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Keskiviikko, tammikuu 28. 2009

Kondis tarjoaa 1,7 miljoonaa
Olemme tosissamme liikkeella ja toivomme että päätöksestä tulee myönteinen. Mikäli kauppa onnistuu toivotulla
tavalla, se tullee jouduttamaan myös kondishanketta Vaasassa sekä muualla Suomessa, sanovat Tarpio ja
Strahl.Kondis ostamassa Kristiinan sairalanSelkämeren sairaala on ollut jo pitkään myynnissä. Vaasan sairaanhoitopiirin
hallintojohtaja Olle Gull kertoo, että yksi tarjous on tullut. Sen on jättänyt Vaasan Kondishuoneistot, joka kuuluu Kondis
Finland Oy:hyn. Asiasta kertoi ensimmäisenä Suupohjan Sanomat.-Vaasan Kondishuoneistot tarjosi Selkämeren
sairaalasta 1,7 miljoonaa euroa. Tästä pitää nyt neuvotella kuntien kanssa. Kristiinankaupunkiin tarjouksen jättänyt on jo
ollut yhteydessä. Kevään aikana tarjoukseen pitää ottaa kantaa, mutta vielä on vaikea sanoa, koska tämä käsitellään
sairaanhoitopiirin valtuustossa, sanoo Gull.Toimittaja Tauno Riihiluoman kirjoittamassa jutussa todaetaan, että
Selkämeren sairaala on ollut jo pitkään myynnissä. Vaasan sairaanhoitopiirin hallintojohtaja Olle Gull kertoo, että yksi
tarjous on tullut. Sen on jättänyt Vaasan Kondishuoneistot, joka kuuluu Kondis Finland Oy:hyn. Se on hoiva-alalla
toimiva yritys. Kondis Finlandilla ei ole tiettävästi liiketuloja viime vuodelta.Kondis Oy Finland Oy:n hallituksen
puheejohtaja Pentti Tarpio ja seinäjokinean arkkitehti Eeku Strahl vahvistacvat asian.-Olemme tosissamme liikkeella ja
toivomme että päätöksestä tulee myönteinen. Mikäli kauppa onnistuu toivotulla tavalla, se tullee jouduttamaan myös
kondishankeatta Vaasassa sekä muualla Suomessa, sanovat Tarpio ja Strahl.
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Perjantai, tammikuu 23. 2009

Vuoden 2008 Vaasan asuntomeassut puhuttavat yhä. Nyt haetaan vastuunkantajia tehdyistä virheistä.Vaasalaisia.info
foorumiAsuntomessuista tehtävä poliisitutkimusKeskustelu Vaasan vuoden 2008 asuntomessujen kustannuksista ja
messujen valmistelussa tehdyistä virheistä ja vastuusta jatkuu kiihkeänä vaasalaisia.info foorumissa. Salailu ja tietojen
puutteellisuus on johtanut siihen, että foorumissa vaaditaan nyt poliisitutkimusta messujen vaiheista:PoliisitutkimusOlen
myös täysin sillä kannalla että ilman poliisiviranomaisten tutkintaa totuus ei tässä asiassa selviä. Se että
tarkastuslautakunta tutkisi ja asia sen jälkeen olisi selvä muutamalla sormen osoituksella ei mielestäni riitä. Tässä on
mielivaltaisesti käytetty meidän yhteisiä verovaroja ties mihin... MarianneRahaa on palanutKäsittämätön määrä rahaa on
hävitetty eikä ketään ole löydetty syylliseksi, onks tää ihan kansalaisen oikeustajun mukaista että verorahoja saa
vapaasti haaskata menemään, mitä enemmän sen parempi herkkooKenen on vastuu?Pitää kysyä, mikä oli Kj Lumion
johtaman messutoimikunnan vastuu? Oliko sitä lainkaan?
Eikö messutoimikunnan olisi pitänyt pitää kaupunginhallistuksen kanssa sormet taseella.Oliko asuntomessutoimikunta
koirasmarttojen ompeluseura? Sekö merkitys toimikunnanlla oli.Kokonaan omalukunsa Suomen asuntomessut Oy, sekö
kuorii kermat päältä ja jättää tappiort kaupungin maksettavaksi? Tuohon kymmenen miljoonan laskuun tulee lisäyksiä
aika paljon, asuntomessujen takia katujen reunakivet laitettiin tilattiin tekonurmet jne. Entä kunnallistekniikka,
kysymyksiä riittää.Pentti SuksiKustannusaarviota ei näytettyKun Asuntomessuasia oli ensimmäistä kertaa valtuustossa
niin kysyin kaupunginjohtajalta mitä ne tulevat maksamaan. Hän ei tiennyt mutta kysäisi akj Longalta, joka kertoi niiden
tulevan maksamaan n. 6 M€. Valtuusto ei koskaan saanut kustannusarviota nähtäväkseen vaan määrärahoja
hyväksyttiin jälkäteen ja tipotellen.Nythän homma meni niin, että Suomen Asuntomessut Oy oli hädässä (ei olut
messuajaa vuodelle 2008)ja teki täsmäiskun meidän nokkamiehiimme. Hyvin, hyvin pieni piiri innostui/puhuttiin ympäri ja
homma ajettiin väkisin läpi. Tuo Suomen Asuntomessut Oy -yrityksen tarjous olisi pitänyt käsitellä myös valtuustossa,
sehän rahat myöntää.Tapio OsalaPiilokustannuksiaTodellisesti Vaasan veronmaksajat joutuivat maksamaan yli 14
miljoonan euron kustannukset messujen saannista Vaasaan. Lisäksi tulee virkamiesten työaikakulut vielä päälle.
Olisivat senkin ajan käyttäneet kuntaliitosten tekemiseen!NaskaliVbl:n skooppiVbl repäisi scoopin tänään tuosta, että
tuloja oli messuista valehdeltu yli 4 m€:n arvosta. Kustannukset ovat jo ylittäneet 10 M€ (ja lisää on valitettavasti
luvassa). Jostain syystä juttua ei ole netissä Tapio OsalaNämäkin pitää huomioidaVaasan asuntomessujen
investoinneista ei kannata unohtaa Vaasan kaupunki konserniin kuuluvien yhtiöiden Vaasan Sähkö Oy:n ja Vaasan
Veden satsauksia, kuin myös Vaasan Veteen kuuluvat energiayhtiön maalämpö panostuksia. Kysyä voi vielä
kaatopaikkakaasujen hyödyntämiskustannukset? Heikki LamminmäkiKeskusteluun
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Torstai, tammikuu 22. 2009

