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Lauantai, toukokuu 31. 2008

Tiira vieraili Vaasassa
Kesäauringon saattelemana Rajavartiolaitoksen 'Tiira' parkkerasi Vaasan sisäsatamaan lauantaina. Vaasalaisilla (ja
muilla) oli mahdollisuus tutustua alukseen ja rajavartiolaitoksen muuhun toimintaan. Aiheena oli luonnollisesti
meripelastus ja turvallisuus. Aiheet olivat meille niin tarpeelliset, varsinkin nyt kun venesesonki on alkanut.Tiiran tehtävä
on merirajan vartiointi ja valvonta, alueellisen koskemattomuuden valvonta ja turvaaminen, meritilannekuvan ylläpito ja
täydentäminen, meripelastusvalmiuden ylläpito ja meripelastukseen osallistuminen, vesiliikenteen ja yleisen järjestyksen
ja turvallisuuden valvonta, kalastuksen ja metsästyksen valvonta aluemerellä ja kalastusvyöhykkeellä.Tiiira toimii
tarvittaessa onnettomuuspaikan johtajana (on scene co-ordinator) Tiirallae kuuluvat myös mpäristönvalvonta ja
öljyntorjuntatehtävätKuva: Johan Hagström
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Perjantai, toukokuu 30. 2008

Vaasa kaunistuu kukilla
Eeva-Liisa Kajava - Vaasan luontoseura, Carita Söderman ja Leila Roininen, Vaasan kaupunki toimivat oppaina ja
vetäjinä kaupunginpuutarhassa järjestetyssä yleisötilaisuudessa.Vaasan luontoseura järjesti kaikille mahdollisuuden
tutustua Vaasan kaupunginpuutarhaan 28.5. Yli kolmekymmentä innokasta kokoontuivat puutarhan piha-alueelle,
siirtyäkseen sitten sekä kukkia ja ideoita ihailemaan, mutta myös kuuntelemaan osaavien oppaiden, Leila Roinisen ja
Carita Söderman:n kertomia suunnitelmia.Kukat kaunistaa kaupunginKaupunkia koristelee tulevana kesänä sekä
perinteiset kukat että myös suuret kukkatornit. Värejä hallitsevat Vaasan omat värit, keltainen ja punainen, mutta myös
sinivalkoista löytyy, onhan meillä asuntomessut tulossa. Tänä vuonna tarvitaan niin paljon kukkia, että kaikkia ei voitu
hoitaa omin voimin. Yksityisiltä puutarhoiltakin on tehty hankintoja.Joka puolella kaupunkia on ehostettu, ja paljon.
Radiotien puisto, Räätälinsaari, Koirasaari, Hietalahden villan alue vain muutamia mainitakseen. Esimerkiksi
Hietalahden villan silta on Leilan suunnittelema, ja niitä on tehty useita. Vaasalaisille tuttu ’Onkilahden Aurinko’ paistaa
tänä vuonna entistä komeammin. Sitä hallitsevat tänä vuonna jopa kolmimetriset aurinkokukat, Suomen aurinkoisin
kaupungin mainetta vahvistaen.Leila Roininen vastasi innokkaan ryhmän kysymyksiin. (mm kysyttiin miksei esimerkiksi
moottoritien välialueelle tehdä mitään ja sama kysymystä esitettiin myös Kokkolantien rumiin alueisiin Prisman kohdalla)
Molempiin kysymyksiin saatiin sama vastaus alueet eivät ole Vaasan kaupungin vastuulla, ne ovat tiehallinnon eli valtion
vastuulla.Kuvat ja teksti: Johan Hagström
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Torstai, toukokuu 29. 2008

Böklinkiä vai böcklinkiä
Viime lauantaiaamuna oli taas jonoon asti kalaherkkujen ostajia Kalarannassa. Sundomin kalastaja Tom Blom kauppaa
vaimonsa Susanne Westersten-Blom:n kanssa kalaherkkuja suoraan veneesta. Ja ostajia riittää. Tom on jälleen
kalarannassa tulevana lauantaina.Böklinkiä vai savusilakkaa?Kalastaja-Tom ei ole oikein ihastunut hylkeiden tapoihin,
aikamoisia vahinkoja aiheuttavat, kun verkkoja rikkovat. Sundomin savusilakkaa Susanne ja Tom laskevat ihan
tavaramerkiksi asti. Pysyy Sundom maailmankartalla!Pariskunta ja asiakkaat, kaipaavatkin toimintaa Kalarantaan. Upea
paikka ja upean reitin varrella. Luulisi vaasalaisen keksiv än paikalle monipuolista käyttöä. Mansikka-, herne-, ja
suvikukkien myynti voisi sopia ihan hyvin Kalarantaan?!?Böklinki tai böcklinki on paikallinen herkku, jonka koko Suomi
tuntee. Onhan tätä maankuulua kullanruskeata herkkua myytävänä jopa Helsingin kauppatorilla, vaikka silakan
kalastuspaikasta ei olisikaan parempaa tietoa. Menetelmä on kaikille tuttu: Aidon sundomilaisen tunnistaa siitä, että
silakka on ripustettu savustumaan silmistä.Kuva ja teksti: Johan HagströmLue lisää böklingistä
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Keskiviikko, toukokuu 28. 2008

Onkilahden lintupopulaatio kasvaa
Onkilahdesta on kehittymässä linnustonsa puolesta varsin monipuolinen pesimis- ja viivähdyspaikka. Lahden
lintupopulaatio kasvaa hyvää vauhtia. Lenkkeilijöiden iloksi(?) hanhilla on jo reippaat jälkeläisetset - mutta kyllä
vanhemmat vartioivat valppaina - ja sihinä käy -jos tulee liian lähelle.Lintujen elämää on hauska seurata: iltavoimistelu
menossa, ensin kunnon venytys ja sitten... Kyseesä taitaa olla kyhmyjoutsen (Cygnus olor) kun on tuo silmämeikki,
paksu kaula ja pitkä pyrstö. Joutsenet ovat löytäneet Vaasan rannat. Vielä toistaiseksi niitä ihastellaan mutta aika
näyttää, miten käy kun lintujen määrä kasvaa.Kuvat: Johan Hagström
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Tiistai, toukokuu 27. 2008

Kauppakeskukset keskustaan
Suurin osa suomalaisista haluaa kauppakeskukset lähelle keskustaa. Aamulehden teettämän kyselyn mukaan tätä
mieltä on 58 prosenttia kansalaisista. Asiasta kertoi Helsingin Sanomat maanantaina.Kuva: Johan
HagströmKauppakeskukset halutaan keskustaanTutkimuksen tulos on juuri päinvastainen kuin miten Vaasassa
toimitaan. Vaasassa kaavoittaja haluaa kauppakaeskukset automatkan päähän kaupungin keskustasta vaikka väki
eläköityy ja polttoaineen hinnat ovat nousussa. Ollaanko Vaasassa tekemässä siis elämunaus?Aamuleahten
tutkimuksenmukaan yli puolet suomalaisista uskoo, että keskustojen ulkopuoliset kauppakeskukset heikentävät kunta- ja
kaupunkikeskusten palveluja. Eniten kauppojen karkaaminen kauas huolettaa ikääntyneitä.Kauppakeskuksia on liian
vähän vain kahdeksan prosentin mielestä. Valtaosa katsoo, että niitä on sopivasti. Vaasassa ei vastaavaa
tutkimustaTaloustutkimus haastatteli kyselyä varten viime viikolla noin tuhatta suomalaista. Puolet heistä tavoitettiin
puhelimitse ja puolet internetissä. Tulosten virhemarginaali on kolme prosenttiyksikköä molempiin suuntiin 95 prosentin
luotettavuustasolla.Lähes joka neljän suomalainen on sitä mieltä että keskustojen ulkopuolaelle onr akennettu liikaa
kauppakaeskuksia.Ylipuolet suomalaisista kannattaa kauppakeskusten rakentamista lähelle kaupunkien
keskustaa.Keskusteluun:
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Maanantai, toukokuu 26. 2008

