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Maanantai, huhtikuu 30. 2012

Vaasan_keskustaan_ehdotetaan_kellopealiä
On tärkeätä erottautua muista kaupungeista. Yksi keino olisi pystyttää viritetyistä kelloista kellopeli torin reunalle.
Kellopeliä voitaisiin ohjata jopa kännykällä – hieman samaan tapaan kuin säveltää oma soittoääni.Kellopeli Vaasan torin
varrellesoita vaasalaisille oma sävellyksesiSundomin kellonvalajat - Ann-Christine ja Ander Lindman ehdottivat
vaasalaisia.info blogissa 2. 7. 2005 että Vaasan kävelykeskustaan olisi 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.vaasalaisia.info blogissa ehdotettiin heinäkuussa 2005 Vaasan kaupungille, että se
hankkisi Oskars kellovalimosta 16 viritettyä kelloa, jotka asetetaan kävelykadun varteen, jonnekin Hesburgerin ja
Fondiksen välimaastoon.Kellojen valmistuskustannukset olivat tuolloin n. 25-30.000 euroa. Lisäksi tulevat
tietokoneohjelman ja telineen kustannukset ovat 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. Kellot olisivat omassa
tornissaan tai telineessään. Suurin kelloista olisi muutaman kymmeannen senttimetrin korkuinen.Melodiat olisivat tietysti
omalla nettisivullaan ja kuka tahansa missä tahansa voisi ilahduttaa vaasalaisia omalla melodiallaan. Säveltäjä saisi
tietysti halutessaan kuvansa sivulle. Sävellyksistä voisi järjaestää kansainvälinen kilpailu.Keskiviikko, heinäkuu 20.
2005http://www.vaasalaisia.info/index.php?/archives/23-Kansalaisaloite.htmlKeskusteluun:
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Sunnuntai, huhtikuu 29. 2012

Vaasalaiset_kaitafilmit_talteen
Kaitafilmi kertoo menneestäasiantuntija tekee kotifilmeistä löytojäKari Lajunen jatkaa ansiokkaasti vanhojen kaitafilmien
ja vhs:ien konvertointia videoformaattille. Tällä kertaa oli käsittelyssä kaitafilmeja vuosilta 1957 ja 1959,Vaikka jälki on
vaatimatonta ja kysymyksessä on kotivideo, voi asiantuntija louhia klipeistä paljon mielenkiintoista. Tällaisia asioita ovat
tässä koosteessa erityisesti työväenluokkaan kuuluvien aikuisten ja lasten pukeutuminen ja aikakauden lastenvaunujen
muoti.Kaiikki tärkeitä asioita museoihmisille, teatterilaisille ja elokuvan tekijöille. Toki muutkin historiasta kiinnostuneet
saattavat löytää muutakin mielenkiintoista.Klipeaissä vilahtaa myös muutama ympäristökuva kohteista, jotka eivät enää
ole olemassa. Juuri tällaiset asiat tekevät vanhoista kotividceoista merkittäviä.Karin ja vaasalaisia.info videotiimin
aloittamaa hanketta tulisi laajentaa koko kaupungin yhteiseksi hankeeksi vanhan liikkuvan materiaalin pelastamiseksi.
Yhteistyökumppaneita voisivat olla Vaasan kaupunki, Pohjanmaan Museo ja vaikka joku ruotsinkielinen
kulttuurisäätiö.Tapio Parkkari
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Lauantai, huhtikuu 28. 2012

