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Sunnuntai, heinäkuu 31. 2005

Vesiylioikeus
Tuttu taksimies pysäköi autonsa kadunvarteen ja vinkkaa ikkunasta vierelleen etupenkille. Minulla on Sinulle kuuma
vinkki Rabbesta, sanoi taksimies.Ostaako Rabbe Grönblom vesiylioikeuden rakennuksen?-Minulla on Sinulle
kovanluokan vinkki. Rabbe aikoo ostaa vanhan vesiylioikeuden rakennuksen. Ajoin pari viikkoa sitten keikkaa
Kalarannan ohi ja näin Rabben ja pari herran näköistä paperit käsissään pyörimässä talon ympärillä. Pysähdyin varta
vasten seuraamaan touhua ja Rabbe oli aivan sen näköinen, että tulee ostamaan rakennuksen, sanoi taksimies.Mitään
faktaa ei taksisuharilla tietenkään ollut. Vain silminnäkijän havainto ja vilkas mielikuvitus mutta monta kertaa se riittää.
Vaasalainen kirjoitti rakennuksesta maanantaina toukokuun 23 mm seueraavaa:”Mikäli Suomen Pankin kiinteistön malli
toteutuu, saavat sijoittajat (vesiylioikaeuden talosta) mojovan potin pilkkahinnalla. SP:n mallilla tarkoitan sitä, että hyvän
kohteen saa valtiolta halvalla jos antaa ajan tehdä työtä puolestaan, niin kuin SP:n kiinteistön siirtyminen Schaumannin
säätiölle osoitti.Kaupunkia ei kiinnostaVaasan kaupunki ei ole kiinnostunut kiinteistöstä, mutta kaupunki on
lehti-ilmoituksen mukaan ilmoittanut pyrkivänsä myötävaikuttamaan siihen, että suojeltujen rakennusten tulevaisuus
voitaisiin turvata arvonsa mukaisella tavalla myös omistaja vaihdoksen tapahtuessa.Selväkielelle muutettuna tämä
tarkoittaa sitä, että esimerkiksi HOP:n arvokkaiden tilojen muuttuminen pizzakeisarin konttuuriksi ei enää pääsisi
toistumaan, arveli vaasalainen. Nyt taksimiehen havaintojen mukaan juuri näin saattaa käydä.Sijoittajat
kiinnostuneetNimimerkki vaasalaisen hankkimien tietojen mukaan vesiylioikeuden rakennukseen tulisi konttoritiloja ja
asuntoja. Jos Rabbe on todella kiinnostunut rakennuksesta saattaa sinne hyvinkin tulla Kotipizzan toimitiloja,
pizzaopisto ja asuntoja.Näin pizzakeisari laajentaisi repertoaariaan myös asuntomarkkinoille. Tai saattaahan sinne tulla
jotain aivan muuta. Yllättävä mies tämä Rabbe. Vaasalaisella on sellainen kutina, että asiasta saattaa tulla
lisävalaistusta hyvinkin pian.Keskustele aiheesta foorumissa: http://www.vaasalaisia.info/keskustelut/viewtopic.php?t=64

Lähettänyt Vaasalainen

17:50

Wassor
Monet Valtatietä 8 matkanneet ovat kiinnittänet huomiota siihen, että Wassorinlahden levähdysalueella näyttää olevan
kaksi keskenään kilpailevaa myyntipistettä vain muutaman metrin päässä toisistaan. Kun on ajanut muutaman kerran
paikan ohitse, on aivan pakko mennä tarkistamaan asia. Suurimman myyntipisteen toista omistajaa Terese Bertsiä
kysymys naurattaa. Asiaa ei kysytä häneltä ensimmäistä kertaa.-Tämä käy jo mainoksesta. Paikalla on vain yksi
ruokaa myyvä palvelupiste. Punainen rakennus on poissa käytöstä ja se viedään vielä tällä viikolla Maxmohon
huvilaksi, sanoo Terese.Terese Berts ja hänen omistajakumppaninsa, Anneli Jacobsson, ovat toimineet
Wassorinlahden pohjukassa uusissa tiloissa nyt puolitoista vuotta, Vanhassa punaiseksi maalatussa grillikioskissa
aikaa kului viisi vuotta. Uusi myyntirakennus on nimetty toisen omistajansa mukaan nimellä Tesses Cafe. Uuden
paikan myötä myös sortimentti on kasvanut periteisestä grilliruoasta pizzoihin ja ala carte annoksiin. Paikassa on
A-oikeudet.-Varsinkin pizzat ovat jo maan kuuluja, Tieto pizzoista leviää matkamiesten, erityisesti rekkamiesten
mukana, sanoo Terese.Ehkä osana maineen leviämiseen on rekkamiesten saama 10 %:n alennus, joka on varmasti
kannattava sijoitus. Jokainen paljon maantiellä oleva tietää, että siellä kannattaa tankata, missä on pihalla
rekkoja.Näkötorni ja lampaitaAivan vanhan grillirakennuksen vieressä pienellä mäen nyppylässä on näkötorni, mistä
näkee suoraan linnuistaan kuuluisalle Wassorinlahdelle. Näkötornin alapuolella on suuri kasa aidanseipäitä
odottamassa pystyttäjäänsä.-Sinne on tarkoitus rakentaa lampaille aitaus vielä lähipäivinä. Se tuo iloa varsinkin
lapsimatkustajille, sanoo Terese.Näkötornista Terese ei osaa sanoa juuri mitään, sillä sen käyttäjät tulevat aikaisin
aamuyöstä heti auriongon noustua ja poistuvat ylaeensä ennen kuin Tesses Cafe avataan.-Joskus lintubongareita käy
aamukahvilla. Minulla ei ole aikaa tiirailla lintuja, vaikka niistä pidänkin. Tänä kesänä olen kuullut kurkien töräyttelyä ja
joutsenen ääntä.Terese Berts (alle 30v. oman ilmoituksen mukaan) sanoo olevansa tyytyväinen sekä työhön että
paikkaan. Päivät ovat pitkiä mutta asiakasvirta pitää pirteänä. Mitään suurempia muutoksia ei aivan lähiaikoina ole
odotettavissa, mutta kuka tietää vaikka vanhan grillimyymälän paikalle vielä ilmestyisi jotakin.
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Perjantai, heinäkuu 29. 2005

Taloröttelöistä salarakkaisiin
Onko tämä kaupungin rumin rakennus vai vieläkö löytyy rumempia? Tarkista asia foorumin yleiskeskustelussa.Missä
mahtaa sijaita kaupungin siivottomin tontti? Siitä ei ole kukaan vielä kirjoittanut tai ottanut aidan ylitse kuvaa ja
lähettänyt kaikkien arvioitavaksi.Vaasalaisia.info foorumi on käynnistynyt odotusten mukaisesti. Rekisteröityneiden
käyttäjien määrä on nyt runsaan viikon toiminnan jälkeen odotettu. Rekisteröitymiseen vaikuttavat sekä kesälomat että
aiheiden kiinnostavuus. Rekisteröitymllä käyttäjäksi voi vaikuttaa oman kotikaupunkisi asioihin.Voit myös vain viihdyttää
itseäsi lukemalla tai kirjoittamalla Sekalaista keskustelua osastoon. Osaston aiheita ovat mm. salarakas ja murkkujen
perheileen tuomat ongelmat.Klikkaa itsesi foorumiin yläreunan palkista kohdasta Keskustelut tai mene aiheesen
suoraan tästä: http://www.vaasalaisia.info/keskustelut/viewtopic.php?t=21
Lähettänyt Vaasalainen
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Tiistai, heinäkuu 26. 2005