Lukuisat Vaasan koululaiset fillaroivat taas Wasalandian liikennepäivään omilla pyörillään. Kuva viime vuodelta, kun
sadat pyörät oli parkkeerattu komeasti pyörätelineisiin.Koululaisten fillaritapahatuma Vaasassa Liikennepäivä
Wasalandiassa keskiviikkona 28.5.-08 kello 11-14 Wasalandiassa on keskiviikkona 28.5. Vaasan koululaisten
Liikennepäivä. Kello 11-14 on tuhtia asiaa mm. polkupyöräilystä, mopoilusta, mopokortista, moottoripyöräilystä,
turvavyön- ja kypärän käytöstä, mikro eli FK-autoilusta, motocross-koulusta ja
amerikanautojenharrastuksesta.Wasalandian toimitusjohtaja Tuomas Luukkonen sanoo, että Liikennepäivästä on tullut
kouluille ”perinnepäivä”, jota ala-asteen koululaiset ja opettajatkin kovasti arvostavat sekä odottavat. Vaikka kouluissa
käsitellään myös liikenneturvallisuusasioita, tarjoaa tämä tapahtuma siihen mukavan lisän. -Se on ollut jo vuosia
kävijämäärältään toukokuun suurin tapahtuma. Vuosittain siihen on osallistunut lähes 1000 koululaista. Uskon, että
tänäkin vuonna saavutetaan hyvä tulos, hän iloitsee.Hänen mukaansa liikenneturvallisuusasiosta ei puhuta koskaan
liikaa. Jos tämänkin päivän opetuksella saadaan vähennettyä liikeneonnettomuuksien määrää, on Wasalandia
onnistunut omalta osaltaan kasvatustyössä. Satoja pyöriä Luukkonen tähdentää, että liikennepäivä tarjoaa "monta
kärpästä yhdellä iskulla". Pääsee huvittelemaan, saa tärkeää liikennetietoutta, voi tutustua eri harrastelajeihin ja sekä
osallistua suosittuun liikenneturvallisuuskyselykilpailuun, jossa on taas upeat palkinnot.Myös Liikenneturvan
yhteyspäällikkö Heli Lintamo on hyvillään kun vuosittainen hieno traditio järjestetään. Pyöräily paikan päälle on tärkeä
koulun liikennekasvatusmuoto. Mahtava näky, kun satoja pyöriä ja pyöräilykypäriä on huvipuiston pihassa, hän sanoo.Uskon, että koulut valmistautuvat varmasti hyvin liikenneturvallisuuspäivän matkaan, esimerkiksi luokan
pyöräretkioppaan ohjeita ja vinkkejä noudattaen, sanoo Lintamo- Itse tapahtumassa on hienoa nähdä lasten ja nuorten
aito kiinnostus liikenneasioihin. Vaikka he kiirehtivät laitteesta toiseen, pysähtyvät silti myös liikenneturvallisuuspaikalle
ja saavat tärkeää tietoa liikenteestä sekä osallistuvat myös liikenneturvallisuuskyselykilpailuun. Tapahtuman
yhteydessä vaasalaiset liikkeetlahjoittavat lukuisia palkintoja.Teksti: Timo Koskinen

Lähettänyt Vaasalainen
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Villan puistoon huvimaja
Hietalahden Villan merenpuolelle, rinteen korkeimmalle paikalle on noussut huvimaja, jonka penkeiltä kelpaa ihailla niin
rantamaisemaa kuin itse Villaakin. Ranta-alueella liikkujat ovat saaneet mainion levähdyspaikan kävelyretkillään.Kuva:
Johan HagströmVaasan kaupungin satsaus rantamaiseman hyväksi tulee näkymään vasta vuosien kuluttua. Ilman
asuntomessuja tätäkään panostusta ei olisi tapahtunut. Tiukan budjetin kannattajat ovat tosin jo ehtineet ihmetellä, että
millä rahalla kaikki hienous maksetaan tulevina vuosina. Nyt rakennetun ympäristön hoitaminen kun maksaa.Epäilystä
huolimatta ratkaisut tuntuvat oikeilta. Vaasa on ainutlaatuinen merenrantakaupunki ja se velvoittaa jatkuvaan
rantamaiseman parantamiseen.
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Sunnuntai, toukokuu 25. 2008

Flickat springaa Vaasassa
Vaasassa järjestettiin tänään jo neljäs Flickat Springaa tapahtuma. Tämänvuotinen tapahtuma järjestettiin
asuntomessujen hengessä. Juoksureiti eteni pitkin Vaasan rantoja Hietasaaresta asuntomaessualuaeelle ja takaisin.
Tankkauspaikka sijaitsi Villan puistossa. Kysymyksessä on muinaisen "ladyrunnin" perinteitä jatkava naisille suunnattu
juoksutapahtuma.Kaupunginjohtaja Markku Lumion mukaan Flickat Springaa tapahtuma täydentää Vaasan kaupungin
mainetta urheilevana kaupunkina - Sport Citynä.Tapahtuman järjesti Vaasan Nuorkauppakamari.Kuva: Johan Hagström
Lähettänyt Vaasalainen
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Koiramarssi Vaasassa
Pentutehtailun viaton ja hellyttävä hahmo muistutti sunnuntaina koiramarssille osallistuneita eläinten oikeuksista.
Koiramarssi eläinten puolestaRoyal Canin Koiramarssi on kävelytapahtuma, johon voivat osallistua niin koiran omistajat
kuin koirattomatkinRoyal Canin lahjoitti marssin hyväntekeväisyyskohteelle 500 euroa käytettäväksi löytöeläinten
hyvinvointiin. Lisäksi Royal Canin lahjoitti jokaista kävelyyn osallistuvaa tassua kohden yhden kilon kissan- ja
koiranruokaa. Vaasassa koiramarssi järjestettiin sunnuntaina 25.05. Marssi järjestettiin Vaasanseudun Eläinyhdistyksen
hyväksi ja erityisesti löytöeläinkoti Koiratarha Kulkurin toiminnan tukemiseksiMarssin lähtöpaikkana oli Kasarmintori,
josta marssi jatkui Korsholmanpuistikkoa, Koulukadaulle ja sieltä Vaasanpuistikon,ja Kauppapuistikon kautta takaisin
Korsholmanpuistikolle. Marssille osallistui todella suuri joukko koiranomistajia ja epäilemättä myös eläntean
ystäviä.Marssin pituus kauniissa kevätsäässä oli noin kaksi kilometriä.Kuvat: Johan Hagström

Lähettänyt Vaasalainen
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Hietalahden Villan rannalle on rakennettu upea silta upeineen kivityksineen. Penkkien kiinnikkeet on jo asennettu kohtapuolin tuodaan itse penkit. Todella upeata! Vaasan kokonaiskuva on kokenut suuren muutoksen - kiitos Vaasa.
Hymyillen ja ylpeänä voimme toivottaa vieraat ja turistit tervetulleiksi.Kuvassa Marget ja Raimo Teppo kehuvat kilpaa
Sally Karvoselle upouudella sillalla. Marget ja Raimo ovat alkuasukkaita, Sally on nauttinut Vaasasta muutaman vuoden
ajan. Raimo kertoi kepillä osoittaen, että pikkuoikana oli tapana uida kivikasalle. Siinä seisoessa vesi ulottui polville asti.
Vedesta puheenollen Raimo toivoo, että sillan alla näkyisi enemmän vettä.Raimo kertoi myös, että alueella oli ennen
kolmekin tanssilavaa. Sisäänpääsymaksua ei ollut, mutta tanssiminen maksoi 20 penniäkappaleelta. Tuo raha olikin
siihen aikaan aika paljon pojenvesselille, joten piti tarkkaan miettiä, mihin sen sijoitti ja ketä haki tanssimaan!Sillalta on
mahtava näkymä sekä Hiatalahden Villan upeaan puistomaisemaan, mutta myös merelle, jossa joutsenet ylväinä
uivat.Teksti ja kuvat: Johan Hagström

