistot niiden valmistuttua Julkaistu 23.10.2018 10:15 ( /uutiset/maakunta/ikea-
suomi-investoi-maalahden-ja-kurikan-uusiin-tuulipuistoihin-ostaa-puistot-niiden-valmistuttua-1.2772340 )

�  Niskajumit pois hyräilemällä? – Äänikouluttaja näyttää videolla, miten omaa ääntä voi käyttää mielen ja kehon hyvinvointiin Julkaistu 23.10.2018 10:01 (
/tilaajalle/maakunta/niskajumit-pois-hyrailemalla-aanikouluttaja-nayttaa-videolla-miten-omaa-aanta-voi-kayttaa-mielen-ja-kehon-hyvinvointiin-
1.2772237 )

�  Muistatko Vinsentin? Sen puhuvan harakan, joka kiroili, vaikka opettaja ja äitikin kielsivät – Nyt puhuvaa harakkaa ihmeteltiin Eskarifestareilla
Kurikassa Julkaistu 23.10.2018 07:01 ( /tilaajalle/maakunta/muistatko-vinsentin-sen-puhuvan-harakan-joka-kiroili-vaikka-opettaja-ja-aitikin-
kielsivat-nyt-puhuvaa-harakkaa-ihmeteltiin-eskarifestareilla-kurikassa-1.2771869 )

�  Ristinummen nuoret hankkivat itselleen katoksen oleskeluun – Kaksivuotinen hanke huipentuu Mun Nummi -tapahtumaan Julkaistu 23.10.2018 07:01 (
/tilaajalle/maakunta/ristinummen-nuoret-hankkivat-itselleen-katoksen-oleskeluun-kaksivuotinen-hanke-huipentuu-mun-nummi-tapahtumaan-
1.2771821 )

�  Pohjalaiset tylyttivät liikenne- ja viestintäministeriötä Kasitien syrjimisestä – Maakuntajohtaja Suomela: Emme näe uudistuksessa positiivisia asioita
Julkaistu 23.10.2018 07:01 ( /tilaajalle/maakunta/tylytysta-kasitie-sopasta-tuntuu-tyrmistyttavalta-1.2771858 )

�  Useasta huumausainerikoksesta epäilty hollantilaismies vangittiin – Eurooppalainen pidätysmääräys auttoi saamaan miehen Hollannista Suomeen
Julkaistu 22.10.2018 21:48 ( /tilaajalle/maakunta/useasta-huumausainerikoksesta-epailty-hollantilaismies-vangittiin-eurooppalainen-
pidatysmaarays-auttoi-saamaan-miehen-hollannista-suomeen-1.2771982 )

MAAKUNTA

Ikea Suomi investoi Maalahden ja Kurikan uusiin
tuulipuistoihin, ostaa puistot niiden valmistuttua
Ikea jatkaa investointejaan uusiutuvaan energiaan kasvattamalla
tuulivoimatuotantoaan Suomessa. Konsernin tavoitteena on
energiaomavaraisuus vuoteen 2020 mennessä. Lue lisää
( /uutiset/maakunta/ikea-suomi-investoi-maalahden-ja-kurikan-
uusiin-tuulipuistoihin-ostaa-puistot-niiden-valmistuttua-1.2772340 )

MAAKUNTA
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� Niskajumit pois hyräilemällä? –
Äänikouluttaja näyttää videolla, miten omaa ääntä voi käyttää
mielen ja kehon hyvinvointiin
Naps! Tavanomainen viisaudenhammasleikkaus aiheutti 1990-luvulla
Anne Tarvaiselle yllättävän vahingon, joka on suunnannut hänen uraansa
näihin päiviin asti. Lue lisää
( /tilaajalle/maakunta/niskajumit-pois-hyrailemalla-aanikouluttaja-
nayttaa-videolla-miten-omaa-aanta-voi-kayttaa-mielen-ja-kehon-
hyvinvointiin-1.2772237 )

�  Katso video �Katso kuvat ( /tilaajalle/maakunta/niskajumit-pois-hyrailemalla-aanikouluttaja-nayttaa-videolla-
miten-omaa-aanta-voi-kayttaa-mielen-ja-kehon-hyvinvointiin-1.2772237 )

MAAKUNTA

� Muistatko Vinsentin? Sen puhuvan harakan, joka kiroili,
vaikka opettaja ja äitikin kielsivät – Nyt puhuvaa harakkaa
ihmeteltiin Eskarifestareilla Kurikassa
Puhuva harakka nimeltä Vinsentti heiluttaa pyrstöään Jalasjärven
Wilholan näyttämöllä. Lue lisää
( /tilaajalle/maakunta/muistatko-vinsentin-sen-puhuvan-harakan-
joka-kiroili-vaikka-opettaja-ja-aitikin-kielsivat-nyt-puhuvaa-harakkaa-
ihmeteltiin-eskarifestareilla-kurikassa-1.2771869 )

�Katso kuvat ( /tilaajalle/maakunta/muistatko-vinsentin-sen-puhuvan-harakan-joka-kiroili-vaikka-opettaja-ja-aitikin-
kielsivat-nyt-puhuvaa-harakkaa-ihmeteltiin-eskarifestareilla-kurikassa-1.2771869 )

MAAKUNTA

� Ristinummen nuoret hankkivat itselleen katoksen
oleskeluun – Kaksivuotinen hanke huipentuu Mun Nummi -
tapahtumaan
Ristinummelaiset nuoret saavat vielä ennen joulua oman katoksen, jonka
alla he voivat kokoontua iltaisin. Se rakennetaan kaupungin tontille
Kappelinmäentien varteen lähelle Välitietä. Lue lisää
( /tilaajalle/maakunta/ristinummen-nuoret-hankkivat-itselleen-
katoksen-oleskeluun-kaksivuotinen-hanke-huipentuu-mun-nummi-

tapahtumaan-1.2771821 )

MAAKUNTA

� Pohjalaiset tylyttivät liikenne- ja viestintäministeriötä
Kasitien syrjimisestä – Maakuntajohtaja Suomela: Emme näe
uudistuksessa positiivisia asioita
Pohjalaiset eivät niele hallituksen esitystä runkoverkkoasetukseksi.
Liikenne- ja viestintäministeriön kuulemistilaisuudessa Helsingissä
pohjalaiset protestoivat maanantaina tiukasti valtatien 8 jättämistä
runkoverkon ulkopuolelle. Lue lisää
( /tilaajalle/maakunta/tylytysta-kasitie-sopasta-tuntuu-

tyrmistyttavalta-1.2771858 )

MAAKUNTA

� Useasta huumausainerikoksesta epäilty hollantilaismies
vangittiin – Eurooppalainen pidätysmääräys auttoi saamaan
miehen Hollannista Suomeen
Pohjanmaan käräjäoikeus on vanginnut 30-vuotiaan hollantilaismiehen
epäiltynä kuudesta törkeästä huumausainerikoksesta. Lue lisää
( /tilaajalle/maakunta/useasta-huumausainerikoksesta-epailty-
hollantilaismies-vangittiin-eurooppalainen-pidatysmaarays-auttoi-
saamaan-miehen-hollannista-suomeen-1.2771982 )
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2.

3.

4.

UUSIMMAT VIDEOT

Hirvikoira ja susi törmäsivät pellolla
( /kuvat-ja-videot/videot/hirvikoira-ja-susi-
t%C3%B6rm%C3%A4siv%C3%A4t-pellolla-1.2772455 )

10 minuutin harjoitus kehotietoisuudesta ja äänen suuntaamisesta kohti
jännittynyttä niskanseutua
( /kuvat-ja-videot/videot/10-minuutin-harjoitus-kehotietoisuudesta-ja-
%C3%A4%C3%A4nen-suuntaamisesta-kohti-j%C3%A4nnittynytt%C3%A4-
niskanseutua-1.2772350 )

Ylistaron Topparlan koulun ruokailu lakkopäivänä
( /kuvat-ja-videot/videot/ylistaron-topparlan-koulun-ruokailu-
lakkop%C3%A4iv%C3%A4n%C3%A4-1.2771548 )

VPS-RoPS-kooste 21.10./Ruudun kuvaa
( /kuvat-ja-videot/videot/vps-rops-kooste-21-10-ruudun-kuvaa-1.2771061
)

Luetuimmat poliisiuutiset

Kateissa ollut laihialaismies löytyi menehtyneenä Vaasan Runsorista Julkaistu 21.10.2018 15:33 ( /uutiset/poliisiuutiset/kateissa-ollut-laihialaismies-
loytyi-menehtyneena-vaasan-runsorista-1.2770786 )

Poliisi jatkaa Toholammin tapahtumien selvittelyä – Epäilty pidätetty Julkaistu 22.10.2018 20:16 ( /uutiset/poliisiuutiset/poliisi-jatkaa-toholammin-
tapahtumien-selvittelya-epailty-pidatetty-1.2771921 )

Poliisioperaation Toholammilla aiheuttanut mies ilmoittautui itse poliisille – epäillään uhkailleen tuttuaan aseella Julkaistu 21.10.2018 16:19 (
/uutiset/poliisiuutiset/poliisioperaation-toholammilla-aiheuttanut-mies-ilmoittautui-itse-poliisille-epaillaan-uhkailleen-tuttuaan-aseella-
1.2770827 )

