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Perjantaina Iisalmen kulttuurikeskuksessa järjestetään Sävelin-konsertti,
jossa kuullaan musiikkia
klassisesta metalliin.
Mielenkiintoinen yksityiskohta konsertissa on se,
että kapellimestarin puikkoa
Iisalmen Puhallinorkesterin edessä heiluttaa vasta 18-vuotias säveltäjä Jere
Heiskanen.

(b;u;l࢜Ѵ࢜bv;m Heiskasen
musiikkiharrastus alkoi
lapsena syntetisaattorin ja
musiikkiopiston kautta, ja
tästä asti musiikki on ollut
osa Heiskasen elämää. Se on
hänelle sekä työ että harrastus.
Heiskasen pääinstrumentti on piano, mutta myös urut,
sello ja kontrabasso luonnis-

tuvat. Hän luokittelee instrumentikseen lisäksi laulun,
jota hän harrasti nuorisokuoro Allegrossa vuosia.
Kapellimestarina toimiminen on uutta. Heiskanen suoritti Lapinlahden
musiikkileirillä kapellimestarikurssin Klaus Mäkelän
ohjauksessa, mistä ajatus
lähti. Säveltäjälle musiikin
johtaminen on keskeinen
taito, joten leirin opit auttoivat kehittymään. Perjantaina on ensimmäinen suuri
esitys, jossa Heiskasella on
orkesteri johdettavanaan.

vbbm|lbv|࢜Heiskanen jännittää, mutta pitää sitä täysin
normaalina.
– Jännitys on hyvä asia.
Sellainen ihminen, joka ei
jännitä, ei voi hyvin. Jännitys kuuluu esitykseen siinä missä taidot ja yleisökin,
Heiskanen kertoo.
Esitys voi Heiskasen
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mukaan tuntua jopa tylsältä ilman pientä jännitystä.
Yleensä esiintymistilanne
on sitä jännittävämpi, mitä
tutumpi yleisö on.
Myös säveltäjän ikä aiheuttaa omat paineensa esiintymiseen. Heiskanen kertoo
pohtineensa, miten yleisö
reagoi näin nuoreen kapellimestariin.
– Nuori ikä ei haittaa, jos
osaan hyödyntää tunteitani,
hän kuitenkin jatkaa.
Muusikkona tunteiden
näyttäminen on äärimmäisen tärkeää, ja Heiskasen mukaan juuri tunteet
luovat ääneen tietyntyylisen
vivahteen.

;_b||lbm;mf- tavoitteet
ovat Heiskaselle tärkeitä.
– Tehokas tapa oppia
on nähdä omat virheet ja
pohtia, miten voi kehittyä.
Mitä enemmän treenaa, sitä
paremmaksi muuttuu, Heiskanen pohtii.
Inspiraatiota sävellyksiinsä
muusikko hakee hiljaisuudesta. Eräs idea sävellykseen
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syntyi musiikkiopiston matkalla Latviassa kauniiden
maisemien äärellä.
– Hain nopeasti kynän
ja paperin, että ehtisin kirjoittaa idean talteen, ennen
kuin unohdan sen, Heiskanen kertoo hymyillen.
Tauko kaikesta muusta on
Heiskasen mukaan paras
keino löytää inspiraatio.
Heiskanen tekee musiikkia myös yhdessä ystäviensä kanssa. Syksyllä hänen
luokseen säveltämään saa-

puu saksalainen Maurice Spiller, jonka kanssa
yhteisiä musiikkikuvioita on
ennenkin toteutettu. Perjantain konsertissa Heiskanen
esittääkin oman tuotantonsa
lisäksi ystävänsä kappaleen
Nameless.

;bvh-m;m opiskelee YläSavon ammattiopistossa
sähköasentajaksi. Arkeen
kuuluu myös lentoharrastus.
Ystäviltä saatu lempinimi,
lentävä pianisti, on osuva.
Tulevaisuudessaan Heis-

kanen näkee musiikin lisäksi
myös muut työmahdollisuudet.
– Musiikkia saatan tehdä
keikkahommana ja arkena
jotain muuta, hän pohtii.
Musiikkia hän ei kuitenkaan tule ikinä hylkäämään.
– Musiikki on nakutettu
kiinni elämääni, hän toteaa hymyillen.
Haastattelun lopussa Heiskanen istuu ﬂyygelin taakse. Esiintymisestä huokuvat
varmuus ja palo, jota on ilo
sekä katsoa että kuunnella.
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ikkupekkaa kiinnostivat enemmän männystä maahan tippuneet kävyt kuin viereisellä
kentällä elämöineet jalkapallistit. Elettiin 70-lukua
Kiuruveden alamittaisella