Lähettänyt Vaasalainen
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Suomen Rehun alueella Klemettilässä sijainneesta Vaasan korkeimmasta rakennuksesta on enää jäljellä matala
romukasa. Alueen rakennustyöt pääsevät vauhtoiin heti kaavan valmistuttua, mahdollisesti jo vuoden loppuun
mennessä. Alueelle on tulossa rakennustarvikeita ja remonttitarvikkeita myyvä keskittymä. Kuva: Johan Hagström
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Lauantai, toukokuu 24. 2008

Gustafsborg houkuttelee
Gustavsborgin uimala on jo nyt houkutellut auringonpalvojia. Uimala on kutakuinkin valmis. Lauantain tuulta suojaan
hakivat jo muutamat innokkaat auringonpalvojat.Gustavsborgin hiekkarantakin houkutteli porukkaa. Tosin tuuli oli
lauantaina aika vilponen, vaikka kalenterin mukaan pitaisi olla jo melkein kesä. Kuva ja teaksti: Johan Hagström
Lähettänyt Vaasalainen
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Agilityä Vaasassa
Suomessa on agilityn parissa on jo useita tuhansia ihmisiä. Vaasan Agilityseurassa on 150 jäsentä. Viikonlopåun
aikana on lähes 500 strarttia.Kuvat: Johan Hagaström,Agility kokoaa koiranomistajatAgility on ihmisen ja koiran
yhteistyöhön perustuva liikuntamuoto, joka sopii kaiken ikäisille ihmisille.Lauantain kisoissa oli mukana 11 –vuotias
gentledog (ihmisiässä noin 77 vuotias). Suomessa lajin parissa on jo useita tuhansia ihmisiä, ja Vaasan Agilityseurassa
on 150 jäsentä, kertoo Helena Aspfors.Helena toimii sekä toimitsijana että kilpailee koiriensa kanssa myös itse.
Koirillakin on tietysti oma luonteensa, mutta myös omat hyvät ja huonot päivänsä. Joskus koira heittää ’piutpaut’ koko
kisalle, ja silloin ei tietenkään synny tuloksia. Varsinkin paimenkoirat näyttivät nauttivat kisoista, nehän ovatkin tottuneet
työskentelemään ihmisten kanssa.Kisat jatkuvat vielä sunnuntaina 25. toukokuuta, joten Helena joukkoineen toivottaa
kaikki tervetulleiksi katsomaan ja tutustumaan tähän suosittuun ’pariliikuntamuotoon’. Joten suuntaa nyt
sunnuntailenkkisi kisaalueelle, joka sijaitsee pesäpallostadionin takana. Samalla voit tutustua siihen uuteen huvimajaan,
josta kerroimme jonkun aikaa sitten. Paikanpäällä voit vaikka haukata maukasta grillattua ’koiranmakkaraa’.Johan
Hagström.Koiramainen marssiVaasassa marssitaan Vaasan Seudun Eläinsuojeluyhdistyksen hyväksi löytöeläinkoti
Koiratarha Kulkurille sunnuntaina 22.5. klo 12.00.Marssin lähtöpaikka on Kasarminalue, josta marssi alkaa
Korsholmanpuistikkoon, Koulukadulle, Waasanpuistikkoon, Kauppapuistikkoon, Korsholmanpuistikkoon... ja takaisin
Kasarminalueelle. Pituus noin kaksi kilometriä.p>Marssin jälkeen tarjotaan kaikille osallistujille juomaa ja koirille Royal
Canin -maistiaisia. Jokaiselle osallistujalle yllätyslahja!
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Perjantai, toukokuu 23. 2008

Oikea paikka musiikkitalolle
Eläkkeellä olevan entinen kaupunginarkkitehti Asko Halme on sitä mieltä että Räätälinsaari ei ole oikea paikka
musiikkitalolle. Parempiakin paikkoja Vaasasta löytyy.Kuva: Johan HagströmMusiikki-intoilijoiden pakkomielle3 vuotta
sitten kaksi Korsholman musiikkijuhlien puuhamiestä esitti lehdissä ideansa: Vaasaan tulisi rakentaa juhlava musiikki- ja
oopperatalo Räätälin-saareen, vankilan edustalle. Esikuvaksi mainittiin Vaasaa 70 kertaa suuremman miljoonakaupunki
Sydneyn 50 vuotta vanha oopperatalo valtameren rannalla.Kirjoitin tuon ehdotuksen heikkouksia erittelevän tekstin, joka
julkaistiin Pohjalaisessa 30.4.-05 otsikolla ”Musiikkitalo täyttöniemelle”. Koska juttu julkaistiin myöskin Vasabladetissa
kuvittelin musiikkijuhlamiesten siihen tutustuneen ja muuttavan ainakin haavelinnansa paikkaa ennen seuraavaa
aloitettaan.Hämmästyin kun molemmista lehdistä 17.5.-08 taas löytyi sitkeä idea ”Visionärer vill se musikhus i
världsklass utanför fängelset” Haaveen kuvittajaksi oli tällä kertaa saatu arkkitehtikin. 1960 Vaasasta opiskelemaan
lähtenyt Kaj Nyman ehkä muistaa silloisen Sarinin Moottoritehtaan tonttina toimineen Räätälinsaaren mutta ei
välttämättä ymmärrä mustasaarelaisia paremmin rannan ulkoilureitin merkitystä keskustan asukkaille. Savonlinnan
oopperajuhlien menestys tuskin siirtyy Korsholman musiikkijuhlille näillä konsteilla.Piirroksessa esitetty Olavinlinnaa
massiivisempi pitkä kerrostaloja muistuttava lonkero valtaa pienen saaren ja katkaisee näkymät rantareitiltä merelle.
Venelaitureiden sijasta päivälenkkejään tekevä asukas saisi tuijottaa asvalttikenttää pysäköityine autoineen.Musiikin
kuuntelu ei edellytä merinäköalaa. Oikeampi paikka musiikkijuhlien pääpaikaksi ja musiikkitalolle olisi ollut Pääkirjaston
viereinen tontti, joka sitten kaupattiin grynderille. Mutta varmaan talolle löytyisi sopiva paikka Maasillan itäpuoleltakin –
tai viimeistään Stor-Korsholmin alueelta Sepänkylästä.Jutussani 3 vuotta sitten ehdotin Räätälinsaarta paremman
paikan mikäli musiikkitalo välttämättä halutaan rannalle. Täytemaasta rakennettu niemi sairaalan ja Hietalahden Villan
välissä on nyt vielä vakuuttavampi kun sitä asuntomessujen kunniaksi on siistitty.Lenkkeilijöitä rakennus siellä ei paljoa
häiritsisi ja sairaalan laajat parkkipaikat olisivat musiikkitilaisuuksien aikoina iltaisin puolityhjinä
käytettävissä.Toivottavasti tämäkin mahdollinen rakennuksen paikka tutkitaan ennen kuin rahat musiikkitalon
rakentamiseen lopulta löytyvät.Vaasa, 22.5.-08Asko HalmeKeskusteluun:
Lähettänyt Vaasalainen
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Maanantai, toukokuu 19. 2008