Tuulen_suojaan_Vaasan_kauppatorilla
Vaasalaisia.info foorumin useassa ketjussa on ruodittu ja ideoitu Vaasan kauppatoria. Jotta keskustelu saisi edes
jonkinlaisen konkreettisen muodon, pyysin arrkkitehti Eeku Strahlia luonnostelemaan millainen passage voisi kulkea
H&M:n edestä KappAhlin nurkalle ja mitä sen sisällä voisi olla.Tuulen suojaan Vaasan torillapasage ratkaisi monta
ongelmaa"Luonteva sijoitus tuulensuojalle/pasage-käytävälle olisi sijoittaa se Vaasanpuistikon suuntaissti nykyisen
häkkyrän paikeille. Näin passage olisi kaupungin maalla ja kulkusuuntakin olisi jo ennakkoon määrätty.Keskustelussa on
tullut esille sekä toisiaan tukevia että ristiriitaisia mielipiteitä. Kirjoituksissa on kaivattu lämmintä ja kevyttä lasirakenteista
passagekäytävää ja toisaalta kiinteitä rekenteita.Yhteenveto tästä voisi olla kauppakuja, jonka toisella laidalla on
ympärivuotisia pienmyymälöitä ja toisella laidalla linja-autokatos, siis Vaasanpuistikon varrella.Kun yhdistetään vaatimus
kiinteistä torirakenteista ja tilapäisistä rakenteista, on luonnollinen kompromissi rakenne, missä on avattavat lasiseinät
tai katos tai molemmatIhmisen luova mielikuvitus keksii muitakin ratkaisuja, joista yksi on sellainen että passage kiertaisi
lähes koko torin, mutta myymälät olisivat sen sisällä vain pätkinä."Eeku Strahl Julkaisu vaasalaisia.info blogissa
keskiviikkona, joulukuu 7 vuonna 2005. Lue juttu:http://www.vaasalaisia.info/index.php?/archives/137-Eeku-Strahl.html
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Perjantai, huhtikuu 27. 2012

Vaasalaiset_tyytyväisiä_palveluihin
Juuri julkaistussa kuntalaistutkimuksessa Vaasa sai kuntalaisilta hyvät arvosanat palveluistaan. Eniten Vaasaa kiitettiin
sivistys- ja koulutuspalveluiden hoitamisesta. Tyytyväisyys Vaasan palveluihin on kasvanut viimeisen kolmen vuoden
aikana.Vaasalaiset tyytyväisiä palveluihinVaasalaiset yhä tyytyväisempiä palveluihin. Juuri julkaistussa
kuntalaistutkimuksessa[1] Vaasa sai kuntalaisilta hyvät arvosanat palveluistaan. Eniten Vaasaa kiitettiin sivistys- ja
koulutuspalveluiden hoitamisesta. Tyytyväisyys Vaasan palveluihin on kasvanut viimeisen kolmen vuoden
aikana.Kyselyssä kuntalaiset arvioivat kaupungin palvelujen hoitoa, saavutettavuutta ja tärkeyttä. Palvelujen
kokonaisarvion lisäksi sosiaali-, terveys-, koulutus- ja sivistyspalveluja sekä teknisiä palveluja arvioitiin
erikseen.Vaasassa palvelut hoidettu paremminkuin kunnissa keskimäärin Tyytyväisyys Vaasan palveluihin on kasvanut
viimeisen kolmen vuoden aikana. Vaasassa palvelut on hoidettu kuntalaisten mielestä paremmin kuin kunnissa
keskimäärin. Vaasalle annettujen arvosanojen keskiarvo palvelujen hoitamisesta oli 3,54, kun kuntien keskiarvo oli 3,53.
Vaasalle annettujen arvosanojen keskiarvo palvelujen saavutettavuudesta oli 2,18, ja kuntien keskiarvo oli
2,17.Kuntaliiton mukaan kunnittaisessa vertailussa tyytyväisyyteen vaikuttivat erityisesti työttömyysaste, huoltosuhde ja
lainakanta. Kuntalaiset ovat sitä tyytyväisempiä palveluihin mitä vakaampi kunnan tilanne on.Vaasalaisten mielestä
kaupungissa parhaiten on hoidettu sivistys- ja koulutuspalvelut. Niille annettiin myös parhaimmat arvosanat
saavutettavuudesta. Vuodesta 2008 eniten arvosanaansa paransivat tekniset palvelut ja koulutuspalvelut sekä
palvelujen hoidossa että saavutettavuudessa. Sosiaali- ja terveyspalvelut saivat myös paremmat arvosanat kuin kolme
vuotta sitten. Terveys- ja koulutuspalveluita pidetään tärkeimpinä palveluina. Tosin myös muut palvelut koetaan
tärkeiksi.Vaasan osalta 369 henkilöä vastasi kyselyyn vuonna 2011 ja 431 henkilöä vuonna 2008. Tutkimuksessa oli
mukana 40 kuntaa.Kyselyn tulokset löytyvät täältä:http://www.vaasa.fi/kuntalaistutkimusTänään kolme uutta juttua. Lue
ne kaikki!Jos haluat luke vanhoja juttuja vieritä sivu pohjaan saakka. Valitse pohjaviivan alapuolelta Seuraava sivu ja
lue edelliset 14 juttua ja niin edelleen.
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Peukalopotin_rakennus_uusiokäyttöön_Vaasassa
Kirjastoa vastapäätä radan varressa sijaitsevan punatiilisen rakennuksen ympärillä on viime päivinä ollut kuhinaa. Talo
tunnetaan Vaasassa Nukketeateri Peukalopotin enstsenä kotina. Nyt talo on rempattu uusiokäyttöön. Christel ja Niklas
Finne ovat enemmän kuin tyytyväisiä uusiin toimitiloihinsa.Peukalopotin koti uusiokäyttöönVaasalaiset muistavat
kirjastoa vastapäätä olevan punaisen rakennuksen Nukketeatteri Peukalopotin kotina. Peukalopotista ei ole enää kuin
muistot. Kun Peukalopotti lopetti toimintansa 1996, talo unohtui ja rappeutui. Mutta nyt talo on herännyt uuteen
elämään.Hienoon punatiiliseen taloon muuttaa aivan lähipäivinä lakipalveluyritys Fondia Oy. Toimisto on aikaisemmin
toiminut Runsorisssa. Fondia tarjoaa yrityksille suunnattua liiketoimintalähtöistä lakipalvelua niin päivittäisessä
liiketoiminnassa kuin vaativissa projekteissa, kuten esimerkiksi yritysjärjestelyissä.-Tämä on toiveidemme täyttymys,
kertovat Fondian juristit Christel ja Niklas Finne. Vaasalainen rakennusyritys PSJ Holding Oy on remontoinut talon
pieteetillä vanhaa kunnioittaen. Ei voi kuin ihailla heidän työnsä jälkeä.-Meidän käytössämme on toimistotilaa,
sosiaalitilaa ja kokoushuone. Taloon muuttaa myös alivuokralainen.-Odotukset ovat todella korkealla, ja uskomme että
uudet tilamme tulevat vastaamaan hyvin mielikuvaa Fondiasta mutkattomana, hyväntuulisena ja helposti lähestyttävänä
palveluntarjoajana.Tiloissamme korostuvat värikkyys, huumori sekä uuden ja vanhan kekseliäs yhdistäminen, sanovat
Christel ja Niklas.