hiekkakentällä, jonka paikalla tänäkin kesänä laulellaan iskelmäniittyjä.
Nyt kun kentän laidalla
jutellaan, ei käpyjä tipu
Kuorevirran tekonurmen
vierustalle.
Pekka tähyää nyt tyytyväisenä KiuPan puheenjohtajana kentille. Niin
seura kuin olosuhteetkin
ovat kunnossa.
Silloin yli 40 vuotta
sitten ravasin itse pallon
perässä, kun Pekka vielä
keskittyi käpyihin. Pekan
äiti Annikki ja oma Ainoäitini olivat KiuPan pelien
vakiokatsojia vakiopaikoilla seisomakatsomossa
– Korkeakankaan puolella
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ison kiven vieressä, männyn alla.
Pekan isoveli Jukka eli
”Jästi” ja oma isoveljeni
Reijo eli ”Vänkky” äidit ja
Pekan ensin kentän laidalle vetivät. Hieman myöhemmin pääsin miesten
peleihin minäkin.
En pelin keskelle
kuullut äitien huutoja
– onneksi en, sillä eivät
ylikierroksillakin tapahtumissa eläneiden äitien
kommentit kuulema aina
olleet ihan reiluun ja väkivallattomaan peliin kannustavia.
Kirjoittaja on (liian) pitkän
linjan lehtimies.
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pystymme pitämään harrastamisen kustannukset kohtuullisina.

b-m࢜u;bvv࢜ pelaa tai
opettelee lajin aakkosia 11
ryhmää.
Pienenevät ikäluokat hankaloittavat joukkueiden
kasaamista.
Pienkenttäpelit ovat korvanneet täysien joukkueiden otteluja.
–Joukkueilla on ollut
oikein hyvä kausien alku,
Kattainen iloitsee.
Miesjoukkue on kyntänyt
pohjaa viitosdivisioonassa,
mutta nyt tuntuu suunta
vihdoin kääntyneen Raimo Tuoriniemen johdolla.
Kolmella voitolla avanneen
joukkueen kapteenina pelaa
Kattaisen poika Erkka.
-Ѵh-r-ѴѴor-bhh-hm|b- ei
ole näillä halmeilla tiheässä.
Kun KiuPan vastustajat ovat
kaukana, saa euroja kasata
matkakustannuksiin aika
lailla.
Alkaneen kauden mat-

kabudjetti on 17000 euroa.
Palloliitto on yhdistämässä piirejä – Itä-Suomen on
määrä muodostaa uusi piiri Keski-Suomen KaakkoisSuomen kanssa.
–Paikallistuntemus varmasti heikkenee. Mutta
toisaalta uudessa piirissä
Pihtipudas tai Jyväskylä on
lähempänä kuin Joensuu,
Kattainen pohtii.
Iisalmen PK-37 on KiuPan
tärkeä paikalliskumppani, ja
välietappi matkalla isommille areenoille.
Sitä polkua ovat kulkivat
jo Ilmari Niskanen ja Pyry
Kärkkäinen.

b_࢜mb-vv- toki kaikki
ole yhtä taivahallisen ihanaa hyminää, vaikka vähiin
Kattaisen kehityskohteiden
luettelo jääkin.
–Lisää valmentajia, pelaajia ja toimijoita kaivataan. Ja
kaupungin seura-avustukset ovat aika pieniä, vaikka
muuten yhteistyö kaupungin kanssa sujuu erinomaisesti.