Harri Hakalan pakina
SETELISELKÄRANKAISETAikoinaan Veikko Vennamon ansiokkaasti lanseeraama mielikuva suomalaisen poliitikon
”suoraselkäisyydestä”, on taas kerran konkretisoitunut käytännössä toteennäytetyksi. Epäilykset edustajiemme
seteliselkärankaisuudesta ovat jälleen voimissaan.Keskustan Timo Kallin ”vahingossa” lipsauttama tunnustus omasta
välinpitämättömyydestään sellaista lain kirjainta ja henkeä kohtaan, jonka rikkomisesta ei seuraa sanktioita, on saanut
liikkeelle ennen näkemättömän joukon ”huonon omantunnon” vaivaamia kansanedustajia ja
ministereitä.Kansanedustajan tehtävä on luottamustoimi. Joidenkin – erityisesti nimekkäiden – kansanedustajien
vaalibudjettien paisuminen mahtaviin mittasuhteisiin, on toki ollut tiedossa. Olen kysynyt tällä palstalla aiemmin ja kysyn
edelleen: Kenen luottamusta kansanedustaja toimessaan ensisijaisesti nauttii, äänestäjien vai rahoittajien? Herää
kysymys, onko mies ja ääni-periaate lipsumassa mies ja euro-periaatteeksi?Tuo Timo Kallin vahinko on saanut liikettä
aikaan erityisesti hallituspuolueiden riveissä. Vaikka nykyisen lain henki edellyttää vaalirahoituksen avoimuutta kaikilta
kansanedustajilta, nimenomaan ministereiltä on voitava odottaa, että minkäänlaisia epäluuloja kytkennöistä ja
riippuvuussuhteista suuntaan tai toiseen, ei pääse syntymään.Viime vuosina on saatu havaita, että lähes pahinta, mistä
suomalainen poliitikko voi jäädä kiinni, on valehtelu. Ehkä juuri siksi näyttääkin vahvasti siltä, että kukaan
vaalirahoituskeitoksiaan selitellyt ei varsinaisesti (Kallia lukuun ottamatta) ole myöntänyt tarkoituksellista salailuaan
vaalirahoituskuvioissaan. Kaikki tähän mennessä esiin tulleet, ovat ainoastaan ”täsmentäneet” tai ”tarkentaneet”
aiemmin antamiaan tietoja – eivät aiempaa valehteluaan.Näyttäisi siltä, että myös pääministeri Vanhasella olisi
”täsmentämistä”. Hän kuitenkin pesee kätensä ilmoittamalla vaalirahoituskohun toki vähentävän politiikan uskottavuutta,
mutta sijoitta itsensä kaiken sellaisen yläpuolella. Yhteysepäilyistä kannattamansa Vihdin Ideaparkki-hankkeen ja oman
vaalirahoituksensa välillä, Vanhanen vetäytyy tietämättömyyden verhon taakse ja pitää ajatuksen esittäjiä
matalamielisinä.Viime päivinä esillä olleet epäilyt seteliselkärankaisuudesta ovat kohdistuneet pääsääntöisesti
hallituspuolueisiin ja näiden edustajiin. Oikeusministeriön sivuilta voi katsoa kaikkien kansanedustajien ilmoituksia
vaalirahoituksestaan. Myös oppositiosta löytyy isoja vaalibudjetteja ja tiettyjä mielleyhtymiä saattaa syntyä.
Vaalirahoittaja voi siis veikata myös väärää hevosta. Oppositiosta käsin asiat eivät yleensä etene.Keskusteluun:
Lähettänyt Vaasalainen
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Lauantai, toukokuu 17. 2008

Elokuvamuistot talteen

Kaiva elokuvamuistot esilleMikä on sinun mieleenpainuvin elokuvamuistosi? Koska näit ensimmäisen elokuvasi? Missä
teatterissa elokuva esitettiin? Mitä silloin tapahtui?Jos sinulla on mielessäsi sävähdyttävä, liikuttava tai muulla tavoin
erityinen tapaus, jonka muiston haluaisit jakaa kanssamme, kirjoita se ylös ja lähetä Elokuvakeskukselle.Pohjalaisten
henkilökohtaiset elokuvamuistot tullaan tallentamaan elokuvakeskuksen arkistoon, ja niitä hyödynnetään myöhemmin
esimerkiksi tutkimus- ja julkaisutoiminnassa.Heinäkuun loppuunKampanja alkoi tammikuussa 2008 ja jatkuu vielä
heinäkuun loppuun asti. Elokuvakeskukselle on lähetetty kymmeniä hienoja sekä mielenkiintoisia muistoja, ja lisää
kaivataan! Kampanja on suunnattu yli 18-vuotialle, sekä tavallisille elokuvakävijöille että ammattilaisille (alalla toimiville
tai toimineille, kuten teatterinomistajille, koneenkäyttäjille tai lipunmyyjille.Kampanjan tulos ja yhteenveto julkaistaan
syksyllä Ylistaron Filmiä ja valoa -festivaalin yhteydessä. Osallistuneiden kesken arvotaan elokuvanäytöslippuja.Muistot
voi lähettää (1-3 liuskaa tekstiä): Elokuvakeskus Botnia, Wolffintie 36 F 11, 65200 Vaasa tai
sähköisestiinfo@elokuvakeskusbotnia.org.Elokuvakeskus Botnia ry – Filmcentrum Botnia rf on aatteellinen yhdistys,
jonka tarkoitus on edistää elokuvakulttuuria entisen Vaasan läänin alueella (Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa ja
Keski-Pohjanmaa).Yhdistys sai uuden hallituksen huhtikuun vuosikokouksessa; puheenjohtajana jatkaa Vesa Heinonen
(Vaasa) ja varsinaiset jäsenet ovat Anssi Luoma (Ylistaro), Marita Nyrhinen (Seinäjoki), Riitta Raikio (Kristiinankaupunki)
ja Ilkka Salomäenpää (Vaasa).Lisätietoja:Klas Fransbergtoiminnanjohtaja@elokuvakeskusbotnia.org
040-5872171Keskusteluun:
Lähettänyt Vaasalainen
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Torstai, toukokuu 15. 2008

Maarit Lagukselta näyttely
Vaasalainen Maarit Lagus on avannut taidenäyttelyn Galleria Risto Helin Artissa osoitteessa Kauppapuistikko 26.
Näyttely on avoinna kesäkuun 14. päivään saakka.Pasifismia ja sisäistyneitä piilokuviaOtsikko kertoo jotain vaasalaisen
Maarit Laguksen (53) näyttelyn sisällöstä. Lagus on itseoppinut maalari, jonka luomiskausi puhkesi kukkaansa vasta
muutama vuosi sitten kun ikonit vaihtuivat akryyli- ja pastellitöihin. Lagus maalaa myös öljyllä ja käyttää hyväkseen
sekatekniikkaa.-Käytän sekatekniikassa mm. kangasta ja rautalankaa ja liimaa. Näin saan aikaan kolmiuloitteisen
vaikutelman, selittää Lagus tekniikkaansa.Mutta tekniikkaakin tärkeämpi on asenne. Maari Lagus kokee jokaisen työnsä
osaksi omaa itseään. Hän maalaa kuviksi omat tuntemuksensä ja näkemyksensä.-Merten puolustaminen on ollut
minulle aina tärkeä asia, mutta myös sodanvastaisuus ja naisen asema. Käytän myös mielelläni kuvissa symboliikkaa ja
”piilokuvia”, jotka katsojan on löydettävä tulkinnan avuksi.Yksi tällainen piilokuva esittää kolmen kohtalottaren eli moiran
keskimmäistä naishahmoa Lakhesista, jonka tehtävä on määrätä elämänlangan tapahtumista. Lanka on kuitenkin
mennyt pahasti solmuun. Symboliikkaa avautuu jos moirat ovat ennestään tuttuka. Muut kaksi kohtalotarta ovat Klotho
ja Atropos.Nyt esillä olevassa näyttelyssä ovat esillä kaikki Laguksen käyttämät tekniikat. Varsinkin sisäistyneet
naiskuvat ovat mielenkiitoisia. Pastellitöissä on vanhoja tuttuja: Leonardo da Vinci, Albert Einstain ja Kurt Cobain.Risto
Helin Art Galleria jatkaa ansiokkaasti vaasalaisten ammatti- ja korkeatasoisten harrastajamaalareiden töiden esittelyä.
Uudet tilat antiikkiliikaeen yhteydessä osoitteeesssa Kauppapuistikko 26 antavat tähän hyvä mahdollisuuden.Laguksen
näyttely on aivoinna 14. kaesäkuuta asti. Käykää ihmeessa katsomassa.Tapio Parkkari