Mies kaadettiin katuun Pietarsaaressa: Loukkaantui erittäin vakavasti – poliisi etsii nyt silminnäkijöitä Julkaistu 19.10.2018 15:18 (
/uutiset/poliisiuutiset/mies-kaadettiin-katuun-pietarsaaressa-loukkaantui-erittain-vakavasti-poliisi-etsii-silminnakijoita-1.2768979 )

� �

� �

https://www.pohjalainen.fi/tilaajalle/maakunta/orpo-valtiolta-luvatut-rahat-merenkurkun-laivahankkeelle-1.2772426 23.10.2018 14.43
Sivu 6 / 16



PÄIVÄ VIIKKO KUUKAUSI

Julkaistu 22.10.2018 21:31

Julkaistu 22.10.2018 21:22

Julkaistu 22.10.2018 19:30

Luetuimmat urheilu-uutiset

 (http://lounaspaikka.pohjalainen.d/)

MAAKUNTA

� Venäläinen sapeli löytyi hirsimökin välikatosta
Pedersöressä – Löytäjä uskoo, että ase on peräisin
ensimmäisen maailmansodan aikana Pietarsaareen
majoittuneilta venäläisjoukoilta
Pedersöreläinen Jonas Snellman teki yllättävän löydän purkaessaan
hirsimökkiä omakotitalonsa pihamaalla Kolpin kylässä. Lue lisää
( /tilaajalle/maakunta/venalainen-sapeli-loytyi-hirsimokin-
valikatosta-pedersoressa-loytaja-uskoo-etta-ase-on-peraisin-

ensimmaisen-maailmansodan-aikana-pietarsaareen-majoittuneilta-venalaisjoukoilta-1.2771669 )

�Katso kuvat ( /tilaajalle/maakunta/venalainen-sapeli-loytyi-hirsimokin-valikatosta-pedersoressa-loytaja-uskoo-
etta-ase-on-peraisin-ensimmaisen-maailmansodan-aikana-pietarsaareen-majoittuneilta-venalaisjoukoilta-1.2771669
)

MAAKUNTA

� Seinäjoen valtuusto: Nuoret ja ikäihmiset kärkenä ensi
vuoden henkilöstösuunnitelmassa
Seinäjoen ensi vuoden henkilöstösuunnitelman painopiste on tukea
nuorten ja ikäihmisten arkea. Suunnitelma on laadittu ensisijaisesti
sisäisin järjestelyin. Suunnitelmassa korostuvat nyt panostukset sosiaali-
ja terveyspuolelle. Lue lisää
( /tilaajalle/maakunta/nuoret-ja-ikaihmiset-karkena-seinajoen-
henkilostosuunnitelmassa-1.2771956 )

MAAKUNTA

� Analyysi: Eikö se olekaan vielä ohi? Sosiaali- ja
terveysvaliokunta voi äänestää Vaasan keskussairaalan
laajasta päivystyksestä vielä kolmannenkin kerran, ja äänestys
voi olla jo tällä viikolla
Vaasan keskussairaalan asema herättää tunteita ja puhuttaa koko
maakunnassa. Keskussairaalan asiaa seurataan alueella tarkkaan, ja
jokaisesta käänteestä halutaan pysyä selvillä. Lue lisää
( /tilaajalle/maakunta/analyysi-eiko-se-olekaan-viela-ohi-sosiaali-ja-

terveysvaliokunta-voi-aanestaa-vaasan-keskussairaalan-laajasta-paivystyksesta-viela-kolmannenkin-kerran-ja-
aanestys-voi-olla-jo-talla-viikolla-1.2771804 )

�Katso kuvat ( /tilaajalle/maakunta/analyysi-eiko-se-olekaan-viela-ohi-sosiaali-ja-terveysvaliokunta-voi-aanestaa-
vaasan-keskussairaalan-laajasta-paivystyksesta-viela-kolmannenkin-kerran-ja-aanestys-voi-olla-jo-talla-viikolla-
1.2771804 )
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MAAKUNTA

� Valtiovarainministeriön tekemä laskuvirhe vähentää Alavudelta verotuloja puoli miljoonaa euroa
Alavuden kaupungin ylijäämä elokuun lopun tilanteen mukaan on vielä noin 1,6 miljoonaa euroa. Lue lisää
( /tilaajalle/maakunta/valtiovarainministerion-tekema-laskuvirhe-vahentaa-alavudelta-verotuloja-puoli-miljoonaa-
euroa-1.2771882 )

MAAKUNTA

� Leipä hallitsi eväspakkauksien antia Alaviitalan koulussa –
myös opettajat pysyivät ruodussa, eikä pitsataksi kurvaillut
pihaan
Leivällä oppilas jaksaa. Perisuomalainen energianlähde komensi
eväsrintamaa Alaviitalan koulun neljännellä luokalla maanantaina
Seinäjoella. Lue lisää
( /tilaajalle/maakunta/leipa-hallitsi-evaspakkauksien-antia-
alaviitalan-koulussa-myos-opettajat-pysyivat-ruodussa-eika-

pitsataksi-kurvaillut-pihaan-1.2771879 )

MAAKUNTA

� Suupohjan rata puhutti Kauhajoen valtuustoa, kaupungin
tuloveroprosentiksi 22,00
Kauhajoen kaupunginvaltuusto hyväksyi maanantaina muutaman
puheenvuoron saattelemana kaupungin liittymisen Suupohjan rataa
puolustavan Etelä-Pohjanmaan ratayhdistyksen jäseneksi. Samalla ensi
vuoden budjettiin varattiin 5 000 euroa 2019 jäsenmaksua varten. Lue
lisää
( /tilaajalle/maakunta/suupohjan-rata-puhutti-kauhajoen-valtuustoa-

kaupungin-tuloveroprosentiksi-22-00-1.2771874 )

Amerikkalainen ei tunne laulunsa sanoja
TÄHTILIPPU JA kansallislaulu. Siinä kaksi amerikkalaiselle todella tärkeää ja vakavasti otettavaa asiaa, eräs tuttavani selitti
minulle. Hän valisti minua, että Yhdysvallat on laaja valtio, jonka alueet sekä asukkaat ovat kovin erilaisia, mutta heillä
kaikilla on jotain yhteistä: vankkumaton kunnioitus isänmaata ja itsenäisyyttä kohtaan. Lue lisää
( /mielipide/kolumnit/amerikkalainen-ei-tunne-laulunsa-sanoja-1.963696 )

Yhdysvaltain välivaalit puntarissa
Barack Obama valittiin marraskuussa 2008 presidentiksi suurin odotuksin. Edelliset kaksi vaalikautta olivat olleet
Yhdysvalloille traumaattiset. Ensiksi terroristit iskivät New Yorkiin ja Washingtoniin, ja sitten Yhdysvallat ryhtyi puutteellisiksi
osoittautunein perustein sotaan Irakia vastaan. Sen kansainvälinen arvostus heikkeni merkittävästi. Myös taloudessa meni
huonosti: jatkuvasti kasvava budjettivaje johti kasvavaan työttömyyteen ja lisävelkaantumiseen. Lue lisää
( /mielipide/kolumnit/yhdysvaltain-valivaalit-puntarissa-1.461444 )

MAAKUNTA

Wasalinen matkustajamäärä edelleen kasvussa: Merenkurkun on ylittänyt lähes 175 000 matkustajaa tänä
vuonna
Vaasan ja Uumajan välillä laivaliikennettä harjoittavalla Wasaline-yhtiöllä oli tämän vuoden tammi-syyskuussa lähes 175
000 matkustajaa. Se on kahdeksan prosenttia enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan. Lue lisää

Mainos

https://www.pohjalainen.fi/tilaajalle/maakunta/orpo-valtiolta-luvatut-rahat-merenkurkun-laivahankkeelle-1.2772426 23.10.2018 14.43
Sivu 8 / 16



Julkaistu 22.10.2018 18:00

Julkaistu 22.10.2018 17:38

Julkaistu 22.10.2018 17:32

Julkaistu 22.10.2018 16:15

( /uutiset/maakunta/wasalinen-matkustajamaara-
edelleen-kasvussa-merenkurkun-on-ylittanyt-lahes-175-000-
matkustajaa-1.2771793 )

MAAKUNTA

� Kuortaneen elinkeinovastaavaksi valittu Ruotsala sai
työpaikan nyt myös Raumalta
Kuortaneen elinkeinovastaavaksi pari viikkoa sitten valittu
hallintotieteiden maisteri Aki Ruotsala on valittu Rauman
kaupunkikehitysjohtajaksi. Rauman kaupunginhallitus päätti asiasta
kokouksessaan tänään maanantaina. Lue lisää
( /tilaajalle/maakunta/kuortaneen-elinkeinovastaavaksi-valittu-
ruotsala-sai-tyopaikan-nyt-myos-raumalta-1.2771777 )

MAAKUNTA

Tällaisia tunteita lakkoilu herättää lukijoissa: Pienen
maXaryhmän kiristystä ja uhkailua, Sipilän hallitusta ja EU:ta
vastaan on syytäkin kapinoida
Ilkan ja Pohjalaisen lakkokyselyyn vastanneista lukijoista yli puolet on
sitä mieltä, että JHL:n ja Teollisuusliiton lakko ei ole oikeutettu. Lue lisää
( /tilaajalle/maakunta/lakkoilu-heratti-monenlaisia-tunteita-
lukijoissa-pienen-madaryhman-kiristysta-ja-uhkailua-sipilan-
hallitusta-ja-eu-ta-vastaan-on-syytakin-kapinoida-1.2771771 )