Lähettänyt Vaasalainen

07:15

Maahanmuuttajien_toiveita_kuultiin_Vaasassa

Vaasassa oli eilen kutsuttu eri syistä Vaasaan maahanmuuttaneita
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keskustelemaan ja heitä pyydettiin kirjallisesti kertomaan mitä he toivoisivat kaupungilta. Tilaisuus ei olut
julkinen.Maahanmuuttajia kuultiin VaasassaVaasassa on noin 120 eri kansallisuutta ja siksi Vaasan kaupungin eri
organisaatiot haluavat tehdä parhaansa jotta tällainen yhteiselo sujuisi kitkatta.Omassa puheessaan Vaasan kaupungin
perusturvajohtaja Jukka Kentala sanoi, että "Te olette Vaasan uusia asukkaita ja siksi haluamme kuulla myös
teitä".Istahdin ilman numerolappua pöytään numero 1 ja kohta siihen tuli lisää väkeä. Heitä oli Venäjältä, USA:sta,
Suomesta, Makedonia lähtöisin mutta ilmeisesti syntynyt Suomessa, Íso Britanniasta, ja Maalahdesta. Kyselin
venälaistytöltä mitä hän toivoisi kaupungin organisaation tekevän. -Jonkinlaista ohjausta toivoisi, että olisi helpompi
löytää töitä, sanoi tyttö.Hänen alkuperäinen suunnitelmansa oli opiskella kaksi vuotta ja sitten palata taisin Veäjälle tai
mennä jatko-opintoihin muualle mutta hän löysi suomalaisen poikaystävän ja nyt mieli on muuttunut ja hän haluaisi
löytää töitä jotta voisi jatkaa elämää poikaystävänsä kanssa.Samaan pöytään tuli noin 25-v mies Nigeriasta ja hän
kertoi, että hän olisi toivonut parempaa kielikurssia Suomen kielelle. Hän tuli sopeutuakseen suomalaiseenn elämään ja
suomen kieli on erittäin tärkeä asia. Sitten pöytäseurueeni vaihtui ja tilalle tuli jälleen USA-lainen, ugandalainen, kaksi
vietnamilaista. Toinen Hanoista ja toinen Ho TshiMinhistä. Toimittaja: Kari Lajunen
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Torstai, huhtikuu 26. 2012