u;ঞm;mĺ
■ ll-ম-|obѴbf-fo
hoѴl-mm;vv-roѴ;vv-
hhbmv-;bhbmf-
bv࢜mv࢜(;bhomf࢜Ѵh;;mĺ
■ ;u_;;vv࢜-blo
v;h࢜ƑƐŊķƑƑŊf-
ƒƏŊoঞ--|rof-|ĺ
b࢜|oѴ;f-|h-l-vv-
-ll-ম-|obѴr;ubmŊ
m;࢜ĺ
■ ub|;_|࢜bvv࢜
b-vv-l|-l--
࢜Ѵbo-Ѵhmo|Ŋ
|-l--ѶƏŊѴѴ|-ķ
r_;;mfo_|-f-
o7;v|-ƑƏƐƏĺ
■ -uu-v|--Ŀh࢜;Ŋ
Ѵvmmbv|v|-Ŀ
v;uhhmv-h-mvv-
-Ѵ;;mbbhhou-v|;bѴѴ-ĺ
■ bufob--;bh;࢜bѴŊ
l;bvb࢜hoov|;b|-
b-mfohh;b7;m
o;bv|-r-bh-ѴѴbvѴ;_Ŋ
|;;mĺ

Yksi asia on pistänyt
puheenjohtajan silmään
erityisesti:
–On vanhempia, jotka
käyvät vain tipauttamassa
lapsensa kentälle edulliseen
päivähoitoon. Siellä sitten
kaksi valmentajaa ohjaa
kahtakymmentä lasta. Vanhemmille olisi tekemistä
valmentajien apulaisina.
Kattainen on antanut
omaa apuaan KiuPalle jo
80-luvulta lähtien.
Taksiautoilija sanookin
normaalipäivässään olevan
vain kaksi ilmettä.
–Taksipuvusta KiuPaasuun ja päinvastoin.

ÀǔƬʊǜƬȭÀÀȊǘǔǚɡŘǔǚˁǜƙɡˁɁǚǔ˸šǚǔƬʁšǜƕ
-m-7-ŋ";b|vbf-ĺƒŋƑŐƏŋƐķƐŋƐķ
ƐŋƏķƐŋƏő
ɍƖƬʁšƕɍƶƖ̋ȴă˸ƬȭÄȭƞʁǔǷǒƬǜǜɁ
ɤõŘɡǒŘƬǚ<ǔŘ˘ǂ°Ƭ˸ǔȭhǔŘǚŘɦ̋ǂɍ˿˸Ɩ
ʹƖƬʁšƕʹǣƖǮǣÀŘʁǘăǜɁȭƬɤ<ŘȭǜƬhŘŽŽȊ
ʁɁǂñǔƬʁʁƬȊ³ˁƋ<ˁŽɁǔʊɦɍǂɍƙʯȳƖǣʕÂǔƋɁ
ǔʊƋǒǔƬʁɤ³ǔȭɁÀŘʁǜʊƋǒǔȭǔǂÂǔȭɁÂǔƬȊ
ƞƬʁʁƬǔǜƬʁɦɍǂʹ˿˸Ɩ
ʯƖƬʁšƕǣȳƖǣȳ<ŘȧɁȭăƬ˸ƬʁʊɁȭɤăǜɁȊ
ȭƬɦʹǂʹǔȧƖ
ŘǜǘɁŘǔǘŘƕȴǣƖ̋ʕăǜɁȭƬɤ<ˁŽɁǔʊǂăǒƬŘ
ďǒƬɁƞɁʁƬɦʯǂʹƖ
ÀŘŘǚǔ˸ŘǒǜǔƬȭǜɁʁǖˁȭȭŘǜƕÀŘǜǜÀˁʁʁŘ˿
°ǮɯƶɯȴɯǮǅʹʹɤɡɁǔʊʊŘǣʕƖǣʹǂȴ̋Ɩ̋̋ɦƙ
³ƬɁȭŘʁƞɁƬȭɁȭǔăɍʹɯȴɯɍȳɯʹǅʯȳƖ
(;m࢜f࢜ŋ&"ƓŋƒŐƑŋƏķƏŋƐķƑŋƑő
ɍƖƬʁšƕɍƖ̋ʕÂǔǘǔǜŘˁʊƬ˸ɤÀǔǒŘǔǚăƬʁȊ
ǷŘǜʊǒǖɁ˸ǂÂǔǘǔǜŘ°ˁǜʊǒƬʁɁ˸ɦɍǂ̋ƙɍǣƖǮʕ
ăƬʁǷŘǜʊǒǖɁ˸ɤˁʊƬ˸ɦʹǂ̋˿˸Ɩ
ʹƖƬʁšƕʹʹƖʹʹ*ʁŘƞ˿ăǘǖƬǔɤñŘǜʁǔƋǘ°ŘȊ
ȭƬǂɁǒȭȭ˿ŘˁƞʁƬŘˁɦʹǂɍ
ʯƖƬʁšƕǮɍƖʯɍ°ǔʁǔǚǚ°Řɡʁǔ˘Ɂ˸ɤˁʊƬ˸ǂ
ăƬʁǷŘǜʊǒǖɁ˸ɦʯǂɍƙǮǣƖǣʯÂɁŘǒŘȭǔǞȭ
ɤŘƋǘˁǷǒƬʊɦʯǂʹƙǮʕƖ̋ʹÀǔǒŘǔǚʁǔǷɁȊ
ʁƬȭǘɁɤƬ˸ǷƬȭǔÀŘǚǘǔȭǂƬ˸ǷƬȭǔ<ŘƞɁȊ
ȭɁ˸ɦǮǂʹƙǣʕƖɍ̋ÄǚƬ˾<Ƭ*ʁǔȭƋŘǜɤ°ŘȭƬǂ
ˁǷǒƬʊɦǮǂʯǔȧƖ
ÀŘŘǚǔ˸ŘǒǜǔƬȭǜɁʁǖˁȭȭŘǜƕÄȭƞʁƬǔĴŘȊ
ʊǔǚƬ˸ʊǘǔĴȳɯɍɍɯȳǅʹȳƙ,Ɂʁ˿ăƋǒȭƬǔȊ
ƞƬʁĘɍǣɯɍǣɯȳǅʯȳɤɡɁǔʊʊŘǣȴƖǮǣǂǣʕƖɍ̋ƙ
ǣƶƖʹʯǂǣȳƖʯʕƙǣȳƖǮʕǂȴ̋Ɩ̋̋ɦƖ