�Osa Sähköliiton jäsenistä liittyy Teollisuusliiton kolmen päivän lakkoon –  koskee yli 90:tä yritystä
( /uutiset/kotimaa/osa-sahkoliiton-jasenista-liittyy-teollisuusliiton-kolmen-paivan-lakkoon-1.2771842 )

�Paineet nousevat irtisanomiskiistassa, ratkaisua haetaan taustalla kiivaasti
( /uutiset/kotimaa/orpo-ei-nae-ratkaisua-tyomarkkinakiistaan-vanhalta-pohjalta-hallitus-ei-ole-avaamassa-
neuvotteluja-1.2771554 )

�Vartiointiala aloittaa lakon keskiviikkona – sovittelu päättyi tuloksettomana
( /uutiset/kotimaa/vartiointialan-lakko-alkaa-keskiviikkona-1.2771599 )

� ”Liittohan tätä rulettia pyörittää, he joutuvat tekemään, mitä käsketään” – Työnantajilta ei löydy
ymmärrystä loppuviikon lakolle
( /tilaajalle/maakunta/liittohan-tata-rulettia-pyorittaa-he-joutuvat-tekemaan-mita-kasketaan-tyonantajilta-ei-
loydy-ymmarrysta-loppuviikon-lakolle-1.2771731 )

MAAKUNTA

� Makkaraa, makaronilaatikkoa ja kalasoppaa, kun
vapaaehtoisten kattilat kävivät kuumana kouluruokailun
järjestämiseksi – tuomitsevat lakkotoimien kohdistamisen
lapsiin
Ylistaron Topparlan koululaisille maanantain kouluruokailu tiesi retkeä,
kun JHL:n lakko sulki koulun keittiön. Kovin pitkälle ei tarvinnut kävellä,
sillä Ylipään nuorisoseuralla höyryävät eväät odottivat koululaisia. Kaisu
Kupari apujoukkoineen oli pelastanut päivän ruokailun. Lue lisää

( /tilaajalle/maakunta/makkaraa-makaronilaatikkoa-ja-kalasoppaa-kun-vapaaehtoisten-kattilat-kavivat-kuumana-
kouluruokailun-jarjestamiseksi-tuomitsevat-lakkotoimien-kohdistamisen-lapsiin-1.2771739 )

�Katso kuvat ( /tilaajalle/maakunta/makkaraa-makaronilaatikkoa-ja-kalasoppaa-kun-vapaaehtoisten-kattilat-
kavivat-kuumana-kouluruokailun-jarjestamiseksi-tuomitsevat-lakkotoimien-kohdistamisen-lapsiin-1.2771739 )

� Lakkovahdit kiersivät Seinäjoen lakkokeittiöt - ”On ihmisiä, jotka ovat olleet 40 vuotta töissä, eivätkä
koskaan aiemmin lakossa”
( /tilaajalle/maakunta/lakkovahdit-kiersivat-seinajoen-lakkokeittiot-on-ihmisia-jotka-ovat-olleet-40-vuotta-
toissa-eivatka-koskaan-aiemmin-lakossa-1.2771734 )

MAAKUNTA
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� Lakkovahdit kiersivät Seinäjoen
lakkokeittiöt - ”On ihmisiä, jotka ovat olleet 40 vuotta töissä,
eivätkä koskaan aiemmin lakossa”
Puolen päivän tietämissä JHL:n lakkovahdit ovat kiertäneet lakon alla
Seinäjoella olevat keittiöt. Pääluottamusmies Jari Kivimäki sanoo kaiken
sujuneen rauhallisesti, lakon tarve on ymmärretty. Lue lisää
( /tilaajalle/maakunta/lakkovahdit-kiersivat-seinajoen-lakkokeittiot-
on-ihmisia-jotka-ovat-olleet-40-vuotta-toissa-eivatka-koskaan-
aiemmin-lakossa-1.2771734 )

MAAKUNTA

� ”Liittohan tätä rulettia pyörittää, he joutuvat tekemään, mitä
käsketään” – Työnantajilta ei löydy ymmärrystä loppuviikon
lakolle
Keskiviikon ja torstain välisenä yönä käynnistyvä Teollisuusliiton ja Pron
kaksipäiväinen lakko sulkee viisi puutuotealan tehdasta Etelä-
Pohjanmaan maakunnassa. Ylihärmän Skaala on lakkolistalla jo
toistamiseen vajaan kahden viikon aikana. Lue lisää
( /tilaajalle/maakunta/liittohan-tata-rulettia-pyorittaa-he-joutuvat-

tekemaan-mita-kasketaan-tyonantajilta-ei-loydy-ymmarrysta-loppuviikon-lakolle-1.2771731 )

�Katso kuvat ( /tilaajalle/maakunta/liittohan-tata-rulettia-pyorittaa-he-joutuvat-tekemaan-mita-kasketaan-
tyonantajilta-ei-loydy-ymmarrysta-loppuviikon-lakolle-1.2771731 )

�Tällaisia tunteita lakkoilu herättää lukijoissa: Pienen maXaryhmän kiristystä ja uhkailua, Sipilän
hallitusta ja EU:ta vastaan on syytäkin kapinoida
( /tilaajalle/maakunta/lakkoilu-heratti-monenlaisia-tunteita-lukijoissa-pienen-ma[aryhman-kiristysta-ja-
uhkailua-sipilan-hallitusta-ja-eu-ta-vastaan-on-syytakin-kapinoida-1.2771771 )

(https://www14.smartadserver.com/click?
imgid=21485012&insid=7806271&pgid=899018&ckid=0&uii=307471619243461278&acd=1540293509123&pubid=13&tmstp=652505537&tgt=%24dt%3d2t%3b%24dt%3d2t%3bplatform%3diphone%3b%24mv%3dapplet%3b%24mm%3d205202t%3b%24mdw%3d320%3b%24mdh%3d480%3b%24mdt%3d2t%3b%24mct%3d1t%3b%24mctQuova%3d1t&systgt=%24qc%3d1314795332%3b%24ql%3dUnknown%3b%24qpc%3d00100%3b%24qpp%3d%3b%24qt%3d105_2956_75277t%3b%24dma%3d0%3b%24b%3d14120%3b%24o%3d22120%3b%24sw%3d320%3b%24sh%3d480%3b%24mdwi%3d320t%3b%24mdhi%3d480t&pgDomain=https%3a%2f%2fwww.pohjalainen.d%2ftilaajalle%2fmaakunta%2forpo-

valtiolta-luvatut-rahat-merenkurkun-
laivahankkeelle-

1.2772426&go=http%3a%2f%2fmediamyynti.pohjalainen.d%2ftuotteet-
ja-hinnat%2fmainosverkko.html)

Lisää maakunnasta
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�  Mustasaaren kansanäänestys maksaa kymmeniätuhansia euroja Julkaistu 23.10.2018 13:39 ( /tilaajalle/maakunta/mustasaaren-kansanaanestys-
maksaa-kymmeniatuhansia-euroja-1.2772473 )

�  Hirvimiehen pelko toteutui: Koira ajoi hirvimetsällä sutta! – Katso video kaksikon kohtaamisesta Julkaistu 23.10.2018 13:04 (
/tilaajalle/maakunta/ilmajokelaisen-hirvimiehen-pelko-toteutui-koira-ajoi-hirvimetsalla-sutta-katso-video-kaksikon-kohtaamisesta-1.2772448 )

�  Valtiovarainministeri Orpo: Valtiolta luvatut rahat Merenkurkun laivahankkeelle – ”Aika oli kypsä päätöksenteolle” Julkaistu 23.10.2018 12:28 (
/tilaajalle/maakunta/orpo-valtiolta-luvatut-rahat-merenkurkun-laivahankkeelle-1.2772426 )

�  Wärtsilä paransi tulostaan, Vaasan tehtaalla tulee olemaan kova tahti loppuvuoden Julkaistu 23.10.2018 10:18 ( /tilaajalle/maakunta/wartsila-paransi-
tulostaan-vaasan-tehtaalla-tulee-olemaan-kova-tahti-loppuvuoden-1.2772344 )

Ikea Suomi investoi Maalahden ja Kurikan uusiin tuulipuistoihin, ostaa puistot niiden valmistuttua Julkaistu 23.10.2018 10:15 ( /uutiset/maakunta/ikea-
suomi-investoi-maalahden-ja-kurikan-uusiin-tuulipuistoihin-ostaa-puistot-niiden-valmistuttua-1.2772340 )

�  Niskajumit pois hyräilemällä? – Äänikouluttaja näyttää videolla, miten omaa ääntä voi käyttää mielen ja kehon hyvinvointiin Julkaistu 23.10.2018 10:01 (
/tilaajalle/maakunta/niskajumit-pois-hyrailemalla-aanikouluttaja-nayttaa-videolla-miten-omaa-aanta-voi-kayttaa-mielen-ja-kehon-hyvinvointiin-
1.2772237 )