Vaasan valtuutetut netissäGooglehaun mukaan vain viidella Vaasan viidestäkymmenestä valtuutetusta on oma kotisivu
tai blogi. Mistä se kertoo, vai kertooko se yhtään mistään?Median mukaan noin 20 kansanedustajalta 200:sta puuttuvat
omat nettisivut. Toisaalta suurin osa niistä 180:stä on pelkkiä tekstisivuja, joista eräät on päivitetty viimeeksi vuonna
2003 ja joilla kukaan ei käy.Vaasaan siirrettynä tämä tarkoittaa sitä, että 50:stä valtuutetusta vain viidellä on omat
”kotisivut”. Näistä viidestä vain Osalalla on aidosti oma kotisivu. Muut ovat puolueen tekemiä ja ylläpitämiä. Osalankin
kotisivu on sekava ja vaikeasta lähestyttävä. Toisaalta Osala päivittää sivujaan kiitettävällä tavalla. Lisäksi esimerkiksi
Harri Moision vaalipuheita on luettavissa Vasemmistoliiton sivuilta.Minkä vuoksi?Juuri sivujen päivitys tekee niistä
mielenkiintoisen. Esimerkiksi Heikki Kouhin kotisivu on siinä mallissa kuin se oli viime kunnallisvaalien alla. Sivulla on
käynyt 29.9.2004 alkaen 245 vierasta. Ainoatakaan juttua ei Kouhi ole sivulleen kirjoittanut. Raimo Rauhala on
päivittänyt sivuaan hieman tiiviimmin. Viimeisin mielipide on Variskarista.Ensimmäinen mielikuva on valtuutettujen
korkea keski-ikä, olematon nettiosaaminen ja vähäinen kiinnostus vuoropuheluun äänestäjien kanssa. Nämä ihmiset siis
päättävät Vaasan kaupungin sähköisen toimintaohjelman mallista ja kuntalaisten mahdollisuuksista päästä osalliseksi
tietoyhteiskunnan siunauksista? Onko niin, että samaan aikaan kun suurin osa muusta kansasta on netissä, Vaasan
valtuutetut kirjoittavat muistiinpanojaan kosmoskynällä ruudulliselle paperille tai opettelevat huuli pyöreäna sähköpostin
käyttöä. Eikö jokaisella Vaasan valtuutetulla pitäisi olla oma kotisivu ja vaikutusvaltaisimmilla vielä oma blogi?Ei
pitäisiOma kotisivu jokaisella valtuutetulla suuntaisi energiaa täysin hukkaan. Kotisivujen rakentaminen, niiden
päivittäminen, html:n opiskelu tai vaikka vain oman blogin ylläpitäminen ei ole mielekästä kuin parin kolmen
äänekkäimmän valtuutetun kohdalla.Kotisivulla tai blogissa täytyy olla säännöllisesti päivittyvää massaa, jotta kotisivuja
indeksoivilla hakuroboteilla olisi jotain indeksoitavaa. Lisäksi ylläpitäjällä täytyisi olla taito jonkinasteiseen
hakukoneoptimointiin, ja vaikka olisikin, ei ole varmaa että sivujen sisältö kiinnostaisi ketään. Vielä täytyy olla niin laaja
väestöpohja, että siitä löytyy riittävästi kiinnostusta kunnallispolitiikkaa ja vielä tarkemmin – jokaisen valtuutetun tekemää
kunnallispolitiikkaa kohtaan.Kotisivun tai blogin puuttuminen ei vielä tee valtuutetusta kädetöntä tietotekniikan
suhteen.Foorumista apuJos valtuutetut ylipäätään haluavat olla ajatusten vaihdossa äänestäjiensä kanssa, on
nopeatempoinen tai hieman viipyilevä foorumi oikea ratkaisu. Ainoa huomionarvoinen alusta Vaasassa toistaiseksi on
tämä vaasalaisia.info kaupunkiblogi ja sen foorumi.Eri asia on sitten haluavatko valtuutetut rekisteröityä foorumin
käyttäjiksi. Toistaiseksi foorumiin on rekisteröitynyt vain kaksi valtuutettua; joka paikkaan ehtivä Tapio Osala ja
keskustapuolueen valtuutettu Leena Hallasmaa. Vaasan kaupunki on julkisuudessa kertonut, että kaupungilla ei ole
resursseja foorumin ylläpitämiseen. Se on muiden tehtävä.Oikein toteutettuna kaupunkiblogi ja sen foorumi voivat
kehittyä koko kaupungin keskustelu- ja vaikutuskanavaksi. Tällä hetkellä tämän blogin ja foorumin ongelma on heikko
tunnettuus. Palvelu on yksityisen ihmisen- ja sponsorin tuella ylläpidetty harrastus. Minkäänlaisia mahdollisuuksia radiotai lehtimainontaan ei ylläpitäjillä ole. Tieto palvelusta kulkee lähinnä puskalennättimen ja sähköpostin
avulla.Valtuutettujen kotisivuja:Kumpula, Miapetrahttp://www.miapetra.net/Rapo, Seppohttp://www.sepporapo.net/
Kouhi, Heikkihttp://www.kouhi.net/heikki/
Osala, Tapiohttp://netti.nic.fi/~tapioo/
Rauhala, Raimohttp://www.raimorauhala.net/Harri
Moisiohttp://www.qnet.fi/ebex/harri/http://www.netikka.net/vaskunnallis/
Valtuutetut:http://www.netikka.net/vaasalaisia/valthtml.htm
http://www1.vaasa.fi/vaasainfo/FAZA889.HTMOsallistu aiheestä käytävään keskusteluun
täällä:http://www.vaasalaisia.info/keskustelut/viewtopic.php?p=199#199
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Sunnuntai, heinäkuu 24. 2005