Lähettänyt Vaasalainen
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Keskiviikko, toukokuu 14. 2008

Smartjuice Vaasassa
Suomen ensimmäinen smartjuice-konseptiin perustuva smooth-tuotteita myyvä palvelupiste toimii Wasa Gallerian
tiloissa. Värikkäät hedelmäiset kyltit erottuvat selvästi perinteiasestä kauppakeskus ympäristöstä. Yrittäjä on Nina
Kentala.Viisas juo terveellistäMitä siis ovat smartjuice ja smooth-tuotteet?-Smooth tuotteet ovat marja ja hedelma
smoothie eli pakastemarjoista, tuorehelmistä ja jugurtista valmistettu juotava herkku. Lisäksi myymme muita terveellisiä
tuoremehutuotteita. Kysymyksessä on erillinen ja irtsenäinen kahvilaympäristöön helposti liitettävä franchaising
konsepti, tiivistää toinen konseptin kehittäjistä, Nina Kentala. Toinen on Ninan aviomies Janne H. Kentala.-Idea on
tulossa kovaa vauhtia maailmalla ja nyt on vain kysymys siitä kuka ehtii ensimmäisenä. Kokemus osoittaa että
ensimmäiset yleensä menestyvät. Mieheni keksi nimen smartjuice mutta liikeidea on yhteinen. Tarkoitus on tehdä
liikeideasta franchaising-konsepti niin että kuka tahansa ravintola- ja kahvila-alan yrittäjä voi ottaa sen
käyttöönsä.-Kävimme mieheni kanssa Kokkolan aikuisopistossa yritäjäkurssin eli suoritimme yrittäjän ammattitutkinnon
ja se varmisti halun ryhtyä yrittäjäksi. Mahdollisuus toteuttaa haave avatui kun Galleria Wasasta vapautui
kahvilanpaitäjän paikka.Nina KentalaNinalla on takanaan vankka tausta liike-elämästä. Hän on työskennellyt mm. 13
vuotta Alkossa, ollut töissä kemikaliossa ja toiminut Kokkolan pelikeskuskuksessa pelikeskuspäällikkönä. Nina valmistui
datanomiksi viime keväänä ja hän on myös yo-laskentamerkonomi. Kaiken tämän lisäksi Nina on Painonvartijoiden
ohjaaja,Smoothie juomat-Smartjuice on keskittynyt erityisesti nuorison suosimiin hedelmistä ja marjoista valmistettuihin
smoothie-juomiin. Tämän lisäksi Smartjuice on ottanutvalikoimiinsa saksalaisen PM Internationalin terveysvaikutteidet
tuotteet ja kehittänyt niistä mm. terveys- ja energiajuomat. Saksassa 15 vuotta toiminut PM International kuuluu alansa
teknologiajohtajiin on useana vuonna valittu maassaan alansa innovatiivisimpiin ja työllistävimpiin yrityksiin kuuluvaksi,
sanoo Kentala.Nina Kentalan mukaan kohderyhmänä ovat valveutuneet nuoret ja aikuiset sekä pienten lasten
vanhemmat, jotka ovat huolestuneita pikaruokapaikkojen tarjonnan laadusta.Kentala uskoo että hampurilaispaikat ja
muut pikaruokapaikat saavaat pian haastajansa-Virvoitusjuomateollisuuden ym. vastaavien trendien valossa aivan pian
tällä saralla tulee olemaan toimijoita. Siksi etulyöntiaseman hankkiminen on tässä vaiheessa ensiarvoisen
tärkeää.Seinien sisältä ulosSmartjuice on vuokrannut siirrettävän vaunun, joka on rakennettu juomien ja ruokien
anniskelutarkoituksiin. Vaunu viedään keskelle yleisötapahtumia ja vilkkaisiin ydinkeskustoihin erilaisina
tapahtumapäivinä. -Tähän palkataan työntekijä. Yrittäjäna keskityn tulevaisuudessa pääasissa franchising-konseptin
laajentamiseen, suunnittelee Nina Kentala.Smartjuicen toiminta alkoi 1.9.2007 Wasa Gallerian tiloissa
VaasassaSmartjuice
Lähettänyt Vaasalainen
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Maanantai, toukokuu 12. 2008

Taina Lehdolta omakustanne

Kasvaminen kokonaiseksi ihmiseksiVaasalainen kunnallispoliitikko ja vaikuttaja Taina Inkeri Leheto on kirjoittanut
omakunstanteen henkilökohtaisesta salaisuudestaan, joka varjosti hänen elämäänsä koko aikuusuuden ajan. Vyyhti
alkoi purkautua vasta vuonna 2001 tapahtuneen isän kuoleman jälkeen. Näin Lehto kirjastaan:-Kirja pohjautuu
tositapahtumiin sellaisina, kun minä ne muistan. Jonkun lukijan mielestä muistikuvani monista asioista ovat vääriä, he
voivat olla oikeassa, koska tämän ei ole tarkoituskaan olla historiankirja.-Tarina alkaa siitä päivästä vuonna 1959, kun
minä uteliaana lapsena tutkin salaa isäni laatikkoa, johon ei ollut kenelläkään lupa koskea. Sieltä tuli silmieni eteen
asioita, joista ymmärsin, että minulla on yksi sisar, isän tytär, jota en ole koskaan tavannut.-Samalla ymmärsin, että
tämän täytyy olla se syy, jonka vuoksi laatikon tutkiminen oli niin ehdottomasti kielletty. Löytämäni salaisuus oli niin
suuri, että en jaksanut käsitellä sitä
sisälläni yksin.-Ymmärsin, että en voinut puhua siitä kenellekään. Minun oli pakko unohtaa se vähitellen pois mielestäni.
Asian unohtaminen olikin lähes totaalinen, kunnes isän kuoleman jälkeen vuonna 2001, kuin johdatuksesta, tulivat ne
samat asiat, juuri minun käsiini. Minun sisareni, onko hän elossa, minkä näköinen hän on nyt ja missä hän asuu?Tässä
alkuasetelma Taina Inkeri Lehdon omakustanteelle. Se kertoo paitsi Taina Inkerin tarinan, myös ihmisen kasvamisesta
kokonaisuudeksi, kasvamisen kivusta ja ”oikean” tien löytämisestä.Kirjaa voi tilata puhelimitse tai sähköpostitsePuh. 040
581 874006 3168 740tainainkeri.lehto@netikka.fi
Lähettänyt Vaasalainen
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Sunnuntai, toukokuu 11. 2008

Gustavsborgin rantaviivalla on taukopaikka, ilmeisesti toimii grillauspaikkana. Grillimestarille on tuotu ihan oma
valtaistuinkin. Kuva:ja teksti Johan Hagström