�  Muistatko Vinsentin? Sen puhuvan harakan, joka kiroili, vaikka opettaja ja äitikin kielsivät – Nyt puhuvaa harakkaa ihmeteltiin Eskarifestareilla
Kurikassa Julkaistu 23.10.2018 07:01 ( /tilaajalle/maakunta/muistatko-vinsentin-sen-puhuvan-harakan-joka-kiroili-vaikka-opettaja-ja-aitikin-
kielsivat-nyt-puhuvaa-harakkaa-ihmeteltiin-eskarifestareilla-kurikassa-1.2771869 )

�  Ristinummen nuoret hankkivat itselleen katoksen oleskeluun – Kaksivuotinen hanke huipentuu Mun Nummi -tapahtumaan Julkaistu 23.10.2018 07:01 (
/tilaajalle/maakunta/ristinummen-nuoret-hankkivat-itselleen-katoksen-oleskeluun-kaksivuotinen-hanke-huipentuu-mun-nummi-tapahtumaan-
1.2771821 )

�  Pohjalaiset tylyttivät liikenne- ja viestintäministeriötä Kasitien syrjimisestä – Maakuntajohtaja Suomela: Emme näe uudistuksessa positiivisia asioita
Julkaistu 23.10.2018 07:01 ( /tilaajalle/maakunta/tylytysta-kasitie-sopasta-tuntuu-tyrmistyttavalta-1.2771858 )

�  Useasta huumausainerikoksesta epäilty hollantilaismies vangittiin – Eurooppalainen pidätysmääräys auttoi saamaan miehen Hollannista Suomeen
Julkaistu 22.10.2018 21:48 ( /tilaajalle/maakunta/useasta-huumausainerikoksesta-epailty-hollantilaismies-vangittiin-eurooppalainen-
pidatysmaarays-auttoi-saamaan-miehen-hollannista-suomeen-1.2771982 )

�  Venäläinen sapeli löytyi hirsimökin välikatosta Pedersöressä – Löytäjä uskoo, että ase on peräisin ensimmäisen maailmansodan aikana Pietarsaareen
majoittuneilta venäläisjoukoilta Julkaistu 22.10.2018 21:31 ( /tilaajalle/maakunta/venalainen-sapeli-loytyi-hirsimokin-valikatosta-pedersoressa-
loytaja-uskoo-etta-ase-on-peraisin-ensimmaisen-maailmansodan-aikana-pietarsaareen-majoittuneilta-venalaisjoukoilta-1.2771669 )

�  Seinäjoen valtuusto: Nuoret ja ikäihmiset kärkenä ensi vuoden henkilöstösuunnitelmassa Julkaistu 22.10.2018 21:22 ( /tilaajalle/maakunta/nuoret-ja-
ikaihmiset-karkena-seinajoen-henkilostosuunnitelmassa-1.2771956 )

�  Analyysi: Eikö se olekaan vielä ohi? Sosiaali- ja terveysvaliokunta voi äänestää Vaasan keskussairaalan laajasta päivystyksestä vielä kolmannenkin
kerran, ja äänestys voi olla jo tällä viikolla Julkaistu 22.10.2018 19:30 ( /tilaajalle/maakunta/analyysi-eiko-se-olekaan-viela-ohi-sosiaali-ja-
terveysvaliokunta-voi-aanestaa-vaasan-keskussairaalan-laajasta-paivystyksesta-viela-kolmannenkin-kerran-ja-aanestys-voi-olla-jo-talla-viikolla-
1.2771804 )

�  Valtiovarainministeriön tekemä laskuvirhe vähentää Alavudelta verotuloja puoli miljoonaa euroa Julkaistu 22.10.2018 19:28 (
/tilaajalle/maakunta/valtiovarainministerion-tekema-laskuvirhe-vahentaa-alavudelta-verotuloja-puoli-miljoonaa-euroa-1.2771882 )

�  Leipä hallitsi eväspakkauksien antia Alaviitalan koulussa – myös opettajat pysyivät ruodussa, eikä pitsataksi kurvaillut pihaan
Julkaistu 22.10.2018 19:23 ( /tilaajalle/maakunta/leipa-hallitsi-evaspakkauksien-antia-alaviitalan-koulussa-myos-opettajat-pysyivat-ruodussa-eika-
pitsataksi-kurvaillut-pihaan-1.2771879 )

�  Suupohjan rata puhutti Kauhajoen valtuustoa, kaupungin tuloveroprosentiksi 22,00 Julkaistu 22.10.2018 19:19 ( /tilaajalle/maakunta/suupohjan-rata-
puhutti-kauhajoen-valtuustoa-kaupungin-tuloveroprosentiksi-22-00-1.2771874 )

Wasalinen matkustajamäärä edelleen kasvussa: Merenkurkun on ylittänyt lähes 175 000 matkustajaa tänä vuonna Julkaistu 22.10.2018 18:00 (
/uutiset/maakunta/wasalinen-matkustajamaara-edelleen-kasvussa-merenkurkun-on-ylittanyt-lahes-175-000-matkustajaa-1.2771793 )

�  Kuortaneen elinkeinovastaavaksi valittu Ruotsala sai työpaikan nyt myös Raumalta Julkaistu 22.10.2018 17:38 ( /tilaajalle/maakunta/kuortaneen-
elinkeinovastaavaksi-valittu-ruotsala-sai-tyopaikan-nyt-myos-raumalta-1.2771777 )

Tällaisia tunteita lakkoilu herättää lukijoissa: Pienen maXaryhmän kiristystä ja uhkailua, Sipilän hallitusta ja EU:ta vastaan on syytäkin kapinoida
Julkaistu 22.10.2018 17:32 ( /tilaajalle/maakunta/lakkoilu-heratti-monenlaisia-tunteita-lukijoissa-pienen-ma[aryhman-kiristysta-ja-uhkailua-
sipilan-hallitusta-ja-eu-ta-vastaan-on-syytakin-kapinoida-1.2771771 )

�  Makkaraa, makaronilaatikkoa ja kalasoppaa, kun vapaaehtoisten kattilat kävivät kuumana kouluruokailun järjestämiseksi – tuomitsevat lakkotoimien
kohdistamisen lapsiin Julkaistu 22.10.2018 16:15 ( /tilaajalle/maakunta/makkaraa-makaronilaatikkoa-ja-kalasoppaa-kun-vapaaehtoisten-kattilat-
kavivat-kuumana-kouluruokailun-jarjestamiseksi-tuomitsevat-lakkotoimien-kohdistamisen-lapsiin-1.2771739 )

�  Lakkovahdit kiersivät Seinäjoen lakkokeittiöt - ”On ihmisiä, jotka ovat olleet 40 vuotta töissä, eivätkä koskaan aiemmin lakossa”
Julkaistu 22.10.2018 16:14 ( /tilaajalle/maakunta/lakkovahdit-kiersivat-seinajoen-lakkokeittiot-on-ihmisia-jotka-ovat-olleet-40-vuotta-toissa-
eivatka-koskaan-aiemmin-lakossa-1.2771734 )

�  ”Liittohan tätä rulettia pyörittää, he joutuvat tekemään, mitä käsketään” – Työnantajilta ei löydy ymmärrystä loppuviikon lakolle
Julkaistu 22.10.2018 16:14 ( /tilaajalle/maakunta/liittohan-tata-rulettia-pyorittaa-he-joutuvat-tekemaan-mita-kasketaan-tyonantajilta-ei-loydy-
ymmarrysta-loppuviikon-lakolle-1.2771731 )
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Suomen ensimmäinen uusi erillishaku käytäntöön Vaasassa: Lyseon lukiolaiset voivat hakea oppiaineiden kurssien opintomenestyksellä Vaasan
ammattikorkeakouluun Julkaistu 22.10.2018 15:29 ( /uutiset/maakunta/suomen-ensimmainen-uusi-erillishaku-kaytantoon-vaasassa-lyseon-
lukiolaiset-voivat-hakea-oppiaineiden-kurssien-opintomenestyksella-ammattikorkeakouluun-1.2771697 )

Alajärveläinen Jukka Kangastie ehdolle eduskuntavaaleihin perussuomalaisten riveistä Julkaistu 22.10.2018 13:37 ( /uutiset/maakunta/alajarvelainen-
jukka-kangastie-ehdolle-eduskuntavaaleihin-perussuomalaisten-riveista-1.2771612 )

Historiallinen päätös: HalpaHallin myymälät palvelevat asiakkaita jatkossa myös sunnuntaisin Julkaistu 22.10.2018 13:32 (
/uutiset/maakunta/historiallinen-paatos-halpahallin-myymalat-palvelevat-asiakkaita-jatkossa-myos-sunnuntaisin-1.2771604 )

�  Pietarsaaren Nordea-taloon tulee seitsemän vuokra-asuntoa Julkaistu 22.10.2018 13:15 ( /tilaajalle/maakunta/pietarsaaren-nordea-taloon-tulee-
seitseman-vuokra-asuntoa-1.2771591 )

�  Palomiehet pelastivat neljä päivää puussa viruneen kissan Evijärvellä – Pinkaisi pelastajiltaan karkuun juoksujalkaa Julkaistu 22.10.2018 12:56 (
/tilaajalle/maakunta/palomiehet-pelastivat-nelja-paivaa-puussa-viruneen-kissan-evijarvella-pinkaisi-pelastajiltaan-karkuun-juoksujalkaa-
1.2771574 )

�  Hiirtä saalistanut kissa tippui öljysäiliöön Mustasaaressa – Ei joutunut odottamaan pelastushenkilöstöä nälkäisenä Julkaistu 22.10.2018 11:29 (
/tilaajalle/maakunta/hiirta-saalistanut-kissa-tippui-oljysailioon-mustasaaressa-ei-joutunut-odottamaan-pelastushenkilostoa-nalkaisena-
1.2771506 )