Hiidenkirnu
Hiidenkirnu, pirunpelto ja salaperäinen luolaMatkalla kohti Ojbergetin hiidenkirnua ja pirunpeltoa pohdimme
söderfjärdetopas Henrik Erikssoninkanssa nykyihmisen suhdetta maapallon geologiseen historiaan ja ihmiskunnan
menneisyyteen. Pohdinnan tulos on tyly.Matkan jälkeen tutussa piirissä tehty pienoisgallup vahvistaa asian. Yksikään
runsaasta kymmenestä kysellystä ei tiennyt mitään Sundomin Öjbergetillä olevasta luontopolusta, hiidenkivestä ja
pirunpellosta nyt puhumattakaan. Pieni lisäkysely kertoi että vain kolme olisi halukas käymään paikalla, mutta silloinkin
oppaan opastuksella.Tämä ei ole oikea paikka pohtia syytä nuivaan suhtautumiseen. Tässä asiaan suhtaudutaan
positiivisesti ja annetaan pieniä vinkkjä ja linkkejä kiinnostuksen herättämiseksi.ÖjbergetÖjbergetin luontopolku,
hiidenkirnu, pirunpelto ja ihmisten suojana ollut siirtolohkare tarjoavat jo sellainenaan mielenkiintoisen aikamatkan
menneisyyteen, mutta jotain puuttuu. Puuttuu Suomenlinan legentaarisen oppaaan, Ior Bock´n” kaltainen tulisieluinen
originelli, joka omalla persoonallaan herättäisi ihmisten kiinnostuksen Öjbergettiin.
Jos Ior olisi paikalla niin hän taikoisi hetkessä ihmisten mieliin kuvia noin 3000 vuotta sitten Merenkurkussa
sijainnaeesta salaperäisestä saaresta, joka oli vain 25 kilometrin päässä rannikosta. Tällä saarella asuivat tilapäisesti
hylkeenpyytäjät ja Eddan sankarit. Myöhempinä vuosisatoina salaperäinen, nyt jo kadonnut kansa rakensi saaren
uumeniin salaisen luolan ja piilotti luolan syvimpään onkaloon kultaisen hylkeen. Nämä ihmiset myös kiinnittivät
rantakallioon suuren renkaan, joka on vieläkin löydettävissä Öjbergetiltä, mutta jonka paikan vain vihityt tietävät.
Juuri tällaisena haluaisin Öjbergetin nähdä ja kokea. Valitettavasti tämä kaikki on vain kirjoittajan villiintyneen mielen
tuotetta. Niille jotka tallustavat maan pintaa realismin paino harteillaan, riittää hiidenkirnu ja pirunpelto sekä muut
kivikautiset löydöt
Öjbergetin etelärinteellä 3 kilometrin hiihtoladun vieressä on syvä hiidenkirnu ja ympäröiviä kolosyvennyksiä. Paikka
sijaitsee kivenheiton päässä kohdasta, jossa 3 km:n latu erkanee 5 km:n ladusta. Henrik Erikksson näyttää hiidenkirnun
mittasuhteet.
Kiertävä hiekka ja kivet jääkausikoskessa ovat kuluttaneet esiin pehmeästi hioutuneet kalliot ja niiden koverrukset.
Muinaisrannalla aallot ovat lisäksi muokanneet kallioita. Viimeisimmällä jääkaudella, todennäköisesti 10.000 vuotta
sitten, vuolas virta tai koski ovat saaneet kivet kiertämään tällä paikalla. Kivipyörteet hioivat ajan mittaan syvän kuopan
kallioon = hiidenkirnu. Vesi ja jää painoi jossain vaiheessa hiidenkirnun seinämän hajalle. Mielenkiintoinen on myös
aivan Hiidenkirnun läheisyydessä oleva Pirunpelto – lähes pyöreistä jääkauden aikana hioutuneista kivistä muodostunut
kivinen alue keskellä Öjbergetiä.
sundom.web.mios.fiKivikautrisia löytöjäNoin 4000 vuotta sitten Öjberget oli pieni saari kaukana Länsimerellä. Saari oli
silloin vajaat kilometrin pituinen ja korkeintaan puoli kilometriä leveä. Lähimpään mannermaahan, nykyisen Laihian
seudulla, oli lähes 30 kilometriä.Todennäköisesti Öjberget oli silloin rikas kausiluonteinen asuinpaikka jossa ihmiset
kalastivat ja pyydystivät hylkeitä. Silloin luola siirtolohkareen alla tarjosi hyvän suojan tuulta ja sadetta vastaan. Luolassa
tulisija toi lämpöä ja sen yllä valmistettiin kalaa, lintua ja hyljettä. Luola saatiin kotoisaksi taljoilla ja aukkoon ripustettiin
nahka oviverhoksi. Lisää kaivauksia tarvitaan jotta voitaisiin tarkemmin kuvailla sen ajan elämää ”Öjberget-saarella”
Länsimerellä.sundom.web.mios.fiVaikka mieli ei lennäVaikka mielesi ei lentäisikään Ior Bockin mielikuvituksen lailla, on
Sundom kyläyhteisönä ja erityisesti Öjberget alueen merkittävimpiä nähtävyyksiä. Sundom täytyy vain ensin löytää.
Tässä muutama linkki, jotka auttavat eteenpäin.
Sundom:webhttp://sundom.web.mios.fi/Kotiseutuyhdistys: http://www.qnet.fi/sundom/fin/index.htmlVaasan kaupunki –
Sundomhttp://www.vaasa.fi/264160.shtmlJos olisin Ior Bock
Bockin perheen saaga
http://www.timolehtinen.com/writings/books/9525137007/Profeetta
Iorhttp://www.magnuslonden.net/artikkelit/haastattelut/iorbock_fin.htmWikipedia: Bror Holge
Svedlinhttp://fi.wikipedia.org/wiki/Ior_BockVaasalaisista luontoelämyksistä keskustellaan foorumissa:
http://www.vaasalaisia.info/keskustelut/viewtopic.php?t=52
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Perjantai, heinäkuu 22. 2005