4#*#2'.+6
($$
°Ƭʊǘǔ˸ǔǔǘǘɁʹʹƖǣƖ
࢜࢜ml;uo|ĹƐƓķƑƓķƑѶķƑƖķƓƐķ
Ɠƒ
(bhbm]ml;uoĹƒ
Ѵvml;uoĹƐѶ

ĴɁǔǜɁȭǖŘǘɁƕ
ȴɯɍɁǔǘƬǔȭƬǔ˿ǒǜššȭǘŘɡɡŘǚƬǜǜŘƙȴɁǔȊ
ǘƬǔȭ̋ƙ̋̋ƬƙǣɯɍɁǔǘƬǔȭ̋ƙ̋̋ƬƙǣɁǔǘƬǔȭ
ɍˎȴǣȳƙƶǮƬƙǮɯɍɁǔǘƬǔȭǣȴƙȴ̋ƬƙǮɁǔǘƬǔȭ
ʹʕƙǣȳƬƙʯɯɍɁǔǘƬǔȭƶƙʹƶƬƙʯɁǔǘƬǔȭǮƙǣƶƬ
ñǚˁʊȭˁȧƬʁɁɤ˸ǔǔʊǔȭǘƬʁǜŘǔʊǜŘŘ˸ɁǔǜɁȭɦƕ
ȴɁǔǘƬǔȭ̋ƙ̋̋ƬƙǣɯɍɁǔǘƬǔȭ̋ƙ̋̋ƬƙǣɁǔȊ
ǘƬǔȭ̋ƙ̋̋ƬƙǮɯɍɁǔǘƬǔȭʹƶʯƙ̋̋ƬƙǮɁǔȊ
ǘƬǔȭɍʯʕƙȳǣƬƙʯɯɍɁǔǘƬǔȭǮɍƙǮ̋ƬƙʯɁǔȊ
ǘƬǔȭʹʹƙȳ̋ƬƙñǚˁʊɁǔǘƬǔȭǣƙ̋̋Ƭ