Riikka Harjula Teuvalta vihreiden eduskuntavaaliehdokkaaksi Julkaistu 22.10.2018 11:22 ( /uutiset/maakunta/riikka-harjula-teuvalta-vihreiden-
eduskuntavaaliehdokkaaksi-1.2771493 )

K-Citymarket Joupin kauppias siirtyy henkilöstöineen Ideaparkiin – Myös apteekki jatkaa kaupan kyljessä Julkaistu 22.10.2018 10:49 (
/uutiset/maakunta/k-citymarket-joupin-kauppias-siirtyy-henkilostoineen-ideaparkiin-myos-apteekki-jatkaa-kaupan-kyljessa-1.2771464 )

JHL:n lakko alkoi kouluissa ja uimahalleissa – vastaa kyselyyn: millaisia ajatuksia poliittinen työtaistelu herättää? Julkaistu 22.10.2018 09:03 (
/uutiset/maakunta/jhl-n-lakko-alkoi-kouluissa-ja-uimahalleissa-vastaa-kyselyyn-millaisia-ajatuksia-poliittinen-tyotaistelu-herattaa-1.2771398 )

�  Kivihaka sai uuden pyörätien Julkaistu 22.10.2018 09:01 ( /tilaajalle/maakunta/kivihaka-sai-uuden-pyoratien-1.2770935 )

�  Täällä ollaan taas: Kobrien päävalmentaja Lars Ekström selätti syövän ja palasi töihin Lapualle Julkaistu 22.10.2018 08:01 ( /tilaajalle/maakunta/taalla-
ollaan-taas-kobrien-paavalmentaja-lars-ekstrom-selatti-syovan-ja-palasi-toihin-lapualle-1.2770852 )

�  Uudella mobiilisovelluksella voi tilata lastenhoitoapua kotiin – Heinäkuussa lanseerattu palvelu toimii myös Vaasassa Julkaistu 22.10.2018 08:01 (
/tilaajalle/maakunta/uudella-mobiilisovelluksella-voi-tilata-lastenhoitoapua-kotiin-heinakuussa-lanseerattu-palvelu-toimii-myos-vaasassa-
1.2770947 )

�  Hirret eivät ole loppuneet, mutta hätäiselle rakentajalle ei niitä välttämättä löydy Julkaistu 22.10.2018 07:01 ( /tilaajalle/maakunta/hirret-eivat-ole-
loppuneet-mutta-hataiselle-rakentajalle-ei-niita-valttamatta-loydy-1.2770833 )

�  Rankat ajat puskivat kohti isoja muutoksia: Yliopistourallaan menestynyt Marita Niemelä jätti taakseen kaiken vanhan – Nyt esikoiskirjailija tuntee
olevansa hyvien puolella Julkaistu 22.10.2018 07:01 ( /tilaajalle/maakunta/rankat-ajat-puskivat-kohti-isoja-muutoksia-yliopistourallaan-menestynyt-
marita-niemela-jatti-taakseen-kaiken-vanhan-nyt-esikoiskirjailija-tuntee-olevansa-hyvien-puolella-1.2770929 )

�  Puuta myydään Pohjanmaalla enemmän kuin kymmeneen vuoteen – uusia vientiväyliä haetaan Ruotsista Julkaistu 21.10.2018 21:31 (
/tilaajalle/maakunta/puuta-myydaan-pohjanmaalla-enemman-kuin-viimeiseen-kymmeneen-vuoteen-uusia-vientivaylia-haetaan-ruotsista-
1.2770875 )

�  Talossa rapiseva hiiri voikin olla metsämyyrä – Kanta on jälleen kasvanut, myyräkuumeen riski voi nousta loppusyksyllä Julkaistu 21.10.2018 19:31 (
/tilaajalle/maakunta/talossa-rapiseva-hiiri-voikin-olla-metsamyyra-kanta-on-jalleen-kasvanut-myyrakuumeen-riski-voi-nousta-loppusyksylla-
1.2770848 )

�  Katso, mikä luomus! Kauneusalan yrittäjä Kurikasta voitti ripsiteknikoiden valokuvakilpailun – taustalla liikuttava kokemus Julkaistu 21.10.2018 19:16 (
/tilaajalle/maakunta/katso-mika-luomus-kauneusalan-yrittaja-kurikasta-voitti-ripsiteknikoiden-valokuvakilpailun-taustalla-liikuttava-kokemus-
1.2770990 )

�  Nasalle lähti jälleen pohjoisin kehitysidea Vaasasta - ”Hyvässä paineessa syntyvät parhaat ideat” Julkaistu 21.10.2018 18:47 (
/tilaajalle/maakunta/nasalle-lahti-jalleen-pohjoisin-kehitysidea-vaasasta-hyvassa-paineessa-syntyvat-parhaat-ideat-1.2770973 )

�  Anneli Jäätteenmäki antaa kunnon kehut kansallispuvuille: ”Puvut eivät ole mitään kertakäyttötuotteita, niiden käyttäminen on kuin ilmastoteko”
Julkaistu 21.10.2018 18:45 ( /tilaajalle/maakunta/anneli-jaatteenmaki-antaa-suuret-kehut-kansallispuvuille-puku-ei-ole-mikaan-kertakayttotuote-
niiden-kayttaminen-on-kuin-ilmastoteko-1.2770969 )

�  Vaasassa ja Mustasaaressa kouluissa ja päiväkodeissa saa ruokaa JHL:n lakosta huolimatta Julkaistu 21.10.2018 15:01 (
/tilaajalle/maakunta/vaasassa-ja-mustasaaressa-kouluissa-ja-paivakodeissa-saa-ruokaa-jhl-n-lakosta-huolimatta-1.2770756 )

Turvekasa syttyi palaamaan lähellä rakennuksia Närpiössä Julkaistu 21.10.2018 14:40 ( /uutiset/maakunta/turvekasa-syttyi-palaamaan-lahella-
rakennuksia-narpiossa-1.2770740 )

�  Upeisiin 50-luvun asuihin pukeutuneet hehkeät emännät asettuivat kameran eteen vanhassa ladossa Teuvan Norinkylässä ja tässä on tulos: Vau, miten
upeita mimmejä! Julkaistu 21.10.2018 14:31 ( /tilaajalle/maakunta/upeisiin-50-luvun-asuihin-pukeutuneet-hehkeat-emannat-asettuivat-kameran-
eteen-vanhassa-ladossa-teuvan-norinkylassa-ja-tassa-on-tulos-vau-miten-upeita-mimmeja-1.2770678 )

Kokoomuksen pohjalaiset puheenjohtajat: Merenkurkun laivahankkeelle saatava rahoituspäätös nopeasti Julkaistu 21.10.2018 14:01 (
/uutiset/maakunta/kokoomuksen-pohjalaiset-puheenjohtajat-merenkurkun-laivahankkeelle-saatava-rahoituspaatos-nopeasti-1.2770720 )
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Kadonneen miehen etsinnät eivät tuottaneet tulosta Laihialla – Poliisi toivoo vihjeitä: Lojuuko sininen polkupyörä jossain hylättynä?
Julkaistu 21.10.2018 12:34 ( /uutiset/maakunta/kadonneen-miehen-etsinnat-eivat-tuottaneet-tulosta-laihialla-poliisi-toivoo-vihjeita-lojuuko-
sininen-polkupyora-jossain-hylattyna-1.2770652 )

�  Susi vieraili sunnuntaiaamuna Ilmajoen Ahonkylässä: Susihavaintoja tulee poliisille nykyään jo lähes päivittäin Julkaistu 21.10.2018 11:24 (
/tilaajalle/maakunta/susi-vieraili-sunnuntaiaamuna-ilmajoen-ahonkylassa-susihavaintoja-tulee-poliisille-lahes-paivittain-1.2770587 )

�  Kumpi on pyöräilijälle vaarallisempi: lehtikeli vai musta jää? Näillä käytännöllisillä vinkeillä opit jarruttamaan pyörälläsi oikein
Julkaistu 21.10.2018 10:01 ( /tilaajalle/maakunta/kumpi-on-pyorailijalle-vaarallisempi-lehtikeli-vai-musta-jaa-nailla-kaytannollisilla-vinkeilla-opit-
jarruttamaan-pyorallasi-oikein-1.2770529 )

�  Asiakkaan mukaan matkakeskuksen taksitolpan odotusajat kasvavat ajoittain turhan suuriksi – ”Aika hurjalta kuulostaa, jos on noin kauan joku joutunut
odottelemaan” Julkaistu 21.10.2018 10:01 ( /tilaajalle/maakunta/asiakkaan-mukaan-matkakeskuksen-taksitolpan-odotusajat-kasvavat-ajoittain-
turhan-suuriksi-aika-hurjalta-kuulostaa-jos-on-noin-kauan-joku-joutunut-odottelemaan-1.2770068 )

�  Lääkärin virhe vei hetkeksi aikaa laihialaisen Susanna Pienimäen, 49, elämänhalun – ”Kun sanotaan, että avanteen kanssa voi elää normaalia elämää,
niin se on kyllä hevonshittiä” Julkaistu 21.10.2018 09:01 ( /tilaajalle/maakunta/laakarin-virhe-vei-hetkeksi-aikaa-laihialaisen-susanna-pienimaen-49-
elamanhalun-kun-sanotaan-etta-avanteen-kanssa-voi-elaa-normaalia-elamaa-niin-se-on-kylla-hevonshittia-1.2770040 )