Rekisteröidy
Rekisteröidy foorumiin
Rekisteröidy keskustelufoorumin käyttäjäksi ja ryhdy vaikuttamaan. Se on hauskaa ja helppoa. Rekisteröityminen vie
aikaasi n. 2 minuuttia. Sen jälkeaen voit ryhtyä kirjoittamaan ensimmäistä juttuasi.
Lähettänyt Vaasalainen
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Klapiplaani
Asiat vain loksahtavat paikoilleen
Asiat tuntuvat noudattavan omaa logiikkaansa. Näin voisi sanoa Susanne ja Christoffer Klocklogin ja Hans-Erik Auran
kohdalla.
Asiat vain loksahtavat paikoilleen. Ainakin Susanne tuntuu uskovnäin.-Meillä on noin 500 neliön vuokratalo
Maalahdessa. Talossa on puulämmitys. Mittailimme tarkkaan pannuhuoneen luukun koon ja kehitimme klapipaketin,
joka sopii tismalleen polttoluukkuun.
-Kun mieheni Hans-Erik Aura sitten ryhtyi valmistamaan klapeja Waxlaxintien klapiplaanilla, ryhtyivät ohikulkijat
kyselemään takkapuita, jonka jälkeen toiminta on vain laajentunut. Nyt olemme mainostaneet klapeja lähikauppojen
ilmoitustauluilla ja kyselijöitä on riittänyt.
-Klapit ovat sekapuuta ja peräisin omasta metsästä. Meillä on lentokentän takana n. 11 hehtaaria sekapuumetsää.
Metsäliitto on siellä parhaillaan savotassa ja me kuljetamme pienemmät rungot plaanille. Meillä on käytössä katkaisevaja halkaiseva klapikone. Hans-Erik ja poikani Christoffer käyttävät konetta ja minä pakkaan klapit siistiin pakettiin. Klapit
maksavat n. 30 euroa kuutilta selittää, Susanne työvaiheita.
Mies, Hans-Erik Aura toimii päätoimisesti peltiseppänä Mobilalla eli entisessä Hartman-Autossa.Hans-Erikillä on myös
pieni oma vestas, missä hän korjaa autoja työajan ulkopuolella.
-Perheen logikkaa kuvaa hyvin se, että klapeja varten tarvittiin pakettiauto, mutta kun tarjolla oli katettu kuorma-auto niin
päädyimmae siihen. Nyt vuokraamme autoa kaikille, jotka tarvitsevat muuttoautoa.
Sama asioiden tiukka logiikka on seurannut Susanne Klocklogin elämää muutoinkin. Tästä on hyvä esimerkki vaikkapa
oma keksintö, joka parhaillaan rynnii maailmalle.
-Halusin oppia rakennusmiesten töitä ja menin naisten rakennuskurssille. Suurimmaksi ongelmaksi tuli, että minulla oli
jatkuvasti kynä hukassa. Samalla huomasin että sama tilanne oli monella rakennusmiehellä. Jos kynä olikin mukana,
niin sen esiin kaivaminen tellingillä oli vaarallista.
-Päätin ratkaista ongelman ja kehitin rakennusmiehille kynänpidikkeen, jota nyt markkinoin ympäri maata.Oivallus
perustuu slalomhissin lipukkeen, narun, kynän ja kumiputken sekä jojon yhdistelmään. Nyt kynä kulkee rakennusmiehen
tai kenen tahansa kynää tarvitsevan mukana ja on turvallinen kapeallakin tellingillä, naureskelee Susanne.
Aikaisempiin kynänpidikkeisiin verrattuna uutta on jojomainen ratkaisu, joka vetää kynän ja pidikkeen takaisin ”jojoon”.
Niin omaperäinen ei keksintö ollut että sille saisi patentin.
Tämä pieni takaisku ei ole masentanut Susannaa. Seuraavana on suunnitteilla laite, joka auttaisi kylpyhuoneen
laatoittajia laittamaan saumat suoraan ilman että tarvitsisi kiinnittää seinään lautaa, jonka reiät jää poikkeuksetta laatan
alle ja saattavat kerätä kosteutta. Oivallus on vielä tulematta, mutta se tulee, sanoo Susanne.
Asia loksahtavat paikoileen
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Susanne suhtautuu asioihin terveen humoristisesti. Hän uskoo vahvasti siihen, että asioilla on oma järjestyksensä,
johon ei paljon parane puuttua. Tällä asenteella kaikki järjestyy, varsinkin kun Susannen toinen mielilause kuuluu, että
elämä on myös täynnä yllätyksiä.
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Keskiviikko, heinäkuu 20. 2005

Kansalaisaloite

Kellopeli Vaasan kävelykadulle
Kaunis ja mortteli on vain yksi Oskaras Kellovalimon noin 40 tuotteesta.Hämärä idea saa hetkessä kirkkaan muodon
kun kuuntelee Sundomin kellonvalajia - Ann-Christine ja Ander Lindmania: Vaasan kävelykeskustaan on saatava
tietokoneohjattu kellopeli, joka soittaa melodioita ennakkoon suunnitellut ohjelman mukaan.
Ann-Christine ja Anders Lindmanin omistamassa Oskars kellovalimossa on valmiina 16 mallikelloa, jotka voidaan
käyttää muotteina ja virittää asteikon mukaan. Niillä soittaa lähes kaikki kirjoitetut sävellykset.
Kansalaisaloite
Ehdotan Vaasan kaupungille, että se hankkisi Oskars kellovalimosta 16 viritettyä kelloa, jotka asetetaan kävelykadun
varteen, jonnekin Hesburgerin ja Fondiksen välimaastoon. Kellojen valmistuskustannukset ovat n. 25-30.000 euroa.
Lisäksi tulevat tietokoneohjhelman ja telineen kustannukset arviolta noin 50.000 euroa.
Tällainen kellopeli olisi ainutlaatuinen Suomessa. Se voitaisiin jopa yhdistää torilla olevaan langattomaan verkkoon niin,
että pienellä ohjelmalla jokainen kiinnostunut voisi soittaa oman melodian. Sellaista ei ole missään muualla
maailmassa.
Ann Christine ja Anders
Perheen kellonvalaja on Ann-Christine. Anders on siviiliammatiltaan Sundomin koulun rehtori. Kellonvalajia heistä tuli
noin kuusi vuotta sitten kun he ostivat Lapualla toimineen kellovalimon työkalut, muotit ja osaamisen.
-Kuljimme Lapualla noin vuoden ajan ja opimme kellonvalannan perusteet. Kovin helppoa se ei ollut, mutta työ opettaa,
sanoo Anders.
Suurin ongelma onkin ollut miten saada kelloon kaunis ääni. Sen taidon oppii vasta tekemällä ja pronssin
tuntemuksella. Jokainen kello on yksilö. Yrityksen nimi tuli perheen kuopuksen Oskarin mukaan. Perheen muut lapset
Linus, Lina ja Anna eivät ainakaan vielä ole saaneet omaa nimikkokelloaan.
Kellopelit
Ajatus kellopelistä on kiehtonut pitkään Lindmaneja. Heillä on valmiina 16 erikokoista kelloa, jotka voidaan virittää
soivaksi soittimeksi. Kellot ovat perua Lapualla toimineesta valimosta.
-Ainakin yksi kellosarja on tehty ortodoksisen kirkon käyttöön. Pienin kelloista on halkaisijaltaan n.21 senttimetriä ja
painaa 8 kiloa ja suurin on halkaisijaltaan 35 senttimetriä. Nillä saa aikaan jo monenmoisia melodioita, tietää Anders.
Ann-Christine on valmis valamaan toisen ja kolmannenkin sarjan jos vain joku osaa kysyä. Kellopeliin sopivien kellojen
lisäksi Sundomissa valetaan ruokakelloja, lehmänkelloja, laivakelloja ja karhukelloja tai karhukulkusi, nauraa
Ann-Christine.
Muita valutuotteita ovat ovikilvet, oven kolkuttimet, pienoispatsaat. hautaristit ja vanhan moottoripyörän osat... Lähes
kaikki onnistuu.
Valu tapahtuu klassisen menetelmän mukaan. Taidon kasvaessa on mukaan tullut uudet ja vaativammat kohteet, joista
pienoispatsaat ovat kiinnostavimmat. Anders suunnittelee valimon ympäristön kohentamista. Pihalle voisi rakentaa
vaikkapa ison kellopelin ja ympäristöä voisi muutenkin siistiä. Päällimmäisenä on kuitenkin markkinointiongelma.
Valamaan kyllä oppii, muta markkinointi kiikastaa. -Toistaiseksi myymme tuotteita lähinnä messuilla ja markkinoilla,
kuvaa, Anders kellonvalajan kesäkiireitä.
Valimoon löydät kun käännyt Vaasasta tultaessa oikealle heti seuraavasta tienristeyksestä urheilukentän jälkeen. Soita
varmuuden vuoksi ennen vierailua: 050-3752 951Sundom:web
http://sundom.web.mios.fi/Kotiseutuyhdistys
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Tiistai, heinäkuu 19. 2005