 "(҃ !
°Ƭʊǘǔ˸ǔǔǘǘɁʹʹƖǣƖ
oh;ubml;uoĹƑƒƏƒѵƖƐ

ĴɁǔǜɁȭǖŘǘɁƕ
ʕɁǔǘƬǔȭƬǔ˿ǒǜššȭǘŘɡɡŘǚƬǜǜŘƙȴɁǔȊ
ǘƬǔȭʯǘɡǚ˸ɁǔǜǜɁȊɁʊˁˁʊʹ̋̋̋̋ƙ̋̋Ƭƙ
ǣɁǔǘƬǔȭǣ̋̋ƙ̋̋ƬƙǮɁǔǘƬǔȭǣ̋ƙ̋̋Ƭƙʯ
ɁǔǘƬǔȭȴƙ̋̋ƬƙʹɁǔǘƬǔȭʯƙ̋̋Ƭ
ďˁɡǚŘˁʊ˸ɁǔǜɁȭǖŘǘɁƕ
ʕɁǔǘƬǔȭƬǔ˿ǒǜššȭǘŘɡɡŘǚƬǜǜŘƙȴɁǔǘƬǔȭ
ɍǘɡǚ˸ɁǔǜǜɁȊɁʊˁˁʊǮ̋̋̋̋ƙ̋̋ƬƙǣɁǔȊ
ǘƬǔȭɍ̋̋̋ƙ̋̋ƬƙǮɁǔǘƬǔȭɍ̋̋ƙ̋̋Ƭƙʯ

ɁǔǘƬǔȭɍʹƙ̋̋ƬƙʹɁǔǘƬǔȭȴƙ̋̋Ƭ

 
ďɁʁʊǜŘǔʹʯƖǣƖ
ñšǔ˸šŘʁ˸ɁȭǜŘ
bh;-|ml;uo|ĹѶķƐƐķƐƑķƐƔķ
ƐƕķƐƖķƑѵķƑƖķƒƒķƒѶķƒƖķƓƐķƓƒķ
ƔƑķƔƓķƔѵķѵƏķѵƒķѵѶķƕƏ
mhhml;uoĹƑѵ

ǚǜŘȊŘʁ˸ɁȭǜŘ
bh;-|ml;uo|ĹƐƏķƐƑķƐƕķƑƏķ
ƑƒķƑƓķƒƒķƒƔķƒƕķƓƏķƓƐķƓѵķƓƕķ
ƔƐķƔƓķƔѶķѵƏķѵƑķѵƕķѵƖ
mhhml;uoĹƐƏ

"+$$!ܯ$
ďɁʁʊǜŘǔʹʯƖǣƖ
(oboubbĹѶĺvvƐƏ$

$$Ɠ
ďɁʁʊǜŘǔʹʯƖǣƖăƬǔȭšǖɁǘǔ
ÏǔǘƬŘʁǔ˸ǔƕ
ƐĺѴ࢜_|क़ĹƑ];uķrobvv-ĹŊ
ƑĺѴ࢜_|क़Ĺѵ$Ѵb-m"࢜ѴѴbķrobvv-ĹŊ
ƒĺѴ࢜_|क़ĹƐƓ;b=;)_;;Ѵvķ
robvv-ĹƓķѶ
ƓĺѴ࢜_|क़ĹƑo;Ѵ -vķrobvv-ĹŊ