�  Tulevatko joulusuklaat liian aikaisin kauppoihin? Näin lukijat vastasivat: ”Ei mitään järkeä, kun kesälomakauden jälkeen tontut hyppivät silmille” – ” Jos
joulusuklaat ärsyttävät, kannattaa harkita terapiaa” Julkaistu 21.10.2018 09:00 ( /tilaajalle/maakunta/tulevatko-joulusuklaat-liian-aikaisin-kauppoihin-
nain-lukijat-vastasivat-ei-mitaan-jarkea-kun-kesalomakauden-jalkeen-tontut-hyppivat-silmille-jos-joulusuklaat-arsyttavat-kannattaa-harkita-
terapiaa-1.2769876 )

�  Kalastuksen talo tulee valmiiksi tulevana keväänä, mutta milloin ovet aukeavat asiakkaille? Julkaistu 21.10.2018 08:01 (
/tilaajalle/maakunta/kalastuksen-talo-tulee-valmiiksi-tulevana-kevaana-mutta-milloin-ovet-aukeavat-asiakkaille-1.2770045 )

�  Valittajat eivät pääse heittämään kapuloita rattaisiin Mustasaaren ja Vaasan kuntaliitoksessa Julkaistu 21.10.2018 07:01 (
/tilaajalle/maakunta/valittajat-eivat-paase-heittamaan-kapuloita-rattaisiin-mustasaaren-ja-vaasan-kuntaliitoksessa-1.2770177 )

�  Maatilavierailu vei tubetusvoiton Myllykankaalle Julkaistu 20.10.2018 22:30 ( /tilaajalle/maakunta/maatilavierailu-vei-tubetusvoiton-myllykankaalle-
1.2770222 )

�  Tunnettu pelikasvattaja Meriläinen neuvoo vanhempia tutustumaan nuorten peleihin: ”Te olette omien lastenne asiantuntijoita”
Julkaistu 20.10.2018 19:00 ( /tilaajalle/maakunta/tunnettu-pelikasvattaja-merilainen-neuvoo-vanhempia-tutustumaan-nuorten-peleihin-te-olette-
omien-lastenne-asiantuntijoita-1.2770079 )

Pienoisautoilun MM-kisat päättyivät Mustasaaressa – Tekniikkamurheet ja epäonni pudottivat suomalaiskuskit kärkisijoilta päätöslajissa
Julkaistu 20.10.2018 18:29 ( /uutiset/maakunta/pienoisautoilun-mm-kisat-paattyivat-mustasaaressa-tekniikkamurheet-ja-epaonni-pudottivat-
suomalaiskuskit-karkisijoilta-paatoslajissa-1.2770052 )

�  Naisklubi perää edelleen nimikkokatuja Vaasan merkkinaisille - ”On haastava kysymys, kenen ansiot riittävät muistamiseen” Julkaistu 20.10.2018 18:02
( /tilaajalle/maakunta/naisklubi-peraa-edelleen-nimikkokatuja-vaasan-merkkinaisille-on-haastava-kysymys-kenen-ansiot-riittavat-muistamiseen-
1.2770036 )

�  Auto suistui ulos tieltä Vöyrillä ja törmäsi sähkötolppaan: Vakavasti loukkaantunut mies kuljetettiin ambulanssilla Vaasan keskussairaalaan
Julkaistu 20.10.2018 15:59 ( /tilaajalle/maakunta/auto-suistui-ulos-tielta-voyrilla-ja-tormasi-sahkotolppaan-vakavasti-loukkaantunut-mies-
kuljetettiin-ambulanssilla-vaasan-keskussairaalaan-1.2769946 )

�  Kolme kultaa ja yksi hopea Seinäjoelle - SSU:n Koponen ja Ringman vauhdissa Andorrassa Julkaistu 20.10.2018 14:31 ( /tilaajalle/maakunta/kolme-
kultaa-ja-yksi-hopea-seinajoelle-ssu-n-koponen-ja-ringman-vauhdissa-andorrassa-1.2769886 )

Lakko sulkee Vaasan uimahallin, jäähallin ja Elisa-stadionin kahdeksi päiväksi ensi viikon alussa Julkaistu 20.10.2018 13:27 ( /uutiset/maakunta/lakko-
sulkee-vaasan-uimahallin-kahdeksi-paivaksi-ensi-viikon-alussa-seinajoella-uimahalli-auki-normaalisti-1.2769863 )

Eduskunnan puhemies Paula Risikko Seinäjoelta jatkaa Sydänliiton puheenjohtajana Julkaistu 20.10.2018 12:55 ( /uutiset/maakunta/eduskunnan-
puhemies-paula-risikko-seinajoelta-jatkaa-sydanliiton-puheenjohtajana-1.2769851 )

�  Auto syttyi palamaan Maalahdessa: Liekit levisivät viereiseen kasvihuoneeseen Julkaistu 20.10.2018 10:23 ( /tilaajalle/maakunta/auto-syttyi-
palamaan-maalahdessa-liekit-levisivat-viereiseen-kasvihuoneeseen-1.2769768 )

�  Rouhea Ladon ovi -liukuovi hakee muotokielensä suomalaiselta maaseudulta Julkaistu 20.10.2018 10:01 ( /tilaajalle/maakunta/rouhea-ladon-ovi-
liukuovi-hakee-muotokielensa-suomalaiselta-maaseudulta-1.2769215 )

�  Nyt on värillä väliä: Pönttöuunin voi maalata vaikka kirkkaan punaiseksi. Julkaistu 20.10.2018 10:00 ( /tilaajalle/maakunta/nyt-on-varilla-valia-
ponttouunin-voi-maalata-vaikka-kirkkaan-punaiseksi-1.2769230 )

Meren rannalla, oma sisäänkäynti: Tällaisista unelmakodeista haaveillaan Pohjanmaalla Julkaistu 20.10.2018 09:05 ( /uutiset/maakunta/meren-rannalla-
oma-sisaankaynti-tallaisista-unelmakodeista-haaveillaan-pohjanmaalla-1.2769712 )

�  Kotikylän kartta kodin seinälle Julkaistu 20.10.2018 09:01 ( /tilaajalle/maakunta/kotikylan-kartta-kodin-seinalle-1.2769219 )

�  Koteja siunataan usein ristiäisten yhteydessä, mutta siinä toivotaan siunausta koko elämälle Julkaistu 20.10.2018 09:01 ( /tilaajalle/maakunta/koteja-
siunataan-usein-ristiaisten-yhteydessa-mutta-siina-toivotaan-siunausta-koko-elamalle-1.2769206 )

�  Lukijat kertovat ajatuksiaan isovanhemman roolista: ” He ovat lapsensa kasvattaneet, nauttikoot vapaasta!” Julkaistu 20.10.2018 09:01 (
/tilaajalle/maakunta/lukijat-kertovat-ajatuksiaan-isovanhemman-roolista-he-ovat-lapsensa-kasvattaneet-nauttikoot-vapaasta-1.2769339 )

https://www.pohjalainen.fi/tilaajalle/maakunta/orpo-valtiolta-luvatut-rahat-merenkurkun-laivahankkeelle-1.2772426 23.10.2018 14.43
Sivu 13 / 16



�  Entisaikaan isovanhemmat pitivät lapsen hengissä – Nyt rooli on jotain toista, ja vapaa-ajastakin saa nauttia Julkaistu 20.10.2018 09:01 (
/tilaajalle/maakunta/entisaikaan-isovanhemmat-pitivat-lapsen-hengissa-nyt-rooli-on-jotain-toista-ja-vapaa-ajastakin-saa-nauttia-1.2769341 )

�  Isovanhemmat Siukku ja Aapo Kuoppala haluavat opettaa lastenlapsilleen tapoja, mutta tärkeintä on olla läsnä Julkaistu 20.10.2018 09:01 (
/tilaajalle/maakunta/tanaan-vietetaan-isovanhempien-paivaa-siukku-ja-aapo-kuoppala-haluavat-opettaa-lastenlapsilleen-tapoja-mutta-tarkeinta-
on-olla-lasna-1.2769337 )

�  Sote-valiokunnan päätökseen pettyneet hoitajat: ”Tämä taistelu ei ole vielä ohi” Julkaistu 20.10.2018 08:01 ( /tilaajalle/maakunta/sote-valiokunnan-
paatokseen-pettyneet-hoitajat-tama-taistelu-ei-ole-viela-ohi-1.2769144 )

�  Yhdessä tehty koti on juuri niin kuin pitikin Julkaistu 20.10.2018 08:00 ( /tilaajalle/maakunta/yhdessa-tehty-koti-on-juuri-niin-kuin-pitikin-
1.2769225 )

�  Mahtuuko keittiön pöytä pitkittäin vai poikittain? Julkaistu 20.10.2018 07:01 ( /tilaajalle/maakunta/mahtuuko-keittion-poyta-pitkittain-vai-poikittain-
1.2769211 )