Lähettänyt Vaasalainen
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Rehun siilot hupenee
Rehun siilot NYTSuomen Rehun siilot Klemettilässä hupenevat silmissä. Aikataulu tuntuu pitävän täysin kutinsa. Yksi
Vaasan näkyvistä maamerkeistä katoaa, mutta tilalle tullee uusi vetonaula – rakennustarvikkeita ja sisustustarvikeita ja
remppaajan tarvitsemia tuotteita markinoiva keskittymä. Siilojen purkujäte käytetään täytemaaksi.SRV-yhtiö Viitoset Oy
osti viiden hehtaarin alueen Suomen Rehulta joulukuun 29. 2006. Tuotanto alueella loppui vuoden 2006 keväällä. SRV
neuvottelee parhaillaan useiden liike että toimitilojen käyttäjienkanssa alueen tulevaisuudesta-Alueen keskeinen sijainti
ja hyvät liikenneyhteydet tarjoavat poikkeuksellisen hyvät mahdollisuudet toimivan keskusta-alueen toteuttamiseksi.
Uskomme, että alue tulee elävöittämään Vaasan liike-elämää laajemminkin, totesi kiinteistökehitysjohtaja Jouko
Pöyhönen alkuvuodesta 2007.Kuva: Johan Hagström

Lähettänyt Vaasalainen
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Lauantai, toukokuu 10. 2008

Mahadollisuuksien tori Vaasassa
Vaasan kauppatorilla järjestettiin 10.5. 2008 perinteinen Mahdollisuuksien tori-tapahtuma. Torille osallistui runsaat
parikymmentä kansalaisjärjestöä ja muuta toimijaa, jotka esittelivät omaa toimintaansa. Mukana oli niin ympäristö-,
ihmisoikeus- ja lastensuojelujärjestöjä kuin monikulttuurisia yhdistyksiä ja seurakuntia.Vaasasa järjestetiin Suomen
ensimmäinen mahdollisuuksien tori jo 80-luvun puolivälissä. Vaasasta perinne on levinnyt myös muille paikkakunnille.
Vaasan Mahdollisuuksien Tori kuuluu Euroopan unionin EuropeAIDin rahoittamaan hankkeeseen. Kuva: Johan
Haqgström
Lähettänyt Vaasalainen
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Perjantai, toukokuu

9. 2008

Rokkikesä alkaa
Rokkikesän avajaisten tapahtumapaikkana toimii jälleen Club 25, joka saattaa olla viimeisiä kertoja rokkikansan
käytettävissä, jos ja kun Vaasan kaupunki myy rakennuksen.Rokkikesän avajaiset, taas16.-17.5. Club 25,
Raastuvankatu 25, VaasaRokkikesän Avajaiset on aina luottanut paikallisiin bändeihin ohjelmassaan. Tänä vuonna
kotikaupunkia edustavat Thunderbaum ja Monkey Mess, joiden lisäksi myös Pirttikylästä tuleva Thoby Loth voitaneen
lukea paikalliseksi.Uusia tuulia tapahtumaan tuovat helsinkiläinen Blanko, järvenpääläinen Jerkstars sekä Seinäjoelta
saapuva Smokesuit. Yhdessänämä kuusi kokoonpanoa muodostavat erittäin kattavan otoksen pop- ja rock-musiikin eri
suuntauksia.Rokkikesän Avajaiset sai alkunsa vuonna 2004, jolloin parikymmentä vaasalaista musiikinystävää päätti
pitää omat festarit bändikämppänsä takapihalla. Seuraavina vuosina tapahtuma kasvoi tasaisesti puskaradion
välityksellä ja viime vuoden toukokuussa Club 25:ssä kävijöitä oli jo 170.Vuonna 2008 tapahtuma on 5-vuotisjuhlansa
kunniaksi kaksipäiväinen. Kasvun myötä tarvitaan myös enemmän auttavia käsiä, joten tänä vuonna alkuperäiset
rokkikesäläiset järjestävät tapahtuman Volumen siipien alla.Volume aloittaa bussikuljetuksetSeinäjoen
RytmikorjaamolleVolume ja Seinäjoen Elävän musiikin yhdistys Selmu ry ovat solmineet yhteistyösopimuksen, joka tuo
Rytmikorjaamon keikkatarjonnan vaasalaisen rockyleisön saataville. Jatkossa Volume järjestää kysynnän mukaan
bussikuljetuksia sellaisten artistien konsertteihin, jotka eivät Vaasassa esiinny.“Vaasasta puuttuu tällä hetkellä sopiva
esiintymistila niin pienille underground-bändeille
kuin 500-1000 katsojaa vetäville tähtivieraillekin. Bussireissut ovat lisäksi mukava tapa herätellä kaupunkien
musiikkipiirien välistä yhteistyötä”, kertoo Volumen puheenjohtaja Marko Perälä.Ensimmäinen bussi matkaa Seinäjoelle
perjantaina 23.5, jolloin Rytmikorjaamolla esiintyy Disco Ensemble. Porilaislähtöinen bändi pääsi kansainvälisille
estradeille v. 2005 julkaistulla First Aid Kit -albumillaan ja lopullista läpimurtoa odotetaan 7.5. julkaistun Magic
Discoveriesin myötä.Rokkikesän Avajaiset16.-17.5. Club 25, Raastuvankatu 25, VaasaLiput: 1 päivä 6 eur, 2 päivää 10
eur. Ennakko Anttila Top Ten. Ikäraja K-18Pe 16.5.: Jerkstars, Thunderbaum, Monkey MessLa 17.5.: Blanko,
Smokesuit, Thoby LothLisätietoja:puheenjohtaja Marko PeräläGSM 050-5662 683peralamarko@gmail.com
Lähettänyt Vaasalainen
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Torstai, toukokuu

8. 2008

Ylisiisti kiittää

Vaasalaiset siivosivat lämpimässä säässäaYlisiisti Vaasa järjesti kaikille kuntalaisille suunnatun siivouskampanjan
sunnuntaina 4.5. Siivouskampanja onnistui yli odotusten. Lämmin aurinkoinen päivä innosti satoja iloisia ihmisiä
liikkeelle. Osa siivoojista osallistui keskusta-alueen siivoamiseen. Kymmenen asukasyhdistystä siivosi omilla alueillaan.
Roskia kerättiin ennätykselliset yli 400 jätesäkillistä. Urheilusukellusseura Delfinit ry sukelsivat Hovioikeuden altaasta
kymmenkunta polkupyörää ja siirtolavallisen muuta rautaromua. Ylisiisti Vaasa kiittää lämpimästi kaikkia tapahtumaan
osallistuneita Eva HuddprojektivastaavaYlisiisti Vaasa040-733 7723
Lähettänyt Vaasalainen
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Kalaonnea Onkilahdella
Onkilahden Putusillan maisemissa on aika monta kalannarraajaa, kalojen kutuaikana. Saalista tulee, haukea ja ahventa,
uistimella tai mato-ongella. Matias Sinisalo, 12 v, kalasteli sunnuntai-aamulla mato-ongellaan malliahvenen.
Suurempiakin saa, sellaisia, joiden kuvatkin painavat yli 10 kiloa! (nörttivitsi) Kuva: Johan Hagström

Lähettänyt Vaasalainen
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Sunnuntai, toukokuu

4. 2008

Ylisiistit talkoot
Tempaus 'Ylisiisti Vaasa' sunnuntaina 4.5, keräsi torille innokaita talkoisiin. Vaasan kaupunki jakoi työkalut, hansikkaat
ja muut tarpeelliset. Alkujumpan ja nauruharjoittelun loputtua, siirryttiin sitten porukoissa roskajahdille. Kahden maissa
kaupunki tarjosi makkaraa ja virvoikkeita talkooporukalle. Parin tunnin aikana ehdittin poimia aika paljon roskia.Torilla
'puhuva' roskis kiitti joka roskasta.Muualla kaupungissa talkoiltiin sitten alueittain, paikalliset asukasyhdistykset olivat
ahkeraasti mukana. Joillakin alueilla siivoustalkoot hoidettin sitten illemmalla.Hieno tempaus - voisi olla jokavuotinen
tapahtuma! Joka vuosihan asutaankin!Kuva ja teksti: Jiii