Tammipihassa_valmis_stage
Tammipihan kahvilan yläpuolella oleva ”uloke” on valmis stage kesäisiä musiikkiesityksiä varten vaikka Taiteiden Yönä.
Myös Tammipihan kakkoskerrokseen menevät portaat käyvät kuoronportaiksi. Tammipiha on hyödyntämätön
resurssiolisiko ylätasanteesta stageksi?Citykulttuurin kauneimpia kukkasia ovat spontaanit ideat ja kyky hyödyntää
olemassa olevia rakenteita, esimerkiksi tasoja, korokkeita, tyhjiä alueita, sisäpihoja ja kaikkea sellaista joka on keskellä
elämää, mutta jonka käyttö on tarkoitettu aivan jotain muuta toimintaa varten.Tai sitten ei mitään varten niin kuin
Tammipihan kahvilan yläpuolella oleva uloke, jonka funktio on jäänyt hämäräksi.Se on kuitenkin mitä mainioin
esiintymislava, stage, esimerkiksi kuorolle tai yhtyeelle, jopa teatteriryhmälle. Se pitää vain ottaa käyttöön .
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Keskiviikko, huhtikuu 25. 2012

Bandistage_Vaasan_Kulttuurikujalle
Hovioikeudenpuistikolta Vaasan kaupunginkirjaston pääovelle johtavan ”Kultttuurikujan” varrella on ainakin yksi
kaupunkirakenteessa valmiina oleva bandstad esiintyjille jos vain lupa heltiää.Olisiko tässä lava kesäkonserteille?Viime
kesän ”Taiteiden yön” yksi mielenkiintoisimmista oivalluksista oli ottaa Airaksisen aseman edessä sijaitsevan
pysäköintilaitoksen katto esiintymislavaksi. Tällainen olisi ollut myös ns. ”Kulttuurikujan” varrella sijaitsevan entisen
Talouskoun päädyssä sijaitseva terassi.Tässä vihje tulevan kesän esiintymispaikkoja suunnitteleville.Citykulttuuriin
kuuluu uusien ja luovien ratkaisujen löytäminen ja toteuttaminen. Etsimällä Vaasastakin löytyy uusia esiintymispaikkoja,
jopa aivan ydiskeskustasta. Hiukan mielikuvitusta venyttämällä voi keksiä mainioita ideoita.Vaasalaisia.info foorumissa
on käynnissä keskustelu Vaasan kehitysideoista: Lue
lisää:http://www.vaasalaisia.info/keskustelu/index.php?topic=3656.0

Lähettänyt Vaasalainen

07:37

Page 7 / 28

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

Tiistai, huhtikuu 24. 2012

Vaasan_torille_saatava_esiintymislava
Vaasan kauppatorilta puuttuu esiintymispaikka, joko esiintymislava tai ns. bandstand. Mahdollisuus esiityä toisi uutta
eloa ja sykettä kauppatorille.Torille saatava esiintymispaikkaAsuntomessujen aikana 2008 kauppatorin Frankin
kesäkuppilan vieressä oli mainos-standi, jonka vierailevat trubaduurit ottivat heti käyttöönsä. Tällainen esiintymiskoroke
olisi hyvä saada torin nurkalle myös tulevana kesänä tai sitten oikein kunnollinen esiintymislava, vaikka ensi alkuun
vuokralle.Jo 2005 julkisuudessa kerrottiin, että kaupunginvaltuusto päättää talven aikana kiinteästä esiintymislavasta ja
sileistä käytävistä torin poikki ja pitkin. Asiasta kirjoitettiin mm. vaasalaisia foorumissa « Vastaus #29 : 16. 08. 2005
08:08 » Nyt lähes 7 vuotta myöhemmin vain torin poikki kulkevat käytävät ovat toteutuneet.EsiintymislavaEsiintymislava
toisi uutta elämää torille. Esiintymislavan rakentamisen yhteydessä olisi mietittävä myös jonkinlaista "katsomoa" tai
tuoli- ja viihtymisaluetta lavan edustalle tai ympärille.Joku pätevä suunnittelija saattaa hyvinkin keksiä ratkaisun, joka on
näyttävä ja toimiva ja kohtuullinen rakentaa.Vaasalaisia.info foorumissa on meneillään keskustelu Vaasan keskustaan
liittyvistä ideoista, joista esiintymisla a on vain yksi. Lue lisää: Suomessa on useita yrityksiä, jotka kauppaavat
esiintymislavoja. Kaupunki voisi jo tulevaksi kesäksi vuokrata yhden kokeeksi. Esintymislavoja löytyy Googlen
kuvahaulla sanoilla esiintymislava:http://goo.gl/3eAsj
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Maanantai, huhtikuu 23. 2012