Foorumi

Kirjaudu foorumin käyttäjäksi
Jos osaat lukea, niin osaat myös kirjoittaa. Kirjoittamalla mielipiteesi muiden punnittavaksi voit vaikuttaa oman
elinympäristösi asioihin. Vaasa on täynnä kiinnostavia asioita, muuttuvia tilanteita ja huikeita tulevaisuuden
näkymiä.Asioita, jotka liikuttavat vaasalaisten mieliä on kymmenittäin: Vaasan Sport, Asuntomessut ja liito-oravat,
Sundominlahden kunto, vanhusten ruokahuolto, lääkäripula, kaksikielisyys, pakolaiset, kävelykatu, kauppatori, rantojen
kohtalo,Rekisteröityminen kestää minimissään minuutin. Klikkaat vain kohtaa ”Rekisteröidy” ja täytät neljä kohtaa.
Ensin sinun kannattaa kuitenkin miettiä itsellesi nimimerkki, joka jää Sinun ja muiden mieleen sekä valita salasana,
jonka varmasti muistat seuraavalla kerralla sisäänkirjoittautumisen yhteydessä.
Siinä kaikki!

Lähettänyt Vaasalainen
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Sunnuntai, heinäkuu 17. 2005

Sundom

Betel Bed and Breakfast
Sundomin Nordbackenin laella on punainen rakennus, jonka paraatipuolta koristaa haalistunut kyltti: Betel Bred and
Breakfast. Yöpymistä ja aamiaista kohtuuhintaan tarjoavat Kerstin ja Sixten Petander.
Betel
Sana Betel ei sano suomenkielisille mitään. Sundomilaisille sana on merkinnyt baptistiseurakunnan rakennusta
vuosikymmenien ajan. Joskus 1920-luvulla naapurissa sijaitseva Vapaakirkon kilpaileva seurakunta syrjäytti baptistit ja
kun viimeinenkin baptistimummo oli saatettu haudan lepoon, tuli rakennukselle uusia käyttäjiä.
-Talossa on sijainnut mm. leipomo ja se on toiminut tavallisena asuntona, tietää nykyinen omistaja Sixten Petander.
Petanderit ostivat rakennuksen vuonna 1997 runsaan 2000 neliömetrin tontin vuoksi. Sixtenin mukaan vaimo Kerstin
keksi idean aamiaista ja yöpymistä tarjoavasta palvelusta.
-Idea on toiminut hyvin. Turistiaikana on asiakkaita riittänyt ja talvella rakennuksessa on yleensä vuokralainen. Viime
talvena saksalainen nainen. Markkinointikaan ei ole ollut mikään ongelma. Siitä ovat pitäneet huolen
matkailupalveluista kertovat nettisivut ja lehtimainonta.
Rakennukseen voidaan majoittaa perusjärjestelyin 4-5 henkeä ja tarpeen vaaliessa yöpyjien määrä voidaan nostaa
seitsemään. Yöpyminen maksaa 25 euroa hengeltä.
Rakennuksessa on lisäksi vanhassa kirkkosalissa kirpparipöytä ja ulkorakennuksessa huone, minne Sixten Petander on
kerännyt isänsä Oton valmistamia kalastusvälineitä.
-Aamiainen on sama mitä meillä kotona eli leipää, leikkeitä, puuroa, kananmunia, maitoa, teetä, kahvia ja mehua.
Palvelun isäntä Sixten on isokokoinen, kovaääninen, vuolaspuheinen ja huumorintajuinen mies. Miehen suomenkieli on
hauskasti ruotsinvoittoista. Siviiliammatiltaan Petander on Öjbergetin hiihtokeskuksen talonmies, vartija ja latumestari.
NordbackenBetel Bred and Breakfast sijaitsee mäellä, minne Sundomin ensimmäiset asukkaat pystyttivät asuntonsa
joskus 1300-luvulla. Mäki lienee ollut silloin juuri ja juuri mantereeseen yhteydessä ollut saari.Maannousun
seurauksena meren ranta on kadonnut satojen metrien päähän.
-Sellainenkin historiallinen merkitys mäellä on että täältä on louhittu kiveä uuden Vaasan rakennusaineiksi. Vanhat
nordbackenilaiset puhuvat vieläkin järnvägenistä eli rautatiestä.
Hindersbackenilla asuva ruotsinkielisen työväenopiston rehtori Matts Andérssen on tulkinnut asian niin, että joskus
1900-luvun taitteessa mäen huipulle olisi johtanut raiteet, joita pitkin kivet kuljetettiin mäen alapuolelle, mutta varmaa se
ei ole.Mäellä asuu nykyisellään runsaat 100 asukasta, sanoo Petander.
Pohjoismäen naapuarustossa on muitakin mäkiä, jotka todistavat asutuksen leviämisestä. Vanhaan aikaan jokaisella
mäellä oli 2-3 taloa. Mäet on nimetty perimätiedon mukaan: Oschoscbacka, Hindersbacka, Tjochensbacka ja
Stegarisbacka.
Tänä päivänä muutamista mäistä on tullut ökyrikkaiden asuinalueita, Niinpä Hindersbacken on muuttunut paikallisten
asukkaiden suussa Beverly Hillsiksi.

Lähettänyt Vaasalainen
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Eilen päättynyt RockPerry-festivaali onnistui yli odotusten. Paikalla kävi kahtena festivaalipäivänä yhteensä lähes
20.000 vierasta. Scorpions keräsi lauantaina paikalle myös vanhempaa väkeä.
Paikanpäällä tehtyjen havaintojen mukaan RockPerrystä on kehittynyt Suomen ”siistein” nuorison kesäfestivaali.
Kaupunginjohtaja Markku Lumion mukaan tapahtumasta tulee ensi vuonna kaupungin 400-vuotisjuhlien suurin
musiikkitapahtuma.
Voit keskustella Foorumissa RockPerrystä.
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Perjantai, heinäkuu 15. 2005

vaasalaisia.info

www.vaasalaisia.infoVaasalaisia.info on uusi koti vaasalaisia-kaupunkiblogille. Blogin nopea kasvu vaaslaiseksi
keskustelufoorumiksi pakotti tekemään radikaaleja muutoksia. Blogi-alusta on nyt muuttunut uuteen ja tyylikkäämpään
ja kokonaisuutta on täydennetty foorumilla. Asia vahvistui 15.7. 2005 kun vaasalaisia.info domainnimen omistaja Tapio
Parkkari ja Web Design Jussi Mäntylä tekivät yhteistyö ja sponsorisopimuksen.
Foorumi
Jatkossa voit rekisteröityä foorumin käyttäjäksi ja osallistua yleiskeskusteluun omilla aiheillasi ja osallistua myös blogin
aiheista käytävään keskusteluun ja viestittää mielipiteesi kaupunginvaltuutetuille.
vaasalaisia.info (Tapio Parkkari) on tehnyt yhteistyö- ja sponsorisopimuken Web Design Jussi Mäntylän kanssa, joka
tarjoaa teknisen osaamisensa ylläpitoon ja osallistuu myös blogin kehittämiseen.
Merkitse vaasalaisia.info suosikkeihin. Jos sinulla on oma kotisivu niin laita vaasalaisia.info sivusi linkkikokoelmaan.
Pääset seuraavan kerran tälle sivulle kirjoittamalla osoiteriville pelkästään vaasalaisia.info.
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Raikasta juotavaa