�  ”Vaihtoehtoisiin hoitoihin liittyvät ongelmat eivät ratkea lainsäädännöllä” Julkaistu 20.10.2018 07:01 ( /tilaajalle/maakunta/vaihtoehtoisiin-hoitoihin-
liittyvat-ongelmat-eivat-ratkea-lainsaadannolla-1.2769254 )

�  ”Hypervitamiinibuumin aikaan yli puolet syöpäpotilaista käytti vaihtoehtolääkintää” Julkaistu 20.10.2018 07:01 (
/tilaajalle/maakunta/hypervitamiinibuumin-aikaan-yli-puolet-syopapotilaista-kaytti-vaihtoehtolaakintaa-1.2769257 )

�  Yksi uskoo kaukoparantamiseen, toinen mäkikuismaan - tutkija ihmettelee, miksi ihmiset haluavat käyttää ihmelääkkeitä, vaikka tieteellisesti tutkittuja
hoitojakin on olemassa Julkaistu 20.10.2018 07:01 ( /tilaajalle/maakunta/yksi-uskoo-kaukoparantamiseen-toinen-makikuismaan-tutkija-ihmettelee-
miksi-ihmiset-haluavat-kayttaa-ihmelaakkeita-vaikka-tieteellisesti-tutkittuja-hoitojakin-on-olemassa-1.2769252 )

�  Seinäjoen talousarvio: Velka, palvelut ja investoinnit kasvavat Julkaistu 19.10.2018 21:31 ( /tilaajalle/maakunta/seinajoen-talousarvio-velka-
palvelut-ja-investoinnit-kasvavat-1.2769085 )

�  ”Tämä velvoittaa kehittämään ja kansainvälistämään toimintaamme edelleen” – virtolaiselle nuorisokeskus Marttiselle eurooppalainen laatumerkki
Julkaistu 19.10.2018 21:31 ( /tilaajalle/maakunta/tama-velvoittaa-kehittamaan-ja-kansainvalistamaan-toimintaamme-edelleen-virtolaiselle-
nuorisokeskus-marttiselle-eurooppalainen-laatumerkki-1.2769128 )

�  Kuortaneella hellitään sisäelimiä kiinalaisella terveysliikunnalla – Näin harjoitukset sujuivat mestareiden opissa, katso video!
Julkaistu 19.10.2018 21:01 ( /tilaajalle/maakunta/kuortaneella-hellitaan-sisaelimia-kiinalaisella-terveysliikunnalla-nain-harjoitukset-sujuivat-
mestareiden-opissa-katso-video-1.2769268 )

�  Parkkipaikalle nousee autopesula: Idea tuli asiakkailta Julkaistu 19.10.2018 20:02 ( /tilaajalle/maakunta/parkkipaikalle-nousee-autopesula-idea-tuli-
asiakkailta-1.2769240 )

�  Katutyöt Minimanin risteyksessä valmistuvat Julkaistu 19.10.2018 20:01 ( /tilaajalle/maakunta/katutyot-minimanin-risteyksessa-valmistuvat-
1.2769238 )

�  Hirvijärven tekojärven vesi velloo nyt alempana kuin koskaan aikaisemmin, myös Kuortaneenjärvi on paennut monin paikoin mökkirannoista
Julkaistu 19.10.2018 19:35 ( /tilaajalle/maakunta/hirvijarven-tekojarven-vesi-velloo-nyt-alempana-kuin-koskaan-aikaisemmin-myos-
kuortaneenjarvi-on-paennut-monin-paikoin-mokkirannoista-1.2769198 )

�  Konkurssiin menneen teuvalaisen linja-autoyhtiön vuorot jaettiin uusiksi – Autot vaihtuvat, aikataulut säilyvät ennallaan Julkaistu 19.10.2018 19:31 (
/tilaajalle/maakunta/konkurssiin-menneen-kauhajokelaisen-linja-autoyhtion-vuorot-jaettiin-uusiksi-autot-vaihtuvat-aikataulut-sailyvat-ennallaan-
1.2769088 )

�  Korttihai iski kultasuoneen: Vaasalaisopettaja nappasi SM-korttipelistä 10 000 euroa ja vei sen kunniaksi avokkinsa illalliselle
Julkaistu 19.10.2018 19:31 ( /tilaajalle/maakunta/korttihai-iski-kultasuoneen-vaasalaisopettaja-nappasi-sm-korttipelista-10-000-euroa-ja-vei-sen-
kunniaksi-avokkinsa-illalliselle-1.2769137 )

�  Juhani Tamminen ei sulata Alpo Suhosen väitteitä alumniottelusta: ”Sanon ihan suoraan...” Julkaistu 19.10.2018 18:55 ( /tilaajalle/maakunta/juhani-
tamminen-ei-sulata-alpo-suhosen-vaitteita-alumniottelusta-sanon-ihan-suoraan-1.2769125 )

Satakunnan Kansa: Kuortaneelle valittua Aki Ruotsalaa esitetään nyt Rauman kaupunkikehitysjohtajaksi Julkaistu 19.10.2018 18:24 (
/uutiset/maakunta/satakunnan-kansa-kuortaneelle-valittua-aki-ruotsalaa-esitetaan-nyt-rauman-kaupunkikehitysjohtajaksi-1.2769116 )

�  Kärjen uusi päiväkoti etenee kaupunginhallituksen käsittelyyn Seinäjoella Julkaistu 19.10.2018 17:16 ( /tilaajalle/maakunta/karjen-uusi-paivakoti-
etenee-kaupunginhallituksen-kasittelyyn-seinajoella-1.2769060 )

Seinäjokelainen Jyrki Mäkynen jatkaa Suomen Yrittäjien puheenjohtajana Julkaistu 19.10.2018 16:29 ( /uutiset/maakunta/seinajokelainen-jyrki-
makynen-jatkaa-suomen-yrittajien-puheenjohtajana-1.2769022 )

�  Paula Risikko tyrmää Vaasan kokoomuslaisten kritiikin: ”Minä olen tehnyt ihan kaikkeni, että Vaasan keskussairaala säilyy” - Hoito ei katoa minnekään
Vaasan keskussairaalasta, ja sen takaa tämä pykälä Julkaistu 19.10.2018 16:16 ( /tilaajalle/maakunta/paula-risikko-tyrmaa-vaasan-kokoomuslaisten-
kritiikin-mina-olen-tehnyt-ihan-kaikkeni-etta-vaasan-keskussairaala-sailyy-hoito-ei-katoa-minnekaan-vaasan-keskussairaalasta-ja-sen-takaa-
tama-pykala-1.2769015 )

�  Kauhavan sotekeskus ei tarvitse poikkeuslupaa: ”Valta on nyt meidän omissa käsissä viedä asiaa eteenpäin” Julkaistu 19.10.2018 16:14 (
/tilaajalle/maakunta/kauhavan-sotekeskus-ei-tarvitse-poikkeuslupaa-valta-on-nyt-meidan-omissa-kasissa-vieda-asiaa-eteenpain-1.2769010 )

Maalahden kunnanjohtajaksi viisi hakijaa Julkaistu 19.10.2018 15:49 ( /uutiset/maakunta/maalahden-kunnanjohtajaksi-viisi-hakijaa-1.2768998 )

�  Harvinainen näky: Papukaija joutui hyökkäävien harakoiden piirittämäksi Pietarsaaressa Julkaistu 19.10.2018 14:19 (
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/tilaajalle/maakunta/harvinainen-naky-papukaija-joutui-hyokkaavien-harakoiden-piirittamaksi-pietarsaaressa-1.2768944 )

�  Sundomilaisen vauvaperheen kääpiösnautseri Lennart yritti herättää omistajiaan hiljaa mutta sitkeästi, koska pihalla makasi hangessa kylmettynyt
mies – Sai palkinnon ihmishengen pelastamisesta ja ylimääräisiä nakkeja Julkaistu 19.10.2018 11:18 ( /tilaajalle/maakunta/kaapiosnautseri-lennart-
pelasti-pahasti-paleltuneen-naapurin-talvipakkasesta-sundomissa-kennelliitto-palkitsee-18-koiraa-ihmishenkien-pelastamisesta-lue-huima-
sankaritarina-1.2768845 )

�  Nyt tuli mitta täyteen! Kokoomuslaisten pinna katkesi sairaalapäätöksestä, pelkäävät potilaiden puolesta: "Luottamus Orpoon mennyt, Koski saa jatkaa
muualla, Risikko ei ole tehnyt tarpeeksi" Julkaistu 19.10.2018 11:13 ( /tilaajalle/maakunta/nyt-tuli-mitta-tayteen-kokoomuslaisten-pinna-katkesi-
sairaalapaatoksesta-luottamus-orpoon-mennyt-koski-saa-jatkaa-muualla-risikko-ei-ole-tehnyt-tarpeeksi-pelkaavat-potilaiden-puolesta-
1.2768840 )

�  "Aseman patterilla" öitään viettänyt seinäjokelainen Erkki, 58, kertoo, miltä tuntuu olla koditon – Synkkien hetkien lomaan on mahtunut myös
onnenpotkuja, joita ilman mies ei olisi nyt tässä Julkaistu 19.10.2018 09:24 ( /tilaajalle/maakunta/aseman-patterilla-oitaan-viettanyt-seinajokelainen-
erkki-58-kertoo-milta-tuntuu-olla-koditon-synkkien-hetkien-lomaan-on-mahtunut-myos-onnenpotkuja-joita-ilman-mies-ei-olisi-nyt-tassa-
1.2768757 )