ĴɁǔǜɁȭǖŘǘɁƕ
ǮɁǔǘƬǔȭ˸ɁǔǜǜɁȊɁʊˁˁʊʯǣȳƙƶȴƬƖ
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";bm࢜fohbƑƒĺƔĺ$o|oƓ
ɍƖɡɁȭǔǚšǒǜɆƙɡɁȭǔǚšǒǜɆɍɍ̋̋ȧƕɍɦĴŘǚȊ
ǘƬƬɁǖŘȭ<ˁʁŘƋƬǚǚǔʤFȧȧǔ°Ɂǔ˸ǔʊǜɁ
ʯƙɍʹƙʯ˾ƙʹɦõŘǔȭÏ˸ƬʁÀƬʯƙ̋ȳƙǮ˾Ɩʯɦ
ñŘ˸ŘʁɁǜǜǔʹƙǣʯƙȳ˾ƖǮɦÀǔʁǜǔǚǚɁʯƙ̋ȳƙǣ
˾ƖɡɁǔʊʊŘƕʹƖ
ɍƖǚšǒǜɆƙǚ˸ʹɍ̋̋ȧƕɍɦ<ǔɁʁÄƞƞǔƋǜʤ
ăŘȭǜǜˁõŘǔǜŘǚŘʹ̋ƙ̋ɤɍ̋ƙɍƶɦƙʹɦÄƞƬȭȊ
ǜƬƬʹ̋ƙȳɤɍʯƙƶɍɦƖʯɦŘʁɡɡ˿ƬƬʹ̋ƙɍ
ɤɍȳƙƶʕɦƖǮɦ,ɁȧƬÏȭĶǒƬƬǚʊʹɍƙʯ˾
ɤɍ̋ƙɍƶɦƖďɁǜɁɤɍ̋ȊǮȊȳɦƕɍ̋ƙɍƶʯƙǮȳȊʯƙǮȳȊ
ʯƙʹʕɍȳƙʹƶƖ
ʹƖǚšǒǜɆƙʊǒʹɍ̋̋ȧƕɍɦÀŘǖŘǜŘǚɁȭďšǒȊ
ǜǔʤÀŘʁǘǘˁǔƬǜŘȭƬȭʯɍƙƶ˾ɤǣƙɍƶɦƙʹɦ
ĶŘǚǚƬʊȧŘȭȭǔʯʯƙʯɤǮƙʕɦƖʯɦĴǔǚȧƬʁÀ˿ʁȊ
ŽƬʁǷʯʹƙ̋ɤȳƙɍʯɦƖǮɦÄǖŘǜˁʊǜƬȭǚˁǘǔǖŘʯʯƙɍ
˾ɤɍǣƙȳƶɦƖďɁǜɁɤǣȊǮȊɍʹɦƕǣƙɍƶʹƙʯȳȊɍƙʕƶȊ
ʹƙʯʕɍǮƙ̋ɍƖ
ʯƖǚšǒǜɆƙǚ˸ʹɍ̋̋ȧÂˁɁʁǜƬȭăŘʁǖŘ
ʹ̋ɍȳƕɍɦ*ɁʊʊƬÂǔƋƬʤÀǔǘŘhɁʁʊʊɍǣƙƶŘ
ɤʹƙǣɍɦƙʹɦÀǔʊʊĘȭǔ˸ƬʁʊƬɍȴƙɍŘɤȴƙʹɦƖʯɦ
,ɁŽɁǚǜɍȴƙʹŘɤʹƙɍǮɦƖǮɦ*Ķď<ˁʁŘƋƬǚǚ
ɍȴƙʹŘɤʯʕƙȳƶɦƖďɁǜɁɤɍȊʯȊʹɦƕʹƙǣɍɍƙǣɍȊ
ʹƙȴǮȊ̋ƙ̋̋ȴƙʹʯƖ
ǮƖǚšǒǜɆƙďɁǜɁǮȊɍƙʊǒʹɍ̋̋ȧƕɍɦˁˁȊ
ǷƬʁʤÂǔǘɁɁǘƬǚŘʹʕƙʹɤɍǣƙȳȴɦƙʹɦǔǚǔȭǒȊ
ȧƬʹȴƙǣɤɍɍƙȳʕɦƖʯɦ³ŘǘˁʁǔʹʕƙȴɤǮƙǮʯɦƖǮɦ
ǚɁȭÄʁǔʹȴƙɍɤʹǣƙǣǮɦƖďɁǜɁɤʹȊȴȊǮɦƕɍǣƙȳȴ
ʹƙǮƶȊʯƙ̋ʯȊʹƙ̋ǮʕɍƙʹǮƖďɁǜɁǮ˸ɁǔǜǜɁȊ
ɁʊˁˁʊƕʹƶƙȳʯƖ
ǣƖǚšǒǜɆƙďɁǜɁǮȊʹƙʊǒʹɍ̋̋ȧÂɁʁȊ
ƞǔƋ,ˁɡƕɍɦďˁˁǚǔŘȭăšǚǚǔʤƬǔǘǘǔǔƬȊ
ǜŘȭƬȭʯɍƙ̋ŘɤȴƙʕǮɦƙʹɦǔʊʊˁȭhƬƬȭǔǘʊ
ʯɍƙ̋Řɤȳƙ̋ʹɦƖʯɦăǔǚǚŘȭǘɁʁ˸ŘȭĘǚǖŘʊʯɍƙ̋Ř
ɤǮƶƙǮȴɦƖǮɦFƖĴƖÄʁǜɁʯɍƙɍŘɤʯ̋ƙǮʯɦƖďɁǜɁ
ɤȴȊɍȊǮɦƕȴƙʕǮɍƙȳǣȊʹƙ̋ǣȊǮƙ̋̋ɍʹƙ̋ȴƖďɁȊ
ǜɁǮ˸ɁǔǜǜɁȊɁʊˁˁʊƕʕȴƙǮʯƖ
ȴƖǚšǒǜɆƙďɁǜɁǮȊʯ<ĘÏȊɍƙǚ˸ʯɍ̋̋ȧƕ
ɍɦÂƬ˹³ǔǌƬĶǒƬƬǚʊʤÀǔǘŘhɁʁʊʊɍʕƙʯ
ɤɍƙȴǮɦƙʹɦ,ʁ˿ʊǜŘǚ*Ř˿ɍʕƙǮɤǣƙʯʕɦƖʯɦñǔȊ
ɴˁŘȭǜăǜʁǔƞƬɍƶƙʯɤƶƙʯȳɦƖǮɦ*ǚŘƋǘÀŘ˿Ř