Björnvikin lähde pulppuaa Sundomissa
Söderfjärdet-opas Henrik Eriksson tuntee hyvin paikkakuntalaisten Björnvikikällaniksikutsuman lähteen. Auringonvalon
täplittämä metsä on valokuvajan painajaianen.
Sundomin Näsetissä sijaitseva Björnvikin lähde on vuosikymmenien ajan ollut pienen lähdevedestä kiinnostuneen
joukon tiedossa. Lähde on auki läpi vuoden ja sinne on johtanut polku kovimmillakin pakkasilla. Nyt paikalle on
ilmestynyt mies säiliöineen ja pakettiautoineen. Söderfjärdenin oppaan tutkinnon suorittanut Henrik Eriksson tuntee
lähteen hyvin. Hän on vieraillut lähteellä säännöllisesti yli kymmenen vuoden ajan.
-Sain aikoinaan vihjeen lähteestä vaasalaiselta Pauli Ilolta ja olen sen jälkeen käynyt lähteellä säännöllisesti, sanoo
Eriksson.
Pauli Ilo taas kertoo saaneensa lähteestä vihjeen noin pari vuotta sitten kuolleelta Veikko Vuoriselta.Ilo arvelee että
Vuorinen on kunnostanut lähteen ja kuljettanut lähteelle myös kaivonrenkaat ja laittanut lähteeseen
ylivuotoputken.Vaikean matkan takana
Lähteen vesi on puhdasta ja hyvän makuista. Lähde on saanut olla pakettiautomiehiltä rauhassa tähäm saakka,
hankalan matkan vuoksi.Lähteelle matkaava joutuu kulkemaan metsäpolkua itikoita täynnä olevassa metsikössä noin
350 metriä.
Parhaiten lähteelle pääsee kun ajaa Näsetintietä aina satamaan saakka ja kääntyy sitten Kotisarantielle. Kotisaran tietä
jatketaan Böljänintien risteyksen ohitse ja käänytään oikealla eli metsätielle. Auton matkamittarin mukaan metsätietä
edetään 500 metriä. Tien vasemmalta puolen lähtee lähes huomaamaton mutta hyvin tallattu polku, jota edetään n.
350 metriä lähteelle.Lähde on hyvin kunnostettu ja terveysviranomaiset seuraavat sen veden laatua. Lähteen
kaivonrenkaiden sisäpuolella kannen alla on ämpäri, sihti ja nappo eli kousikka.
Näset
Historialliset pienvenesatamat (ruotsiksi)
http://www.vasa.abo.fi/luc/hamnarna/main.htm
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Tiistai, heinäkuu 12. 2005