Lähettänyt Vaasalainen
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A. Ruostetniemen kolumni
Mihin hyytyi Laihian liikekeskuksen kehittämine?Me kaikki muistamme miten 90-luvulla rakensimme kauppatienvarteen
rakennuksia täyteen. Mitä on todella tapahtunut sen jälkeen, kysyy rakennusneuvos Antti Ruostetniemi?Kauppapaikat
ovat saavuttaneet kokonaisuutena suuremmat mittasuhteet. Se mikä toimi 90-luvulla ei vastaa enää tämän päivän ajan
vaatimuksia.
Laihialla on maantieteellisesti parhaat mahdolliset puitteet pysyä liikepaikkakehityksessä mukana heti Vaasan jälkeen.
Kaksi valtatietä kulkee läpi Laihian eli muodostavat kultasuonen. Nyt me emme ole pystynee ottamaan ajan vaatimaa
haastetta vastaan vaan Laihian liikekeskuksen kehittäminen on jämähtänyt menneeseen ja olemassa olevaan. Me
emme ole pystyneet myönteisistä olosuhteista huolimatta lisäämään liikekeskuksemme vetovoimaa.Kysynkin valtuuston
puheenjohtaja Sauli Tuomelta mihin on hyytynyt Laihian liikekeskuksen kehitys? Olin 90-luvulla itse aktiivisesti mukana
eli kunnanhallituksen puheenjohtajana joten tunnen asian henkilökohtaisesti mistä on todella kysymys!Tällä
valtuustokaudelle on ollut esillä vain kielteisyyttä mm. erään yrittäjän tonttisopimuksen kanssa josta on käräjöity ja on
todettu Laihian kunnan rikkoneen mm. sopimusta. Kunta jatkaa kuitenkin käräjöintiä kaikesta huolimatta hoviin eli aivan
käsittämätöntä mainosta Laihian kunnalle. Näin laittomasti ja yritysvastaisesti toimien kaikki yhteistyötahot karttavat
Laihiaa ja sen johtoa.Toinen missä on mennyt aikaa ja mahdollisuudet on Keskon kaava. Kaavaprosessia
kuulemisineen ei ole osattu hoitaa. Kaava on joutunut valituskierteeseen maanomistajien ja tieviranomaisten
taholta.Näin se vain on mennyt ja olemme ryssineet mahdollisuutemme kehittyvänä dynaamisena liikekeskuksena.Sen
sijaan hankittaisiin raakamaata tulevaisuudelle eli strategiselle suunnittelulle, niin Laihia pysyisi kehityksessä mukana ja
siirtyisi jopa eturivin kuntien joukkoon.Toinen tapa otettaisiin alan osaajat (rakennuskonsernit) mukaan, mutta jostakin
syystä ei ole osattu kommunikoida heidänkään kanssaan. tässäkin on nähtävissä, että kukaan ei usko
mahdollisuuksiinsa Laihialla ja näin ollen karttavat Laihiaa.Nyt odotetaan kirjaamossa (diaarissa), että mistä joku
tarjoaisi käytöstä poistettua ”käälyä” myytäväksi. Tämä tapa ei toimi enää tänään, niin että syntyisi tuloksia ja toimivia
kokonaisuuksia.Tunnen ja tiedän tämän prosessin, koska olen itse ollut siellä toisella puolella ja tämä on antanut minulle
valmiuksia siihen mitä tällä puolen pitäisi tehdä, että asiat onnistuisivat. Nyt me olemme hukanneet hyvät
mahdollisuutemme. Aika on ajanut ohi Laihian johdon ja päättäjien.Nyt on luotava luottamukselliset suhteet tuleviin
toimijoihin. Lopetettava mm. Teräväisen tonttikiistat ja varotaan luomasta uusia kipukohtia, koska niillä tahriintuu maine
ja luottamus meihin sekä kaikki karttaa Laihiaa! Kuka haluaa tulla tänne käräjöimään kunnan johdon kanssa?Meillä
Laihialla on Pohjanmaa parhaat olosuhteet täällä, koska kolmos- ja kuustoistatie muodostaa todellisen kultasuonen kun
se vain valjastetaan käyttöömme! Tämän kuntamme nykyinen johto on täysin laimin lyönyt tai unohtanut.Nyt tarvitaan
uusi suunta Laihialle ja ensimmäinen ehto on, että pitää olla kykyä ja taitoa neuvotella asioista eikä yksipuolinen sanelu
ole enää tätä päivää!Miksi en ole kenenkään kuullut koskaan mainitseva, että oli se miellyttävää neuvotella siellä
Laihialla Laihian johdon ja päättäjien kanssa.Joku minulle vitsailikin, että:”Laihian johto on kuin pääskysen pojat pesän
reunalla joita emo ruokkii (veronmaksajat) ja heidän olotilansa on pöhöttynyt, niin pahaksi etteivät enää pääse lentoon
saatikka sitten itse hankkisivat ruokansa” Nyt on aika herätä karuun todellisuuteen, ettei näin huono johtaminen ja
päätöksen teko voi enää jatkua Laihialla veronmaksajien piikkiin!