Asukasdemokratiasta_keskustellaan_Vaasassa
Vaasan kantakaupungin asukasyhdistys järjestää keskustelutilaisuuden asukasdemokratiasta tai kuntademokratiasta!
Tervetuloa mukaan kuuntelemaan ja keskustelemaan keskiviikkona 25.4.2012. Paikka NNKY:n kerhotila,
Kirkkopuistikko 30. Aloitamme tilaisuuden kahvitarjoilulla klo 18.30. Tilaisuuden aluksi kuulemme korkeatasoista laulua
ja musiikkia, Helena Bexar, laulu ja Marianne Slobodeniouk, piano. Keskusteluosuuden avaa pyydetyllä puheenvuorolla
oikeustieteen yo Matias Mäkynen, SDP. Tule ja tuo ystäväsikin mukaan!

Lähettänyt Vaasalainen
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Vanhat_VHS:ät ja kaitafilmit_talteen_Vaasassa
Oli vuosi 1986 kun isäni kertoi järjestävänsä matkan Neuvostoliiton Novgorodiin ja haluaisi minut dokumrntoimaan
matkan jälkipolville.Vaasalaiset Nowgorodiin kun Tsenobyl höyrysiMinulla oli silloin jo kamera mutta olalla kannettavan
videonauhurin vuokrasin Thorn nimisestä vuokrafirmasta. Heidän liikeidea oli vuokraustoiminta. Liikettä ei enää
ole.Sain videomateriaalia kaikenkaikkiaan kaksi tuntia ja tähän keskitin vain haastattelut ja lähikuvat. Viimeisenä iltana
olimme jossain leningradilaisessa tanssiravintolassa ja otin videovehkeeni myös sinne.On mielenkiintoista huomata
kuinka maailma on muuttunut tuosta ajasta.On syytä huomata myös, että Tsernobylin ydinvoimalaonnettomuus on
tapahtunut ja radioaktiivinen pöly lentää ylitsemme tai sitten meillä on onnea, että tuuli on suotuisasti eri suuntaan.Meitä
ei varoitettu mitenkään mutta paikalla olleet amerikkalaisturistit häipyivät heti kun ensimmmäinen sadepisara tipahti.
Jälkeenpäin ajatellen, meidänkin olisi pitänyt tehdä niin koska emme tienneet mihin suuntaan radioaktiivinen aines
kulkeutuu.Kun tulin kotiin Vaasaan alkoi talonmiesvuoroni ja ensimääräyksenä oli, että minun tuli ottaa päälykerros
lasten hiekkalaatikon hiekkaa ja viedä se jonnekin muualle. Vasta silloin tajusin onnettomuuden
todellisen vakavuuden.Kari Lajunen
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Sunnuntai, huhtikuu 22. 2012

Angrybirdsleluja_Porin torille
Ei ole mikään häpeä napata hyvä ideo sieltä, mistä se on napattavissa. vaasalaisia.info ylläpito haastaa kaikki
vaasalaiset ”varastamaan” hyviä ideoita tai keksimään niitä itse. Ideat esitellään foorumin ”Kaupunkistrateagia”
ketjussa.Angry Birds laskeutui Porin torillePorin torin lounaiskulmaan pystytetään jo ennen juhannusta Angry Birds
-leikkivälineitä. Leikkivälinesetin saavat myös Kirjurinluoto ja Yyterin leirintäalue. Asiasta päätti Porin tekninen lautakunta
tiistain kokouksessa ylimääräisenä asiana.– Perussettiin kuuluu pieni kiipeilyteline, kaksi liukumäkeä ja leikkitorni, kertoo
Porin teknisen palvelukeskuksen johtaja Jukka Kotiniemi.Torilla leikkivälineet tulevat torikivetyksen päälle, mutta aluetta
pehmennetään hiekkapatjalla. Alue on kooltaan noin 7 x 17 metriä.Hankkeen kokonaiskustannusarvio on noin 300 000
euroa. Hnkkeesta uutisoi ensimmäisenä Yle Satakunta.Kerro ideasi foorumissa tai lähetä linkki:
tapio.parkkari(miuku)gmail.com
Lähettänyt Vaasalainen