Vaasalaiset velot
Kiivas, Verraton, Darling Mikko Råberg 1910-mallisen Crescent-polkupyörän selässä. Pyörässä on puiset lokasuojat ja
vanteet sekä kardaaniveto, ilman rattailta pois lähteviä ketjuja. Mikko Råbergin kohteena vaasalaisvalmisteiset pyörät
Vaasalainen Mikko Råberg on tykästynyt kovasti vanhoihin polkupyöriin, joita hän on harrastanut ja keräillyt nelisen
vuotta. - Joku näissä viehättää. Hienot yksityiskohdat ja ovathan vanhat pyörät kauniita, katso nyt. Ei kai tällaisia
keräilyharrastuksia pysty järjellä selittämään, toteaa Råberg. -Par'aikaa hän keräilee ensi vuonna Vaasan Auto- ja
Moottorimuseossa järjestettävään Made in Vaasa -näyttelyyn juuri vaasalaispyöriä ja muuta pyöräilyyn liittyvää
rekvisiittaa. Vaasassa koottiin aikanaan ainakin 50 eri merkkistä pyörää. Jos niistä saisi edes 10-20 näytille niin olisin
tyytyväinen, hän sanoo. Suomeen ensimmäiset pyörät tuotiin 1860 luvulla, tuolloin myös kyläsepät tekivät omia
kokeilujaan polkupyöristä. Nykyaikainen polkupyörä syntyi, kun vapaanapa keksittiin 1890-luvulla. Jo aiemmin pyörä oli
saanut ilmatäytteiset kumirenkaat, polkimet ja ketjuvedon. 1890-luvulla sai alkunsa myös suomalainen
polkupyöräteollisuus. Vaasalaisia Mikko Råberg kertoo, että 1900 luvun alussa lähes jokainen polkupyöräliike toimi
myös "tehtaana". Osat ostettiin Ruotsista, Saksasta, Englannista ja kasattiin kaupan takahuoneessa ja myytiin omalla
nimellä. - Nimekkäimpiä vaasalaisia alalla olivat Palinit, Hasselblatt, Petander, Louhivuori, Holmberg. Ensimmäinen
varsinainen pyörätehdas oli Rautakauppa Oy Teräs, joka aloitti toimintansa 1912. Vaasassa on muuten pitänyt hakea
ajolupa polliisilta ja pyörä on pitänyt rekisteröidä vuodesta 1898 vuoteen 1938. -Hauskimpia Vaasassa koottujen
polkupyörien nimiä ovat: Vaasan Polkupyörätehdas ja Sähköliike L. Palin - S. Palin 1910-1920 luvuilla valmistamat
Daisy ja Darling sekä Oy Uttersrtöm & Co valmistama Kiivas ja Werraton. Teräs Oy:n Ennätys, Hirvi, Myrsky, Pomo,
Uljas. Osakyhtiö A. Wisenin Ennätys, Eino Louhivuoren Sukkela. Nykyisin Suomessa on kolme pyörätehdasta. Helkama
Hangossa, joka tänä vuonna täyttää sata vuotta, Tunturi Turussa ja Tähtipyörä Sulvalla Vanhat Velot Vanhojen
polkupyörien harrastajilla on oma valtakunnallinen polkupyöräkerho Vanhat Velot ry. Siihen kuuluu tällä haavaa yli 100
jäsentä. Made in Vaasa Vaasalaistuneena Råberg on kiinnostunut vaasalaisista pyörämerkeistä, joita hänellä on nyt viisi
ja kaikkiaan pyöriä toistakymmentä. Ajokunnossa muutama, mutta entisöitynä ei vielä yhtään. Ensimmäisen vanhan
pyöränsä hän löysi nelisen vuotta sitten vaasalaisen antiikkiliikkeen vintiltä, joka on tamperelaisen Kone ja Terän
valmistama Jaguar. Pyörän entistäminen tai konservointi on hänen mukaansa helpompaa kuin auton, mopon tai
moottoripyörän, vaikkakin vaikeutensa on polkupyörässäkin. Vaasan Auto- ja Moottorimuseossa on ensi vuonna 2006
kaupungin 400-vuotisjuhlavuoden kunniaksi teemana: Made in Vaasa. Se kertoo, minkälaisia ajoneuvoja ja moottoreita
Vaasassa on valmistettu. Eri vaasalaisvalmisteiset polkupyörämerkit ovat väkevästi mukana. - Pyrin löytämään
näyttelyyn lisää vaasalaisia polkupyöriä, mainoksia, myyntikuvastoja, lisävarusteita, ajokortteja, rekisterikilpiä, pyörän
osia, toteaa Mikko Råberg, joka itse ajelisi mieluiten näyttävän näköisellä Werrattomalla. Vielä se on osina tallissa,
mutta pitää kasata se kesän ajoihin, hän toteaa. Lisätietoja: mikko.raberg@netti.fi tai Wanhat VelotVaasalaiset
VelotLyhennetty. Alkuperäinen teksti ja kuva Timo Koskinen
Lähettänyt Vaasalainen
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Kateus
Päiväranta on pakko kunnostaaOlin 10-12 vuotias kun äitini sisko vei minut ensimmäistä kertaa seurakunnan
Päivärantaan Sundomissa. Matka tapahtui Böljanilla Kalarannasta. Aluksessa oli oikea rahastaja, joka keräsi
matkalippujen hinnan nahkaiseen laukkuunsa.
Kesäinen sunnuntai Päivärannassa oli täynnä aurinkoa, lasten leikkejä ja naurua. Erityisesti on jäänyt mieleen kiihkeät
lentopallo-ottelut Päivärannan hyvin hoidetulla kentällä. Vuosi lienee ollut 1955.Päivärantaa ympäröi upeat marjamaat.
Marjaan lähdettiin suurella joukolla. Retken jälkeen maistui puolukka-kauraryynisekoitus tai mustikkamaito.
Kävin Päivärannassa uudelleen tällä viikolla. Tyrmistys oli täydellinen. Pihan ennenniin hieno lentopallokenttä oli
nurmettunut, itse päärakennus huokaili vaivojansa ja saunan ovi repsotti auki. Laituri oli katkennut ja vajonnut puoliksi
Sundomin lahteen. Rappio merkit ovat ilmeiset.
Täysin käsittämätöntä, että upealla paikalla oleva kesänviettopaikka on annettu rappioitua.
Onko kysymys välinpitämättömyydestä vai perisuomalaisesta kateudesta? Omistajaosapuolet eivät saa jalkojaan saman
pöydän alle? Tai sitten jompikumpi osapuolista pelkää että toinen nostaa jalat pöydälle.
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Tietysti kysymyksessä saattaa olla myös kulttuurimuutos. Ihmisillä alkaa olla omat huvilat ja perheet eivät enää juuri
yhdessä vietä kesäpäiviä sen jälkeen kun lapset ovat täyttäneet kymmenen vuotta. Eikä seurakuntakaan enää kiinnosta.
Paikka on kuitenkin upea ja on häpeä että sitä ei ole hoidettu.
Pari puhelinsoittoaPari puhelinsoittoa ja viimein päädyin Pertti Mandelliin. Mandell on toinen Päivärannan omistajista,
toinen on Vaasan suomalainen seurakunta. Mandell edustaa Vaasan kristillistä yhdistystä. Pertti Mandell huokaa
syvään kun kuulee sanan Päiväranta.
-Olemme viime viikolla lähettäneet Vaasan suomalaiselle seurakunnalle kirjeen, missä ehdotamme että yhdistyksemme
osallistuu paikan kunnostamiseen 4000 eurolla jos seurakunta osallistuisi 6000 eurolla. Seurakuntaneuvosto kokoontuu
elokuussa, joten jotain ehtisi tehdä vielä tänä kesänä jos seurakunnan päätös on myönteinen. Paikasta voisi kunnostaa
seurakunnan ja yhdistyksen virkistyspaikka.
Lähinnä se toimisi marjaretkien kokoontumispaikkana ja siellä voisi olla myös diakoniatyyppistä toimintaa arvioi Mandell.
Mandell esittää uuden nimen, Heikki Lamminmäki.Päivärantatyöryhmä
Lamminmäki on Päiväranta-työryhmän puheenjohtaja. Ryhmän tehtävänä on pohtia Päivärannan korjaamista ja
toiminnan elvyttämistä.
-On helppo arvata, että yhteisomistuksessa olevan vanhojen rakennusten
kunnostaminen nykyisten määräysten mukaiseen kuntoon ei ole yksinkertainen
asia muotoilee Lamminmäki.
-Kiinteistön rakennukset tarvitsevat nopeaa kunnostusta, muutoin aika tekee tehtävänsä. Mielestäni Päiväranta
kannattaa kunnostaa kertomaan jälkipolville entisen ajan
kristillisestä toiminnasta. Omat ensimuistot liittyvät 40 luvun loppupuolen
ja 50 luvun alkuun Joka Poika toiminnasta. Päiväranta oli silloin meidän kesäisten ja kevättalven retkien kohteena,
sanoo Lamminmäki.
Päivärantaa läheltä seurannut nimettömäksi jäävä vaasalainen sanoo suoraan, että rappion syynä on Vaasan
suomalaisen seurakunnan pelko siitä, että kristillinen yhdistys jotenkin voittaisi jos paikka kunnostetaan. Merkillistä
puhetta jos se pitää paikkaansa.
Lähettänyt Vaasalainen
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Maanantai, heinäkuu 11. 2005