Lähettänyt Vaasalainen

17:04

Page 19 / 22

Blog Export: Vaasa - Vaasalaisia.info, http://www.vaasalaisia.info/

Lauantai, toukokuu

3. 2008

Koemakaa arkussa
Yli viisituhatta ihmistä on jo ehtinyt kokeilla vaaleanpunaista ruumisarkkua. Sikäli miellyttävä kokemus, että arkusta
noustaan ylös ja omaa valokuvaa voi katsoa http://www.fressis.fi verkkosivuilla. Taru Ylinen-Luopa, itse ei tupakoi, mutta
hänen mielestä Fressis oli ilmeestä päätellen hauska tempaus.a5.000 ihmistä samassa arkussa!Suomen
Syöpäyhdistyksen Coffin Shop kiertue on ehtinyt Vaasaan asti. Rewell Centerissä myös vaasalaiset saivat koemaata
arkkua. Anna Rantala ja Henri Timperi vastasivat tupakkaan liityviin kysymyksiin ja antoivat ohjeita tupakoinnin
lopettamiseksi.Kampanjan kotisivuilla löytyy niin riippuvuustesti kuin myös ohjeita lopettamiseen. Anna on itse joskus
polttanut, mutta kyllästyi röhimiseen ja köhimiseen ja teki ’fressin’ päätöksen. Nikotiinin riippuvuudesta voidaan olla
monta mieltä, useille tupakointi on enemmän huono tapa kuin riippuvuutta.Vaasan jälkeen Coffin Shop vierailee
Kuopiossa, ja savustetut muikut ovatkin terveellisempiä kuin savustetut keuhkot.Kuolemankauppiaat tarvitsevat
jatkuvasti lisää uhreja - sillä joka toinen kuolee tupakkaan:"Jos nuoret aikuiset eivät jatka tupakointia, teollisuutemme
näivettyy, samoin kuin sellainen kansa, joka ei enää synnytä, lopulta häviää."RJ Reynolds, 1984Syöpäjärjestöjen uusi
monimediakampanja pistää ajattelemaan kovilla keinoillaTupakointi on monestakin näkökulmasta melko järjetöntä
puuhaa. Pitkään tupakoineilla tavan jatkumisesta pitää huolen moninkertainen riippuvuus. Nuorten sukupolvesta toiseen
jatkuvaa kiinnostusta aloittaa tupakanpoltto ylläpitää tupakan saama jalansija sosiaalisessa kulttuurissamme ja siitä
seuraava näkyvyys erilaisissa yhteyksissä.Tupakkateollisuuden elinehto on ylläpitää ja puolustaa tupakan asemaa.
Suomen kaltaisissa kehittyneissä maissa se tapahtuu vähemmän näkyvästi esimerkiksi viihdeteollisuuden
välityksellä.Syöpäjärjestöt ovat yhdessä muiden terveysjärjestöjen kanssa kampanjoineet jo vuosikausia nuorten
tupakoinnin vähentämiseksi. Parin viime vuoden ajan tupakointiluvut ovatkin laskeneet kaikissa ikäryhmissä.
Kampanjoita ei voi lopettaa, koska uudet sukupolvet kohtaavat vielä pitkään teollisuuden rakentaman myyttisen
hourekuvan tupakoinnin ihanuudesta.Terveyteen liittyvät kampanjat joutuvat kilpailemaan kohderyhmien mielenkiinnosta
viestintäympäristöissä, joissa päätös kiinnostavuudesta tehdään hyvin nopeasti ensivaikutelman perusteella.Coffin
Shop-kiertueella halukkaat voivat kuvauttaa itsensä aidossa vaaleanpunaisessa ruumisarkussa. Tunnelma on
ristiriitainen, mutta viestimme on yksinkertainen: vain joka toinen kuolee tupakkaan. Nuorten näkökulmasta mahdollinen
tupakkakuolema on epämääräisen kaukaisessa tulevaisuudessa. Toisaalta sitä on syytä yrittää miettiä ennen kuin
hankkii itselleen hyvin voimakkaan riippuvuuden.Coffin Shop-kiertueen tarkoitus on myös kannustaa tupakoinnin
lopettamiseen, myös pitempään tupakoineita, ohjaamalla tästä kiinnostuneet uuteen virtuaaliseen lopettamispalveluun
www.fressis.fi.Teksti: Johan Hagström ja Suomen Syöpäyhdistys
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Asemakatu 14 nurin
Asemakatu 14:ssä sijainnut vanha huonokuntoinen puutalo purettiin tänään aamulla. Varhain aamulla alkanut purkutyö
kesti noin kaksi tuntia. Valtavan pölyn vuoksi paikalla oli myös VPK:n mies suiskuttamassa ja sitomassa
pölyä.Asemakadun rötiskä nurinMaarakennusliike Cederlövin edustaja kertoi aamulla että purkutyö kestää n. 2-3 tuntia.
Suurin ongelma on pölyn sitominen vedellä. Purkutyön jälkeen isoin työvaihe on kasata puutavara, metalliaromu ja
muovijäte omiin kasoihinsa. Työn suorittaa Kamo-rakennus.-Tämän jälkeen tontti siivotaan kaupungin toimesta. Tontti
on nykyisessä kaavassa varattu pysäköintiä varten, joten on mahdollista että ns. teatterin pysäkönti alue laajenee
purkutontille tai sitten se vain siistitään. Tontille on tekeillä kaavamuutos, sanoi rakennuspäällikkö Per Strömman
Vaasan talotoimaesta aamulla.Tiettävästi Skanska on kiinnostunut kyseisestä tontista ja naapuaritontista eli ns.
Matkustajakoti Olon tontista, josta on väännetty kauppoja jo pidemmän aikaa. Mitään tulosta ei kuitenkaan ole
syntynyt. Nyt tapahtunut naapuritalon purku jouduttanee neuvotteluja. Olon rakennus ja tontti ovat
yksityisomistuksessa.Keskusteluun
Lähettänyt Vaasalainen
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Ylisiisti Vaasa
Kaikki vaasalaiset kutsutaan siivoamaan kotiympäristöään perinteiseen siivoustapahtumaan 4.5., joka kantaa nimeä
”Koko kaupunki siistiksi -sunnuntai”. Puhuvia roskakoreja VaasaanYlisiisti Vaasa -hankkeen järjestämät siivoustalkoot
ovat nyt ennätyksellisen suuret asuntomessuvuoden ansiosta. Aiemmissa tapahtumissa siivousta on järjestetty vain
keskustan alueella. Tapahatuma avataan 5. toukokuuta klo. 12.00.Torilla on ensi kertaa esillä myös Ylisiisti Vaasan
tilaama puhuva roskakori. Kun koriin pudottaa roskan, roskis kiittää kahdella kielellä. Puhuvia roskiksia sijoitetaan torin
ympäristöön pysyvästi kolme kappaletta. Myöhemmin roskakoreja tilataan myös lisää.Kaikki Vaasan
kaupunginvaltuutetut on kutsuttu henkilökohtaisella kirjeellä mukaan talkoisiin. Kaupunkilaiset lähtevät ryhmissä heidän
johdollaan siivoamaan ja keräämään roskia ennalta osoitettuihin paikkoihin. Tarvittavat siivousvälineet kuten
suojakäsineet, roskapiikit ja jätesäkit jaetaan torilla. Sukeltajaseura Delfiinit ry:n sukeltajat siivoavat samanaikaisesti
Hovioikeudenaltaan pohjaa ja keräävät sieltä pois roskia ja romua.Stormossen on mukana torilla antamassa ohjeita ja
neuvoja jätteidenlajittelusta sekä ekobiilin aikatausta. Stormossen järjestää myös kilpailun, jossa voittona on
elokuvalippuja.Seuraavat asukasyhdistykset ovat nyt ilmoittaneet tekevänsä perinteisen kevätsiivouksensa samana
päivänä: Purola, Suvilahti, Asevelikylä, Palosaari, Isolahti, Teerikiila Hietalahti, Huutoniemi, Sundom. Kantakaupungin
asukasyhdistys osallistuu toritapahtumaan.Luvassa on hauska alkulämmittelyohjelma yleisölle. Lämmittelyn jälkeen
julkistetaan Klamydiasta tutun Vesa Jokisen säveltämä ja sanoittama Ylisiistin Vaasan tunnussävel, jota ryydittää
Vasamattaret tanssiesityksellään.Siivouksen jälkeen kerätyt roskapussit tuodaan torille siirtolavalle, ja siivoajat voivat
kokoontua yhdessä nauttimaan grillimakkaraa ja mehua. Kiitokseksi kaikki siivoukseen osallistuneet saavat
yllätyslahjan, ja lisäksi palautelomakkeen täyttäneiden kesken arvotaan 10 pääsylippua Vaasan Asuntomessuille.Kuva:
Johan Hagström
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Vappu 2008 Vaasassa
Vaasassa vietettin vappua 2008 harvinaisen kauniissa säässä. Kauppatorille oli kokoontunut enenmän väkeä ja
kaikenlaisia kauppiaita enemmän kuin ehkä koskaan aikaisemmin. Tässä pari sivumennen kuultua repliikkiä:- En ole
koskaan nahnyt niin monta ilmapallokauppiasta Vaasan torilla!- Kaikenkarvaista kamaa tarjolla, mutta vanhanaikaista
vappuviuhkaa ei ollut?Vaasassa nähtiin tänä keväänä myös selvä kulttuurimuutos. Sekä vapun aattona että
vappupäivänä kaupungin rannoille ja viheralueille kokoontui pick-nic-ryhmiä. Koolla oli niin suku- kuin ystävä ja
firmaryhmiä.Aattona varsinkin hieman varttuneempi väki kokoontui myös Vankilänrantaan samaan aikaan kun hieman
nuorempi väki kokoontui Hovioikeudenrantaan. Kuva: Johan Hagström
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Topelius lakitettiin
Topeliuksen patsas sai tänä vappuna kauniissa kevätsäässä lakkinsa Åbo Akademin Vaasan jaostolta. Lakittajana oli
Hanna Backman. Lakitusta seurasi noin 2000 ihmistä kirkon puistossa ja lähikaduilla.Edellisyönä Topelius oli ”lakitettu”
naisten pitsipöksyillä. Viime vappuna patsas "lakitettiin" miesten kalsareilla. Kuva Johan Hagström.
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Räätälinsaaren penkit
Räätälinsaareen on kevään aika vaivihkaa asennettu uudet yksinkertaisen tyylikkäät penkit. Penkeiltä on mukava
katsella kaupunginlahdelle- ja selälle. Penkit vaikuttavat sen verran syvään pultatuilta että aivan helpolla ei niitä mereen
saa kammettua, toivottavasti. Kuva: Johan Hagström
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