Mansikkasaari ja klusteri
Energiaklusteri ja Mansikkasaari.Vaasa on Suomen Energiapääkaupunki. Asuntomessut saivat energiaratkaisuillaan
jopa maailmankuulua mainosta. ”Vaasan malli” on heti otettu käyttöön muun muassa Oulussa, jossa uusien
asuntoalueitten lämmittäminen toteutetaan poraamalla usean reiän ryppäitä niin kuin tehtiin Suvilahden
asuntomessuillakin.Tätä samaa ideaa voitaisiin toteuttaa Mansikkasaarella kun se rakennetaan hyötykäyttöön.
Naapurissa on energiapotentiaalia, nimittäin Påttin vedenpuhdistamon alueella toimii jatkuva energiapurkaus kun
puhdistamo työntää lämmintä vettä mereen.Ehdotan, että energiaklusteri, yliopisto ja kaupunki järjestävät
kansainvälisen arkkitehti-ideakilpailun Sundin-Mansikkasaaren alueesta. Mielenkiintoisia toteutuksia ovat:
Guggenheimin museot Bilbaossa ja New Yorkissa, Meripuisto Valenciassa ja Vellamo Kotkassa. Bilbaon
museorakennus on yksi maailman tunnetuimmista rakennuksista. Se erottuu selvästi kaikesta mitä kukaan koskaan on
maan päällä rakentanut.Merellinen imagoVaasan kannattaisi vahvistaa merellistä imagoaan. Hyvää mallia saa Kotkalta
ja erityisesti Helsingiltä, jolla on rantarakentamiskohteita: Jätkäsaari, Kalasatama, Kruunuvuorenranta. Helsingin
merellisyyttä esitellään hyvin internetissä: www.merihelsinki.net Parhaillaan ovat esillä Koivusaaren kansainvälisen
arkkitehti-ideakilpailun lopputyöt, näyttely on vanhassa linja-autoasemassa 13.1.-28.2. ja kilpailutöihin voi tutustua sekä
kommentoida internetissä:http://laituri.hel.fi/koivusaari/. Yleisöpalaute raportoidaan tuomariston käyttöön ja kilpailun
tulokset julkistetaan helmikuun lopulla. Asukkaat ja muut kiinnostuneet saavat ilmaista mielipiteensä
suunnitteluprosessin aikana eikä sitten kun päätökset on tehty.”Koivusaaren mallia” voisi toteuttaa myös Vaasassa ja
otetaan huomioon asukkaat, energiaklusteri, yliopisto ja Vaasan merellinen historia. Alueesta saataisiin Pohjanmaalle
uusi nähtävyys.Suomen kaunein yliopistokampus sijaitsee hyvin lähellä Mansikkasaarta. Sundin-Mansikkasaaren
alueella on Pohjanmaan paras merellinen perintö; muun muassa Wolffin purjelaivatelakat ja Wärtsilän rautalaivatelakat
ovat toimineet alueella.Mansikkasaaresta keskustellaan
internetissä:http://www.vaasalaisia.info/index.php?/archives/218-Mansikkasaari.html.Visio vuodelle 2020 voisi olla:
Mansikkasaari on energiaomavarainen, jossa kansainvälinen energiaklusteri ja merellinen Vaasa esittäytyvät
arkkitehtuuriltaan ainutlaatusessa kokonaisuudessa.Pertti SaloVaasa
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Vanha Vaasa You Tubessa
Kaunista kuvaa Vanhasta VaasastaYou Tubesta löytyy myös tämä TravellVideoStoren tuottama lyhyt ja kauniisti
toteutettu ”matkailumainos” Vanhan Vaasan raunioista. Jos vieraspaikkakuntalainen katslee pätkää, niin helposti
kuvittelee että kysymys olisi isommastakin muinaismuistoalueesta.
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Keskiviikko, tammikuu 21. 2009