10:48

Page 10 / 28

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

Lauantai, huhtikuu 21. 2012

Sara Tulee Vaasaan
Suomen pienimmästä kaupungista Kaskisista ponnistava Sara on jälleen tien päällä pitkän hiljaiselon jälkeen.Sara on
the RoadTunnelmallista vaihtoehtorockia soittava yhtye on kulkenut levy levyltä kohti kevyempiä ja rikkaampia polkuja.
Edellinen Veden Äärelle –albumi (2008) sai kriitikot, jos ei polvilleen, niin vähintäänkin syvään kyykkyasentoon. Vokalisti
Joa Korhosen persoonallinen lauluääni, kauniit pianomelodiat ja raskaat kitarat ovat kulmakiviä bändin tunnistettavalle
soundille, jossa raskaus ja keveys yhdistyvät omalla ainutlaatuisella tavallaan.Yhtyeen tuorein Se keinuttaa meitä ajassa
-albumi julkaistiin 7.3. ja tammikuussa ensisoittonsa saanut samanniminen sinkku osoittaa, ettei pitkähkö levytystauko
ole tylsyttänyt yhtyeen ilmaisua.Vaasan konsertti on osa Provinssirockin promokiertuetta, joten luvassa on kaikenlaista
Provinssiin liittyvää oheishässäkkää.Faktat- Perustettu 1995- Kotipaikka Kaskinen- Jäsenet: Joa Korhonen (kitara,
laulu), Antti Tuomivirta (kitara), Kristian Udd (basso), Andreas Bäcklund (rummut)- Yhtyeen kuudes levy Se keinuttaa
meitä ajassa julkaistiin 7.3.12- Edellinen levy toi yhtyeelle Emma-ehdokkuuden ja se palkittiin Rockpopmetaletc
-femmalla Femma-gaalassa.InfoVolume Live: SaraLauantai 28.4.2012 klo 22:00 // showtime: 00:00Royal Night Club,
Hovioikeudenpuistikko 18, Vaasa
Ikäraja 18 vuottaLiput 10 EUR (Volumen jäsenet 9 EUR)Ennakkomyynti: Anttila TopTen Vaasa (vain käteisellä)Vaasan
ulkopuolelta tulevat voivat tiedustella mahdollisuutta ennakkolippujen tilaamiseen sähköpostitse osoitteesta
keikat(ät)volume.fi.Kotisivu:http://www.saranhuone.com/http://www.facebook.com/saranhuone Sami Rumpunen
(Ohjelmavastaava/Volume ry.)sami.rumpunen@volume.fi, 0400407777
Lähettänyt Vaasalainen