�  Seamk:n kampusalueelle toinen silta Julkaistu 19.10.2018 08:01 ( /tilaajalle/maakunta/seamk-n-kampusalueelle-toinen-silta-1.2768349 )

�  Karviaan nousee erikoinen teatterikatsomo, jonka esikuvana on Kyrö-Skanssin linnoitus 1600-luvulta Julkaistu 19.10.2018 08:01 (
/tilaajalle/maakunta/karviaan-nousee-erikoinen-teatterikatsomo-jonka-esikuvana-on-kyro-skanssin-linnoitus-1600-luvulta-1.2768324 )

�  Uusi naamiaisliike avasi ovensa Vaasassa – kysyntää voi riittää ulkopaikkakuntalaisia myöten Julkaistu 19.10.2018 08:01 ( /tilaajalle/maakunta/uusi-
naamiaisliike-avasi-ovensa-vaasassa-kysyntaa-voi-riittaa-ulkopaikkakuntalaisia-myoten-1.2768314 )

�  Ähtärinjärven tilan kohentamiseksi tarvitaan hoitokalastusta, valuma-alueen kuormituksen vähentäminen ei yksin riitä Julkaistu 19.10.2018 07:38 (
/tilaajalle/maakunta/ahtarinjarven-tilan-kohentamiseksi-tarvitaan-hoitokalastusta-valuma-alueen-kuormituksen-vahentaminen-ei-yksin-riita-
1.2768675 )

�  Energiantuotannossa ollaan siirtymässä Seinäjoella nykypäivään – lähitulevaisuus tietänee useita suurinvestointeja Julkaistu 19.10.2018 07:01 (
/tilaajalle/maakunta/energiantuotannossa-ollaan-siirtymassa-seinajoella-nykypaivaan-lahitulevaisuus-tietanee-useita-suurinvestointeja-
1.2768330 )

Uusimmat kotimaan uutiset

Juko: Ulkoministeriössä kymmeniä häirintätapauksia, useita ei ole selvitetty – UM:n ministerit teettävät asiasta riippumattoman selvityksen
Julkaistu 23.10.2018 14:12 ( /uutiset/kotimaa/juko-ulkoministeriossa-kymmenia-hairintatapauksia-useita-ei-ole-selvitetty-salassa-pidettavaa-
vastasi-ministerio-stt-n-tietopyyntoon-aiemmin-1.2772277 )

Vankistuva tulopuoli pienentää valtion velanottotarvetta Julkaistu 23.10.2018 14:07 ( /uutiset/kotimaa/valtion-nettolainanotto-jaamassa-tana-vuonna-
reiluun-miljardiin-1.2772435 )

Vartiointialan lakko voi näkyä ruuhkana Helsinki-Vantaan turvatarkastuksissa Julkaistu 23.10.2018 13:40 ( /uutiset/kotimaa/tanaankin-osalla-
koululaista-on-evaspaiva-jhl-n-poliittinen-lakko-jatkuu-1.2772032 )

Uusien sukupolvien koulutustaso entisiä korkeampi – Suomi viiden kärjessä OECD:n listalla Julkaistu 23.10.2018 13:12 ( /uutiset/kotimaa/suomalaisen-
koulutus-yleensa-korkeampi-kuin-vanhempiensa-kertoo-oecd-n-raportti-1.2772416 )

Vihreät vaatii kunnianhimoista ilmastobudjettia – lentovero käyttöön, eläintuotteiden verotus selvitettävä Julkaistu 23.10.2018 10:03 (
/uutiset/kotimaa/vihreat-vaatii-kunnianhimoista-ilmastobudjettia-lentovero-kayttoon-elaintuotteiden-verotus-selvitettava-1.2772315 )

Ulkomaiset rekat verolle Suomessa, kotimaiselle raskaalle liikenteelle esitetty tienkäyttövero palautuisi käyttövoimaveron alennuksena
Julkaistu 23.10.2018 08:34 ( /uutiset/kotimaa/ulkomaiset-rekat-verolle-suomessa-kotimaiselle-raskaalle-liikenteelle-esitetty-tienkayttovero-
palautuisi-kayttovoimaveron-alennuksena-1.2772269 )

Iltalehti: Sininen tulevaisuus on saanut käyttöönsä perussuomalaisten entisen säätiön Julkaistu 23.10.2018 07:44 ( /uutiset/kotimaa/iltalehti-sininen-
tulevaisuus-on-saanut-kayttoonsa-perussuomalaisten-entisen-saation-1.2772248 )

Kertakäyttömuovi halutaan kieltää Euroopassa – Tutkija: "Korvatopsit eivät ole ongelma, ruokapakkaukset ovat hankalampi juttu"
Julkaistu 23.10.2018 07:01 ( /uutiset/kotimaa/kertakayttomuovi-halutaan-kieltaa-euroopassa-tutkija-korvatopsit-eivat-ole-ongelma-
ruokapakkaukset-ovat-hankalampi-juttu-1.2771906 )

Haukkuva koiralauma herätti talonväen – viisi huskya pelastettiin tulipalon kynsistä Julkaistu 23.10.2018 05:43 ( /uutiset/kotimaa/haukkuva-koiralauma-
heratti-talonvaen-viisi-huskya-pelastettiin-tulipalon-kynsista-1.2772196 )

Tiistai tuo etelään sateita, pohjoisemmassa osin selkeää – viikonloppuna ehkä jo ensilunta etelään Julkaistu 22.10.2018 22:28 (
/uutiset/kotimaa/syoksyvirtaus-kaatoi-satoja-puita-ja-lennatti-irti-satoja-nelioita-peltikattoa-hattulassa-1.2771939 )

Pohjanmaan palvelut (https://pohjanmaanpalvelut.X/)
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� Yhteystiedot
(https://www.pohjalainen.d/yhteystiedot)

� Jakelupäivystys
(https://www.pohjalainen.d/jakelu)

� Palaute (https://www.pohjalainen.d/palaute) � Henkilöasiakkaat
(https://yksityisille.pohjalainen.d)

� Mainostajille
(https://mediamyynti.pohjalainen.d)

� Käyttöehdot (http://asiakaspalvelu.i-
mediat.d/kayttoehdot)

� Tilausehdot (http://asiakaspalvelu.i-
mediat.d/tilausehdot)

� Tietosuojaseloste (http://asiakaspalvelu.i-
mediat.d/tietosuojaseloste)

� Tietosuojalauseke (http://www.ilkka-
yhtyma.d/tietosuojalauseke.html)

Pitkähihaiset t-paitamme sopivat hyvin myös aluspaidaksi.
(https://varustetukku.pohjanmaanpalvelut.d/2018/10/23/pitkahihaiset-t-paitamme-sopiva-hyvin-myos-aluspaidaksi-talvella/)
www. varustetukku.d (https://varustetukku.pohjanmaanpalvelut.d)

Kaikki tarjoilut vuosikymmenien kokemuksella! Juhlapalvelut Teuva Ruokapirtti67
(https://ruokapirtti67.pohjanmaanpalvelut.d/2018/10/23/tarjoilut-vuosikymmenien-kokemuksella-juhlapalvelut-teuva/)
ruokapirtti67 (https://ruokapirtti67.pohjanmaanpalvelut.d)

EuroXreltä Premex TOOLS tulityökärry, helposti liikuteltava ja toimiva ratkaisu tulityöpaikalle, ammattilaisenkin valinta.
(https://sammutinhuolto.pohjanmaanpalvelut.d/2018/10/23/200/)
Eurodre, monipuolinen turvatuotekauppa (https://sammutinhuolto.pohjanmaanpalvelut.d)

HAUBOKSI on koirankuljetushäkki, joka valmistuu Pohjanmaalla. Laadukas ja lujarakenteinen.
(https://eurodre.pohjanmaanpalvelut.d/2018/10/23/hauboksi-on-koirankuljetushakki-joka-valmistuu-pohjanmaalla-se-ei-tarise-eika-
parise/)
Koiranhäkki (https://eurodre.pohjanmaanpalvelut.d)

CiT i Lä - Lasikaide / portaattomasti säädettävä tuulisuoja / lasitus samassa tuotteessa! RULLMA Kaihdin, Vaasa.
(https://rullma.pohjanmaanpalvelut.d/2018/10/23/cit-i-la-kaide-ja-tuulisuoja-samassa-tuotteessa-rullma-kaihdin-vaasa/)
rullma (https://rullma.pohjanmaanpalvelut.d)

Kuorma-auto ammattipätevyys jatkokoulutuspäivä Vaasassa perjantai 02.11.2018 klo 08.00 Tieturva 1
(https://roinewikman.pohjanmaanpalvelut.d/2018/10/23/kuorma-auto-ammattipatevyys-jatkokoulutuspaiva-vaasassa-perjantai-02-11-
2018-klo-08-00-tieturva-1-3/)
roinewikman (https://roinewikman.pohjanmaanpalvelut.d)

SaunaMaestrolta kokonaisvaltaiset saunaremontit avaimet käteen periaatteella, paikalliselta toimittajalta Seinäjoelta.
(https://saunamaestro.pohjanmaanpalvelut.d/2018/10/23/240/)
saunamaestro (https://saunamaestro.pohjanmaanpalvelut.d)

Kaikki tarjoilut vuosikymmenien kokemuksella!

Juhlapalvelut Teuva Ruokapirtti67
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