Koulukatu 47 You Tubessa
Muistatko Koulukatu 47:n?You Tubessa ja muissa videopalveluissa on runsaasti vaasa-aiheisia videoita, jotka hukkuvat
täysin suureen massaan. Videoita ottaneet eivät ole osanneet markkinoida otoksiaan. vaasalaisia.info tarjoaa kaikille
hyville videoille paikan blogissa. Kerro löytöksistäsi ylläpidolle: tapio.parkkari(miuku)gmail.comErityisen kiinnostavia
ovat hyvälaatuiset vaasalaiset musiikki- ja bändivideot mutta myös videoklipit, jotka esittelevät jonkin vaasalaisen
erityispiirteen. Lähes jokaisesta klipistä puuttuvat perustiedot: kuka kuvasi, milloin kuvasi, missä kuvasi, ketkä videolla
esiintyvät jne. Jos lähetät tietoja videoista niin olisi hyvä jos mukana olisi mahdollisimman täydelliset
perustiedot.Keskusteluun:
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Maanantai, tammikuu 19. 2009

II koe

Tässä toinen, samantyyppinen soitin:
Lähettänyt Vaasalainen
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Omat biisit
Omaa musiikkia vaasalaisilleJos sinulla on omia sävellyksiä, niin talleta ne johonkin palveluun joka tukee
embed-toimintoa. Lähetä sen jälkeen embed-koodi ylläpidolle ja sovi lähemmistä yksityiskohdista. Näin saat musiikkisi
kaikkien vaasalaisten kuuluviin. Musiikkitiedoston on oltava mp3-formaatissa.Toinen vaihtoehto on että lähetät vain
mp3-failisi osoiteen, kuvan itsestäsi tai bändistäsi ja pienen jutunpätkän. Näin saat levitettyä ilmaiseksi tietoa itsestäsi tai
bändistäsi.Ylläpito: tapio parkkari(miuku)gmail.comKappale: Joose Keskitalo
Lähettänyt Vaasalainen
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Sunnuntai, tammikuu 18. 2009

Huippuseminaari Vaasassa

Huippuseminaari asumisesta Vaasassa.Nordea-pankki järjesti keskiviikkona 14.1.09 Gloriassa asumisen
huippuseminaarin. Luennoitsijoiksi oli kutsuttu edustava joukko talouselämän asiantuntijoita. Seminaariin osallistujat
olivat alueen talouselämän asiantuntijoita ja viranomaisia.Nordea Pankin aluejohtaja Antti Varheenmaa avasi seminaarin
ja puhuja oli Realia-Group Oy.n toimitusjohtaja Risto Kyhälä, joka valaisi hallitsevia alan talousnäkymiä nyt ja
tulevaisuudessa. Esille tulivat myös Realia Groupin alaisuudessa toimivan Huoneistokeskuksen ja SKV.n
asuntomarkkinoinnin tilastonäkymät. Esityksessä tuotiin selkeästi esille, että asuntomarkkinoinnin painopisteet tulevat
tulevaisuudessa muuttumaan.Nordea Pankin konttorinjohtaja Stefan Grönholm selkeytti asuntomarkkinoinnin
pankkilainoituksen arkipäivää nyt ja tulevaisuudessaMielenkiintoiset näkemykset saimme sitten kuulla rakennusalan
kehityksestä ja laman vaikutuksista Peab-Seicon Oy:n toimitusjohtaja Antti Peltoniemen esityksessä. Huoli laman
aikaisesta työllisyyden ylläpitämisestä ja rakennusalan työkyvyn säilyttäminen olivat hänen tärkeä aiheensa.Vaasan
Huoneistokeskuksen johtaja Veikko Kinnusen esityksessä saimme konkreettista tietoa alan viime kuukausien
kehityksestä eli alkavan taantuman vaikutuksista. Tilastoluvut olivat hyvin huolestuttavia.Ilahduttavia olivat sitten Keijo
Ullakon terveiset Vaasan asuntomessujen tuloksista.Seuraava puhuja Nordea Pankin ekonomisti Roger Wessman
palautti suhdannekatsauksessa seminaarinosallistujat takaisin maan pinnalle. Hänen visionsa olivat todella monille
masentavia. Laman taittuminen ei välttämättä ole vielä tapahtumassa tämän vuoden
lopulla. Lama voisi kehittyä todella pitkäaikaiseksi, mikäli ei tehokkaisi torjuntatoimenpiteisiin ryhdytä nopeasti.Åbo
Akademin taloustieteen tri Mikael Collan oli viimeinen luennoitsija. Hän puhui palvelu-asumisen kasvavasta tarpeesta.
Hän oli ainoa puhujista, jolla oli jotakin positiivista kerrottavanaan. Jo pitkään on Åbo Akademissa etsitty keinoja
palveluasumisen kokonaisratkaisuun Suomessa. Sen puitteissa on jo pitkään kehitelty laajaa Etu-hankepohjaista
rahoitusta. Hän korosti kansainvälisten vertailukohteiden
avulla, että alan kysyntä on kasvamassa laajasti hallitsevasta talouslamasta huolimatta.
Monille yllätyksenä oli, että Åbo Akademin kokonaisratkaisun malli on Vaasassa jo
Kondishankkena olemassa.Seminaari päättyi, mutta monet keskusteluryhmät jatkoivat aiheen käsittelyä Mikael
Collanin kanssa, yhdessä ja erikseen. Selkeästi kaikki aiheet olivat kiinnostavia ja tarpeellisia sekä tekijöille, että
päättäjilleTyytyväinen seminaariin osallistunut
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Kaupunginlahti NYT
Kameransa kanssa liukkaasi liikkuva nimimaerkki ”JII” kuvasi lauantaina 17.01 nipun kuvia kaupunginselältä. Tässä
kaksi talvista visiota.