09:10

Page 11 / 28

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

Perjantai, huhtikuu 20. 2012

12_Vaasasta_Tattaja_kilpaan
Taitaja joukkue valmiina kisaan (3 kilpailijaa puuttuu kuvasta).Kaksitoista finalistia mukana TaitajassaKaksitoista Vaasan
ammattiopiston opiskeli jaa osallistuu 24.-25.4. Jyväskylässä pidettäviin Taitaja 2012 ammattitaidon SM-kilpailujen
finaaliin.Vaasalaisia kilpailee kahdeksassa eri lajissa. Talven aikana pidettyihin semifinaaleihin osallistui n. 1800
opiskelijaa eri puolilta Suomea. Vaasalaiset pärjäsivätkin hienosto semifinaaleissa, josta on osoituksena edustava
kisajoukkue.KILPALIJA/ LAJI
Taloushallinto
Carola HolmlundLotta SjöholmJessica
Kock Automaatioasennus Arto ManninenAntti KarppiMekatroniikkaOlli KarppiAtte KoskelaMika KuusistoAsiakaspalvelu
ja myyntiTea TammenpääSami Hakala HiusmuotoiluHeli SaarikoskiSaana-Tuulia SimonenLähihoitajaTarja Laaja, Tarja
Töyli, Minna Leppäharju
Saara Kaijanen ,Karla KosolaTarjoilija
Lähettänyt Vaasalainen
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Taiteilijatapaamisia_Kuntsilla_Vaasassa
Ipaneman tyttö. Anna-Kaisa Ant-Wuorisen teokset käsittelevät naisen ruumiin keinotekoista muokkaamista. Taiteilija
tavattavissa sunnuntaina 29.4. klo 13 Kuntsilla.Nainen taipuu moneksiOhjelmaa viimeisille näyttelyviikoille
KuntsillaRauha, rauhattomuus –näyttely on loppusuoralla Kuntsin modernin taiteen museossa. Näyttely päättyy
sunnuntaina 29.4. ja kahtena viimeisenä viikonloppuna on luvassa kiinnostavia taiteilijatapaamisia sekä kansainvälistä
performanssitaidetta.Näyttelyn päätöspäivänä, sunnuntaina 29.4. Vaasaan saapuvat taiteilijat Anna-Kaisa Ant-Wuorinen
ja William Dennisuk, jotka kertovat esillä olevista teoksistaan näyttelykierroksella suomeksi ja englanniksi klo 13 alkaen.
Ant-Wuorisen teokset käsittelevät naisen ruumiin keinotekoista muokkaamista ja Dennisukin aaltopahvista tehdyt
veistokset vievät toisenlaiseen maailmaan rakentaen eräänlaista monumentaalisen hiljaisuuden ja rauhan tilaa.Näyttelyn
viimeiset opastuskierrokset järjestetään torstaina 26.4. klo 18 suomeksi ja 19 ruotsiksi sekä sunnuntaina 22.4. klo 13
suomeksi ja 15 ruotsiksi. Lapsille suunnattu opastuskierros järjestetään lauantaina 21.4. klo 11.30 suomeksi ja klo 13
ruotsiksi. Kierroksen yhteyteen kuuluu myös ohjattu työpaja, jossa tehdään oma teos aaltopahvista näyttelyn teosten
innoittamina. Ohjelma soveltuu yli 5-vuotiaille ja sitä vanhemmille lapsille. Pajassa on pieni materiaalimaksu.Platform
Livessä kansainvälistä performanssitaidetta sunnuntaina 22.4.
Tulevana sunnuntaina 22.4. klo 14-17 on Platform Live –tapahtumassa Kuntsilla tarjolla kansainvälistä
performanssitaidetta, kun joukko Helsingissä järjestettävän Concept of Performance -biennaalin taiteilijoita vierailee
Vaasassa. Tapahtuman järjestää elävän taiteen projekti Là-bas-> yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa. Kuntsilla
esiintyy kolme taiteilijaa: kiinalainen, Hong Kongissa asuva ja työskentelevä Wen Yau, joka on monen ilmaisumuodon
parissa toimiva taiteilija, tutkija, kuraattori ja taidekirjoittaja. Slovakialainen Jószef R. Juhász on kansainvälisesti tunnettu
performanssitaiteilija. Nastja Säde Rönkkö on sekä Jyväskylässä että Lontoossa työskentelevä taiteilija, jonka
ilmaisumuotoja ovat performanssit sekä maalaus- ja videotaide. KUNTSI
modernin taiteen museoSisäsatama, 65100 kuntsi.vaasa.fiAvoinna: ti – su 11-17, to 11-2Pauliina PääkkönenTiedottaja |
Informatör
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Vaasan_keskustastategia
Jos Vaasan kaupungin keskustastrategian vaihtoehto ”Elävä vanha kaskusta”, joskus totetutuu, niin Vaasanpuistikon