Vaasan Streetjazz
Vaasan Street Blues käynnistyy tänä kesänä kolmannen- ja Vaasa Streetjazz kuudennen tai seitsemännen kerran.
Dixie Tigersin nokkamies Ercco Jussila muistaa hyvin jokakesäisen katujaskan syntyhetket.
-Puhuimme Fondiksen Veli-Matti Ristiluoman kanssa niitä näitä ja Ristiluoma kertoi hankkineensa markiisit Fondiksen
ikkunoiden yläpuolelle. Silloin minulla naksahti. ”Markiisien alla ja edessä pitää soittaa jazzia kesäiltaisin.” Mielikuva
tuli tietysti jostain New Orleansista tai sieltä.
-Nyt tämäntyyppistä jazzia ja bluesia soitetaan vain täällä ja Helsingissä. Vaasa Jazzclubin sihteeri Pelle Jansson
sanoo, että katujazzit kohentaa selvästi Vaasan muutenkin hyvää kulttuurimainetta.Vaasalaiset perusjazzarit soittavat
koska se on mukavaa ja kaupungissa ei niin paljon mahdollisuuksia yhteissoittoonole.. Tosin mukana on aimo annos
lähetyssaarnaajameininkiä, sanoo Pelle Ercco Jussilaan viitaten.Vaasa Street Blues Summer 2005
12.7 Riff Brothers19.7 Heart a´bones26.7 Tuuli & Jussi2.8 The Duke9.8 Bluesleipurit16.8 Max on the Rox23.8
Lassien and the Lads
Vaasa Street Jazz Summer 2005 14.7 Mr. Anthons Organ Mafi21.7 Eppi Raivio (guitar(voc. Tre) & Band28.7 Henri
Marjamäki Quartet (Tku)4.8 Wika Quartet11.8 Wasa Dixie Tigers & Allan (voc)18.8 Kai Hahto Group
25.8 Ercco´s Yong Power1.9 Päätösjamit
Blues- ja Street Jazzin lisäksi Vaasassa kuullaan myös Pik-Nic-jazzia Hietasaaressa heinäkuussa joka sunnuntai kello
13-15 välisenä aikana.
Vaasajazzhttp://www.netikka.net/vaasajazzGood Mood Clubhttp://goodmoodclub.com/Doo-Bop
Clubhttp://www.doobop.fi/Ravintola Fondishttp://www.fondis.fi/295156.aspx
Ota kantaa ja anna palaa! Klikkaa alapuolella olevaa kommentit linkkiä ja jätä mielipiteesi kommenttialueelle.
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Vaasalaisia
Sanoja: vaasalaisia taiteilijoita, vaasalaisia kirjailijoita, vaasalaisia muusikoita, vaasalaisia blogeja, vaasalaisia
kotisvuja.Tämän sivun linkkien avulla tutustut nopeasti Vaasan taide ja musiikkielämään. Sivulla on mm. jatkuvasti
täydentyvä osasto vaasalaisia bändeja ja vaasalaisia tanssiorkestereita sekä vaasalaisia chatteja ja vaasalaisia
keskustelufoorumeita varten.Vaasalainen musiikkielämä ja vaasalainen taide-elämä on vilkasta ja monipuolista
molemmilla kotimaisella kielellä.
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Vaasa linkit
Sanoja: vaasan linkit, vaasa linkki, vaasalaisia linkkejä, vaasalaiset linkit, vaasalainen
linkkikokoelmavaasalaisia.info-svulta löydät vaasaa ja vaasalaisuuutta koskevia linkkejä, uutisia, henkilöjuttuja,
haastatteluja ja vaasalaisia mielipiteitä. Sivu täydentyy noin joka toinen päivä uudella jutulla.Vaasalaisia.info sivuston
kautta Sinulla on ainutlaatuinen tilaisuus tutustua vaasalaiseen elämänmenoon jos olet vaikkapa tulossa tänne töihin tai
opiskelemaan. Käytä runsaasti aikaa selailuun ja linkkien klikkailuun.
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Opiskelu Vaasa
Nopeasti tiedon juurellevaasalaisia.info sivun linkit ovat Sinulle avain Vaasaan ja vaasalaisuuteen. Linkkikokoelma on
kattava. Sen avulla läydät vastaukset useimpii mieleen nouseviin kysymyksiin.Linkkikokoelmaa klikkailemalla voit
tutustua nopeasti vaasalaiseen elämäntapaan ja kaikkeen mikä tekee Vaasasta yhden Suomen parhaimmista
opiskelijakaupungaeista- Aloita vaikka tutustumalla Vaasan yliopiston ylioppilaslehteen.
Vaasan Ylioppilaslehti
http://www.uwasa.fi/yolehti/06-02/lehti.htm
Lähettänyt Vaasalainen

07:28

Toripuutarha

Maalahden museo ja puutarha
Monet muistavat isoäidin pihapientareen erikoiset kukat ja pensaat. Itse kukkien nimetkin vievät muistot
vuosikymmenien taakse: maatiaisritarinkannus, alppipiikkiputki, illakko ja harmaamalvikki tai vaikkapa siperian
kurjenmiekka. Kaikki nämä, ja paljon muuta on nähtävissä Maalahden Brinkeuksen museon yhteydessä olevassa
toripuutarhassa.
Toripuutarha
– Toripuutarha on saanut nimensä siitä, että maalahtelainen Orren perhe kasvatti myyntiin 30-luvulta lähtein perennoja,
pensaita., puita ja kesäkukkia, sanoo puutarhaa 6 vuotta hoitanut ja kunnostanut Irma Lintulaakso
Lintulaakson mukaan puutarha on rekonstruoitu Susanna Laguksen puutarhasta tekemän gradun mukaisesti. Gradu
ilmestyy kirjana ensi vuonna.
– Puutarhan historia alkaa oikeastaan jo vuonna 1878, jolloin Abraham Orre avioitui Beata Sofia Köpingin kanssa.
Abraham ja Sofia saivat 8 lasta, neljä poikaa ja neljä tyttöä. Pojat kuolivat ennen aikuisikää, mutta tytöt elivät pitkän
elämän.
– Tyttäret olivat Amanda Sofia (1881–1958), Marja Emilia (1888–1961), Hilda Elisabeth (1889–1962) ja Edit Irene
(1895-1976). Tyttäristä Hildasta tuli vaasalaisten hyvintuintema torikauppias. Edit oli ainoa sisarussarjasta, joka solmi
avioliiton.
Irma Lintulaakson mukaan Orren perhe kasvatti keskimäärin noin 70 lajiketta, joita myytiin Vaasan kauppatorilla. Myynti
oli ilmeisen kannattavaa, sillä kyläläisten mukaan Orret kantoivat pankkiin rahaa ”pärelorilla”. Hauska havainto on myös
se, että perheen omassa tuvassa ei kukkia ollut.
Toripuutarhassa on paljon harvinaisuuksia, sellaisia joita on enää vaikea saada tai jotka on jalostettu niin, että
alkuperäinen kantamuoto on lähes kadonnut. Näitä voi kuitenkin ostaa puutarhasta siemeninä ja joitakin lajeja jopa
taimina.
– Monet vanhat lajit ovat Suomesta kadonneet, joitakin olemme löytäneet pensaiden juurilta ja elvyttäneet. Ruotsista
voisi joitain lajeja vielä saada. Niiden tunnistaminen on sikäli helppoa, että puutarhan jäljiltä on olemassa vanhoja
siemenpusseja, tietää Lintulahti.
Maalahden museon 49 talousrakennusta ja vanha toripuutarha ovat Suomen oloissa ainutlaatuinen kokonaisuus, joka
on jäänyt turhan varjoon.
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Sunnuntai, heinäkuu 10. 2005

Hintaseuranta
Sikakallista vai halpaa?e-Mail: 09.07.2005 klo.
11.47Arvoisa vaasalainenVoitaisiinko tälle sivulle perustaa aihe, jonka nimenä
olisi vaikkapa kansalaisen hintaseuranta. Tavalliset vaasalaiset voisivat vertailla hintoja ja
kertoa mielestään liian kalliista hinnoista tai palveluista ja vaihtoehtoisista
tuotteista ja palveluista.Kävin tänään kauppatorilla ja esim. neljä
pientä nahistunutta naurista maksoi 3 euroa eli 18 mummon markkaa. Tuolla
hinnalla olisi pitänyt saada 5 kiloa nauriita. Litra palkoherneitä maksoi kolme
euroa ja litra uusia perunoita 2,50 euroa.Jälkimmäinen oli törkeätäPerunat olivat suurikokoisia ja niitä mahtui litran
pönikkään
korkeintaan kahdeksan. Suurin osa "litrasta" oli perunoiden väliin jäänyttä
ilmaa.PerheellinenErinomainen idea: Vaasalainen
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