Lähettänyt Vaasalainen
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Asemakadun palon alkuvaiheetTässä Asemakatu 43:n palon alkuvaiheet Johan Hagströmin kuvaamana. Hagström ehti
palopaikalle vain muutama minutti hälytyksen jälkeen.Kuvaesitys on kokeilu siitä, että voidaanko ns. kansalaiskuvia
käyttää hyödyksi blogissa ja foorumissa. Tässä tapauksessa Hagströmin kuvat on talletettu Picassa palvelimelleKuka
tahansa asian osaava voi käyttää Picassan tekniikkaa ja tarjota omaa kuvaesitystään blogiin.Tapio Parkkari
Lähettänyt Vaasalainen
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Lauantai, tammikuu 17. 2009

Savustamopalo
Kebab-savustamo paloi VähässäkyrössäSavustamon tiloissa syttyi tulipalo Vähänkyrön Merikaarrossa. Talonväki
huomasi savun tunkevan siipirakennuksesta perjantain ja lauantain välisenä yönä puolenyön aikaan. Sisällä oli
automaattinen savustuskone, jossa oli kebabtuotteita valmistumassa.Palokunta totesi, että tuli oli ehtinyt levitä
kattorakenteisiin. Peltiä ja sen alla olevaa huopaa purettiin ja palon pääsy asuinrakennukseen saatiin
estettyä.Tuotantotilat ja elintarvikekoneet kärsivät savu- ja vesivahinkoja. Katto oli pahiten palanut savustuskoneen
yläpuolelta. Palon syttymissyytä tutkitaan tarkemmin tänään päivällä.Sammutukseen osallistui Vähänkyrön palokunnan
lisäksi yksiköitä Mustasaaresta ja Laihialta.
Lähettänyt Vaasalainen
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Video Asemakatu 43 16.01.09
Kari Lajusen video palopaikalta 16.01.01
Lähettänyt Vaasalainen
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Kansalaisvideo Asemakatu 43
Kansalaisvideoita vaasalaisittainTämä kansalaisviddeo on poimittu You Tubaesta. Linkki löytyy vaasalaisia.info
foorumin Asemakatu 43 ketjusta.Toivottavasti esimerkki rohkaisee mjuitakin tallentamaan vaasalaisia tapahtumia You
Tubeen tai johonkin muuhun ilmaiseen paikkaan. Asiasta on käynnistetty keaskustelu ketjussa "Videoita
Vaasasta"Tapio ParkkariKeskusteluun:Asemakaatu 43 seuraavana päivänä 16.01.2009
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Perjantai, tammikuu 16. 2009