ɍʕƙȳɤƶƙʕǣɦƖɡɁǔʊʊŘƕǮƙƶƖďɁǜɁɤɍǮȊɍɍȊɍɦƕ
ɍƙȴǮɍƙɍȳȊɍƙǮʕȊɍƙʕǮʹƙȳʕƖďɁǜɁǮ˸ɁǔǜǜɁȊ
Ɂʊˁˁʊƕɍ̋ʯƙȳɍƖ
ʕƖǚšǒǜɆƙďɁǜɁǮȊǮ<ĘÏȊʹďõÏ°°ÄȊɍƙ
ǚ˸ʹɍ̋̋ȧƕɍɦ³Ɂ˸Ƭǚ˿FŘʊ˿ʤÂǔǘɁɁǘƬȊ
ǚŘɍȴƙɍŘɤɍɍƙʯǮɦƙʹɦhŘȭƋ˿,ʁƬƬǘɍȴƙɍŘ
ɤʯƙȴƶɦƖʯɦ*ǚˁƬŽǔʁƞÂŘʊǒɍȴƙɍŘɤƶƙȳʕɦƖǮɦ
ÀŘʁ˸ƬǚÂƬŘǜɍȴƙʹŘɤǮƙǣɍɦƖďɁǜɁɤʹȊʯȊȴɦƕ
ɍɍƙʯǮʹƙƶ̋Ȋɍƙʕ̋ȊʹƙƶƶɍʹƙƶʕƖďɁǜɁǮ˸ɁǔǜȊ
ǜɁȊɁʊˁˁʊƕʯǣȳƙƶȴƖďʁɁǔǘǘŘƕʹǣʕƙʹʹƖñšǔȊ
˸šȭ<ˁɁƕɍǮȊʹƙǘƬʁʁɁǔȭƕʹǣƙȳ̋Ɩ
ƶƖǚšǒǜɆƙǚ˸ɍȴ̋̋ȧƕɍɦďǒŘǔñʁɁǞǜʤÀǔȊ
ǘŘhɁʁʊʊɍʯƙʯŘɤɍƙƶƶɦƙʹɦñʁƬʊǔƞƬȭǜ³ǔȭȊ
ƞ˿ŹɍʯƙǮŘɤʹƙȴʯɦƖʯɦŘʁŘʊƞˁñǔȭɍʯƙȴŘ
ɤȴʹƙȴȴɦƖǮɦhǚǔʁǜhɁʁǜˁȭŘɍʯƙƶŘɤɍǮƙʯǮɦƖ
ďɁǜɁɤǮȊʕȊʯɦƕɍƙƶƶɍƙʹǣȊɍƙǣƶȊʹƙȳǣʯƙ̋ȴƖ

Jere Heiskasen
sävellyskonsertti

Aikakausien
sävelmysteeri
mukana Iisalmen
puhallinorkesteri

Päivän puheenaiheet myös
verkossa
www.iisalmensanomat.ﬁ

Iisalmen kulttuurikeskus

pe 24.5. klo 18

Vieremän koulukeskus

la 25.5. klo 12

Lippu 15 € ovelta Tervetuloa!

iisalmensanomat.ﬁ

Kokouksia
Kiuruveden Keskustaseuran kevätkokous pidetään
tiistaina 28.5.2019 kello 18
Riitan luona.
Osoite on Lystimetsä 3a.
Tervetuloa!

Myydään
Leipuri Iisalmen torilla huomenna lauantaina alk klo 9.
Kotileipomo Tarja Martikainen

Työsuorituksia
Muut moottoriajoneuvot
Senioriskootterit Kiuruveden
S-Marketin pihalla
la 25.05.19 klo 9 - 13.00.
Puh. 0400 688 532.

Piipun pellitys ja korjausmuuraus! Uudet Tiileri-tulisijat ja vanhojen uunien korjaukset. Pyydä muurarin arviokäynti 050 401 7370
www.savohormi.fi