Asemakatu 43:n palosta
Paikallinen blogi ja foorumi ovat paras osoitus sosiaalisesta webistä. vaasalaisia.info foorumin ketjuun Asemakatu 43:n
tulipalosta kertyi nopeasti kuvamateriaalia ja silminnäkijähavaintoja. Näin sen pitää olla. Kuva: Johan
HagströmKansalaissivusto toimii hyvinvaasalaisia.infon blogi ehti kiitettävän nopeasti kertomaan Asemakatu 43:n
palosta. Kiitos siitä Johan Hagströmille, jonka hälytysjärjestelmä toimi kuin junan vessa. Hyvin nopeasti ketjuun ilmestyi
myös kansalaisaineistoa, ensimmäisen kerran myös videokuvaa,Pidän asiaa merkittävänä. Nyt oli kysymys
paikallisesta ”mediatapahtumasta” mutta toivottavasti esimerkit rohkaisevat kertomaan kuvalla ja sanalla myös muista
paikallisesti kiinnostavista asioista.Ylläpito on hyvin selvillä mm. Timo Rintamäen ajatuksesta luoda sivustolle You Tube
tyyppinen palvelu. Asia on harkinnassa. kysymys on aina rahasta ja ajan käytöstä.Asemakatu 43:n palossa on
kysymys myös 12 perheen tragediasta. Ketjussa on esitetty että heidän tunnoistaan pitäisi myös kertoa. Juuri nyt olen
sitä mieltä että se ei ole ylläpidon tehtävä. Tunnoista voivat kertoa asukkaat itse jos jaksavat ja pitävät sitä
aiheellisena.Kävimme tästäkin puolesta pitkän keskustelun Johan Hagströmin kanssa eilen illalla. Johanin vieressä
kadulla seurasi paloa pieni tyttö, joka on talon asukas. Tytöllä oli sylissään nuori kissanpentu, jonka hän oli pelastanut
palosta. Kissanpentu sylissään oleva tyttö ja taustalla palava rakennus on varmasti monen valokuvaajan märkä
uni.Johan päätti että sellaista kuvaa hän ei ota.Tapio ParkkariKeskusteluun
Lähettänyt Vaasalainen
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Torstai, tammikuu 15. 2009

Palo Asemakatu 43:ssa
Tulipalo Asemakatu 43:ssaTänään syttyi Asemakatu 43:ssä sijaitsevan kaksikerroksisen kerrostalon
kakkoskerroksessa tulipalo. Talossa on kymmenkunta asuntoa. Kaikki asukkaat jouduttiin avakuoimaan. Yksi henkilö
on joutunut tarkkailuun hengitettyään savukaasuja.Palo laajeni parin tunnin kuluessa koko taloon. Paikalla oli
enimmillään . 50 palomieastä Vaasan ja Mustasaaen palokunnista. 1Palon arvellaan syttyneen sähköpääkeskuksesta
mutta asia varmistuu vasta tutkimuksissa.Kuvat: Johan Hagström
Lähettänyt Vaasalainen
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Nettisodankäyntiä
Gazalaisen tavallisen kansalaisen SMS viesti siirtyy Al-Jazeeran palvelusivulle muutamssa sekunnissa ja on
välittömästi luettavissa vaikka täällä Vaasassa. Kartasta näkyy paikat, mistä viestejä on lähetettyu. Vaasalaisia.info
foorumissä käynnissä oleva keskustelu Gazan pommituksista on osa globaalia nettisotaa, jolla pyritään vaikuttamaan
ihmisten mielipiteisiinIsrael ja Gaza sotivat myös netissäIsraelin ja Gazan konflikti on tuonut nettisodankäyntiin SMS
viestit ennen näkemättömällä tavalla sekä erilaisten sosiaalisten palveluiden laajamittaisen käytön. Erittäin suosituksi on
gazalaisten keskuudessa osoittautunut Twitter sekä Microsoft Virtual Earth map. (myös Israelin New Yorkin lähetystö on
asettunut Twitteriin) Sen sijaan sotablogien määrä on pudonnut infran hävitessä. Toki sotablogeilla on edelleenkin
suuri merkitys niin pitkään kuin ne toimivat.Kiitos SMS palvelusta lankeaa pitkälle Al-Jazeera uutistoimistolle.
http://labs.aljazeera.net/warongaza/Kysymys on oikeasta sodastaTietenkään Gazan asukkaat eivät yksin hallitse
nettisodankäyntiä. Israel käy nettisotaa erittäin tehokkaasti patsi pommikoneilla myös valtaisan tiedotuskoneaistonsa ja
suuren rahan avulla. Isaelilla on mm. You tubessa aivan oma videopalvelu:
http://www.youtube.com/user/idfnadeskMitään uutta tämä ei tietenkään ole. Irakin hallitus yritti jo vuodenvaihteessa
2004-2005 kieltää sekä Yahoo messengerin että orkut.com:n käytön irakilaisilta. Yhdysvaltain hallituksen tiedetään
tukeneen anti-irakilaisia blogeja jne. Käynnissä olevan Israel-Gaza konfliktin aikana Israel on kieltänyt toimittajilta
pääsyn Gazaan.Globaali nettisotaMe elämme globaalissa maailmassa. Gazan SMS viesti siirtyy palvelusivulle
muutamssa sekunnissa ja on välittömästi luettavissa vaikka täällä Vaasassa. Vaasalaisia.info foorumissä käyn nissä
oleva keskustelu Israelin Gaza toimista on osa tätä nettisotaa, jolla pyritään vaikuttamaan ihmisten mielipiteisiin.Mistä
kaikki alkoi?Modernien sotablogian historian voisi ajoittaa vuoteen 2001. jolloin nuori iranilainen journalisti Hossein
Derakhshan perusti yhden ensimmäisistä farsinkielisistä weblogeista Iraniin, Hossein kirjoitti myös ensimmäisen
farsinkielisen oppaan siitä, miten blogi pystytetään. Blogien määrä kasvoi nopeasti yli 100.000:nHossein Derakhshanin
taistelukutsu noudatteli tuttuja ja hyväksi koeteltuja linjoja. Hän kehoitti tietotekniikkaa osaavia etsimään kieroteitä kuten
vapaita proxyjä ja vertaisverkkoja ja muita tekniikoita. Myös internetissä olevat organisaatiot ja kampanjat kuuluivat
hänen arsenaaliinsa kuin myös vetoaminen kansainväliseen yhteisöön ja lakiin.Hosseinin aloittama työ ei ole kaikunut
kuuroille korville. SMS viestit kertovat tänään tavallisen gazalaisen ahdingosta kunnes tämäkin mahdollisuus suljetaan.
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Keskiviikko, tammikuu 14. 2009

Lisälaskuja asuntomeassuista
Asuntomessualueesta lisää laskujaKeskustelu Vaasan 2008 asuntomessujen rakentamisessa tapahtuneista virheistä ja
niiden kustannuksista ei ota laantuakseen. Tapio Osala (v ihr,) on ottanut aiheeseen kiukkuisesti kantaa vaasalaisia.info
foorumin asuntomessuketjussa.O´tempora O´mores”On moraalitonta, että samat henkilöt, jotka ovat juridisessa
vastuussa messuista ja sen rahankäytöstä=asuntomessutoimikunta, olivat itse päättämässä, että heidän tekemänsä
virheet maksatetaan veronmaksajilla. Tuo 700 000€ on vasta alkusoittoa, sillä siellähän on vielä 4-5 taloa
onglema-alueella ja niidenkin kustannuksiin ymmärtääkseni nyt kaupunki MYÖS sitoutui.Kun talon omistajilla on piikki
verokirstuun auki, niin kalliiksi tulee meille.Oikea menettely olisi ollut esim. käydä oikedessa juttu loppuun ja jos
kaupungille maksamista tulisi niin saattaa vastuuseen kaupungilla virheitä tehneet.Yksin tuota messujen
rahanhaaskausta ja katastrofalista aikatulua ja rakennuspaikkaa tuli valtuustossa vastutettua. Miksi jäin yksin? No siksi
kun "suuret pojat " sitä kovasti kannattivat ja silloin muiden pultut tutisee...Toivon sydämestäni, että uudessa
valtuustossa/kaupunginhallituksessa tuollainen holtiton verovarojen käyttö loppuu.”
Tapio OsalaKeskusteluun:
Lähettänyt Vaasalainen
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Kuka omistaa C-Expressin?
Nykyinen C Express, entinen Casino Express ja entinen Fenno on pian vaasalaisten iso ongelma. Nimimerkki
”kylänpää” arvelee foorumissa , että Attar ei ole koskaan maksanut kauppahintaa, joten alus on edelleen RG-Linen
omaisuutta.Voisiko todella olla näin?Nimimerkki ”kylänpää” heittää vaasalaisia.infon ”Rabbe Grönblom –
pizzalaivuri”-ketjussa todella mielenkiintoisen mielipiteen. Jota hän pitää faktana. Näin kylänpääC Exprress on Rg-linen
omaisuutta”Sen verran kaikenlaisia asioita, kauppoja ja sopimuksia nähneenä, tiedän ettei kyseinen Attar Construction
Ltd ole koskaan kyseistä kauppasummaa maksanut. Käyttäkää nyt vaan muutkin omaa logiikkaanneKyseinen yhtiö ei
ole koskaan ottanut esim. Ympäristökeskukseen yhteyttä. Onko? (Vai mikä taho se oli, joka kiellon on asettanut
voimaan?)Kauppa on peruuntunut. Laiva on RG-Linen omistuksessa. Pidän tätä väittämää faktana.Kumotkaa, mikäli
pystytte!!Laiva on ongelmajätettä, jolle ostajaa ei ole olemassa. Kertokaahan, kuka (esim. kaupungilta tai
Ympäristokeskuksesta) on ollut ja koska Attar Constructioniin yhteydessä??Konsultit (lehtimiehet) toimikaa!!Kaivakaa
vaikka RG-Linen kirjanpidosta kyseinen Casino Expressin kauppakirja, sekä siihen kohdistuva suoritus. Ei muuten
onnistu, sillä suoritusta/maksua ei varmasti löydy!!"Lue täältä:
Lähettänyt Vaasalainen
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Sunnuntai, tammikuu 11. 2009

Talvifillareita
Voihan olla että kyseessä on vasta talven lopun alku. Vaasan vaihteleva sää tekee kivoja kepposia. Kuvien polkupyörät
eivät näytä kovinkaan käyttäjäystävällisiltä, mutta ovatpahan ainakin kivoja valokuvausobjekteja. Kuinka vaihteet
toimivat näissä olosuhteissa? Kuvien pyörät kuvattu Vaskiluodossa viikonlopun aikana. Kuvat: Johan Hagström.
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Vaasan levymessut 2009
Viimevuonna Vaasan levymeassuilla kävijöitä oli n. neljäsataa. Myyjät olivat niin innoissaan että varasivat heti pöydän
vuodelle 2009. Tänäkin vuonna levyjä on luvassa paljon, myyjiä on tulossa Oulusta aina eteläisimpään Helsinkiin.
Kuvat: Johan HagströmKuudennet levymessut Vaasassa 31.01.2009Ravintola Olympic klo. 10.00-16.00Tänäkin
vuonna annan sisäänpääsymaksun nuorten liikunnalle kokonaisuudessaan ja pöytävuokrat sijoitan mainokseen. Rahaa
ei ole tullut itselleni laisinkaan. Tekeminen palkitsee.Viimevuonna kävijöitä oli sellaiset neljäsataa. Myyjät olivat niin
innoissaan, ja monet varasivat jo pöydän seuraavalle vuodelle. Tänävuonnakin levyjä on luvassa paljon, myyjiä on
tulossa Oulusta aina eteläisimpään Helsinkiin, Ei muuta kun tule kaivamaan omasi...Itse aloittelin keräämistä 80-luvun
loppupuolella. Vuosien saatossa, on monenlainen musiikki alkanut kiinnostaa ja nyt tällä hetkellä janoan eniten 60-luvun
lopun ja 70-luvun alun progressiivisia vinyyleitä.TrendiTänäpäivänä näyttää siltä, että monet ovat kaivaneet levynsä
varastoistaan ja aloittaneet niitä taas kuuntelemaan, jonkinnäköinen nostalgisuus näihin näyttää kukoistavan.
Kaupoissa myydään levysoittimia jotka voidaan jo yhdistää tietokoneisiin, jolloin voi poltella levyjä omaankäyttöön
automatkojen ratoksi.Myös uusia vinyyleitä alkaa tulemaan enemmän ja enemmän kauppojen hyllyille, viimeisin
hankintani on Ismo Alangon vinyyli, joissa oli jo mahdollisuutena myös ladata sama levy mp-muotoon mukanatulevalla
koodisarjalla.Äänittämisestä tuli mieleeni, haasteelliset ajat nuoruudesta, jolloin nuorten musaa tuli radiosta vain
lauantaisin ja tunnin kerallaan, siinä sitä seistiin äänitysnappula valmmiina se tunti., jotain hyvää saatiin nauhalle, ja
jotain juontajan spiikkauksiakun ,Muistan kuin eilisen päivän kun kaverini oli saanut käsiinsä Eppujen maksimum jee jee
kasetin ja se saatiin mulle äänitettyä mikrofoonilla, hiljaa koitettiin olla, mutta kyllä sinne taustalle jotain kohellusta jäi, ja
äänitystaso oli kyllä tosi surkea, mutta kovasti sitä vain oli silloin onnellinen. Hieman myöhemmin kotiini hankittiin oikein
stereot joista sain äänitettyä levyjä nauhalle, ja pääsin jo ostamaan jokusen vinyylilevyn divarista.Jo vuosia sitten,
sanoin vaimolle että enää puuttuu muutama levy ja keräämisen voin sitten lopettaa kun ne on löytynyt, no juu nyt uupuu
vaikka mitä !!!
Kimmo Köykkäs.posti: k.koykka@luukku.com puh 0505 649 533
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7. 2009

Aluksi oli
Aluksi oli rytmiIhmisolennon suonissa kohiseva veri ja rinnassa sykkivä sydän ovat olennaisuuden rytmipohja - kaiken
taiteen lähtökohta, perus ja juuri. Aikoinaan syntyi erityisääniä käsien toisiaan tapaillessa. Joskus alkoi jalka tahtia
hakkaamaan, kädet löysivät kapulan. Eri tavoin syntyi uusia ääni;.kiven kalahduksesta, oksan raapaisusta, kepakon
heilautuksesta.Ja sitten tahtipalikka sattui tekemään hiekkaan ensimmäisen huomiona välähtävän kaaren. Jo kohta
käden liikettä jatkoi tietoinen aaltoviiva. Kuvat alkoivat piirtymään kättä erilailla liikuteltaessa ja alkoivat saamaan
tarkoitushakuisia muotoja.Ääntelyin (ennen sanoja) toisilleen kommunikoivat ihmisolennot oppivat kuvioin merkitsemään
jonkin uuden äänteen tarkoituksen. Piirtyvä merkkikieli heräsi. Jo kohta paitsi soitettiin, niin myös piirrettiin ja sittemmin
merkein kirjoitettiin.Alussa oli rytmi.Ilman luovuutta ihminen ei olisi mitään. Pääsimmekö tästä tuon kaltaiseen
johtopäätökseen ”Tätä mietiskellessämme toivokaamme kaikki Hyvää Loppu Elämää toinen toisillemme ja
muistakaamme sekin totuus, että aina Leonardo da Vincistä alkaen on ollut selvää, että taiteella on tieteellekin paljon
annettavaa.Taide on elämää – elämä taidetta.Risto Jalonen
Lähettänyt Vaasalainen
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4. 2009

Palosaaren kaukalo
Palosaaren kaukalo käyttöönVihdoinkin aurattiin Palosaaren kaukalo, ja sitä arvostettiin kovasti. Sunnuntaina oli jäällä
paljon luistelijoita sekä mailojan kera, että ilman.Muutama kultainen auringosädekin näyttäytyi, mitä nyt vain hetken
tähän vuodenaikaan.Pojilla oli peli menossa, he tapaavat kaukalolla aika usein. Kehuivat jäätä hyväksi ja jatkoivat
peliään.Jesse Rantasalo (vaalea pipo), Joonas Sparf (musta pipo) Benjamin Wiklund (raidallinen pipo). Teksti ja kuva:
Johan Hagström
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Maailmansivu
MaailmansivuKun uutisista lukee ja kattelee tuota touhua tuolla Israel / Palestiina sektorilla, niin onhan siellä tilanne juuri
tälläkin hetkellä aivan käsittämättömän karsea. Siviilit jyrätään surutta Gazan –kaistalla, että alueelle pesiytynyt
Hamaksen terroriliikehdintä saataisiin loppumaan.Tapahtuipa siellä nyt sitten mitä tahansa, niin joka suunnalla
jatkossakin siviilit ovat suurimmat kärsijät, kun hallinnot ja järjestöt toisiaan nokittelevat ja pyrkivät attentaatein ja
sotaoperaatioin toinen toisiaan lamauttamaan.Mutta jos eivät kovin helpolla tästä maailmasta lopu juutalaiset, niin eivät
kyllä lopu kovin helpolla arabitkaan. Ja loputon kosto- ja murhaamiskierre jatkuu hyvinkin helposti hamaan maailman
loppuun saakka.Kuinkas kauan muuten Euroopan vanhoissa polttopisteissäkin Irlannissa ja Espanjan Baskimaassa on
jo vihaa pidelty ? Entäs mihin ollaan menossa täällä uudemmalla veljesvihavyöhykkeellä entisen Jugoslavian alueella,
jossa kroatit eivät koskaan tule serbeille anteeksi antamaan
ja taitaa olla hampaankoloissa tavaraa melkoisesti toisinpäinkin asioita aseteltaessa.Onneksi SuomessaOnneksi täällä
Suomenniemellä me osataan sulassa sovussa elää ruotsalaisten kanssa.
Joidenkin mielestä kyllä vähän liiankin sopuisina ja varsinkin Vaasanseudulla, joka alkaa kokonaisuutena olemaan tämä
Suomen suurin ruotsalaisuuden linnake ellei nyt sitten oteta autonomista Ahvenanmaata huomioon.Tähän väliin pienenä
historiatakautumana tuli mieleeni, että eikös olekin melkoisen huvittavaa näin sarkastisesti ajateltuna, että silloin joskus
Ristiretket alkoivat Paavin mahtikäskyllä, ja samalla tuli tämä katolisen kirkon ylipäällikkö pyhittäneeksi kaikkien
vääräuskoisten tappamisen. Että olihan touhua ja tuosta kyseisestä Paavista tulee kyllä nykyaikaa ajatellessa pahasti
bin Laden mieleen, että on tämä uskolla sotiminen aina ollut raadollista touhua halki maailman sivun.Ja oli maailmalla
tämän kaltaisissa asioissa tilanne mikä hyvänsä, niin niihin ei pidä pienen Suomen, eikä suomalaisten kuin ei myöskään
Suomessa elelevien muun maalaisten millään muotoa puuttua. Omissa nykyisissä melko pienissä paikallisongelmissa
meillä riittää aivan tarpeeksi tekemistä ilman sen kummempia kivittämisiä ja noitavainoja.Jalat maassa, sielut kirkkaina
ja nyrkkiharjoitukset jääkööt ainoastaan harrastukselle varattuihin kehiin Ja muistakoon kukin ettei Koraani sen
kummemmin kuin Raamattukaan opeta ketään toinen toistansa vihaamaan ja olipa itse kullakin uskon isäntänä Jumala
tai Allah, niinei kumpikaan mainituista Herroista ole sodanjumala.Risto Jalonen
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