puut joudutaan kaatamaan ja uudet puut istutetaan kuin nyt tai bulevardityyppisesti kadun varrelle.Uusi
keskustastrategia on toiveiden tynnyriTutki ehdotuksia tästä Keskustastrategian tavoite ulottuu vuodelle 2030. Kaikki
kolme vaihtoehtoa tulevat vaasalaisten arvioitavaksi kaupungin nettisivuille toukokuussa. Suunnittelujaoston liitteen voit
lukea jo nyt täältä.Keskustastragtegia sisältää kolme mallia. Malleissa on etsitty:-nykyisen keskustan ja Klemettilän
optimaalisinta suhdetta-nykyisen keskustan ja Klemettilän yhdistämistä eri keinoin-erilaisia toiminnallisia ja
kaupunkikuvallisia sisältöjä erityisesti Klemettilälle, mutta myös nykyiselle keskustalle-erilaisia tulevaisuuden
liikenneratkaisuja keskustaan ja KlemettiläänMielenkiintoisimmalta vaikuttaa vaihtoehto ”Elävä vanha keskusta.” Sen
mukaan Maasillan yhteyteen rakennettava uusi keskustakortteli liiketiloineen ja liikennejärjestelyineen toimii porttina
keskustaan ja yhdistää palvelukeskustan ja asumisen Klemettilän jouhevasti toisiinsa.Nykyisessä keskustassa
toteutetaan elävyyttä tukevia, mm. torin, korttelipihojen ja palokatujen kehittämishankkeita. Klemettilästä rakennetaan
laadukas ja keskustamainen asuinalue lähipalveluineen.Keskustan alittava betonitunneli vähentää tulevaisuudessa
autoliikennettä keskustassa ja siihen voitaisiin yhdistää myös lisää maanalaisia pysäköintipaikkoja, mikä lisäisi osaltaan
vanhan keskustan vetovoimaa kauppapaikkana. (Poimittu liitetiedostosta)Tulee valituksi mikä vaihtoehdoista hyvänsä tai
niiden kompromissi, niin kysymyksessä kaikkien aikojen suurin mullistus Vaasassa. Aiheesta täytyy nousta laaja ja
perinpohjainen kansalaiskeskustelu myös kustannusten osaltaLiite:
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Jenkki_folkduo_Vaasaan
Hungrytownin muodostavat laulaja, laulunkirjoittaja ja kitaristi Rebecca Hall ja Ken Anderson joka laulaa harmoniat,
soittaa kitaraa, mandoliinia, banjoa ja huuliharppua, sekä vastaa Hungrytownin kappaleiden sovituksista.
Musiikkityylissään duo yhdistää vanhaa brittifolkia ja americanaa.Yhdysvaltalainen folk duo poikkeaa
VaasassaHungrytown on folkduo USA:sta, joka kevään 2012 Euroopan kiertueellaan tulee myös Suomeen. Suomeen
he tulevat suoraan Hollannista, josta matka jatkuu Englantiin. Pohjanmaalle Hungrytownin tuo Esittävän taiteen yhdistys
Soiva ry, joka on ollut järjestämässä yhtyeen Suomen vierailua.Hungrytown vierailee Suomessa jo toistamiseen.
Keväällä 2011 he esiintyivät Helsingissä, Vaasassa ja Oulussa. Tällä kertaa vierailu keskittyy Pohjanmaalle: duo esiintyy
huhtikuun viimeisellä viikolla Kauhajoella, Vaasassa ja Kokkolassa. Vaasassa kaupunginkirjastossaVaasan
kaupunginkirjaston draamasalissa järjestetään Vaasan kulttuurikeskuksen toimesta torstaina 26.4. kaksi konserttiluentoa
klo 10 ja klo 13. Konserttiluennon aikana Rebecca ja Ken esittävät musiikkiaan ja kertovat elämästään ja sen
muutoksesta joka sisältää muuttamisen New Yorkista maalle ja työpaikan vaihtumisen kahdeksasta neljään –
konttorityöstä kiertäväksi muusikoksi. Konserttiluentoihin odotetaan vaasalaisia koululaisryhmiä, mutta tilaisuudet ovat
avoimia myös muulle yleisölle. Yleisö saa esittää kysymyksiä konsertin aikana, tarvittaessa juontaja kääntää
kysymykset.Kokkolassa Hungrytownia saa kuulla perjantaina 27.4. ravintola Wanhassa Lyhdyssä klo
22-23.30.Hungrytownin Suomen vierailu päättyy lauantain 28.4. keikkaan, jonka he soittavat Vaasassa Doobop –
klubilla.
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Kalastuksen_valvojakoe_Vaasassa
Kalastuksenvalvojakokeet Vaasassa 2012 Kalastuslain muutoksen (23.3.2011/270) myötä (voimaan 1.4.2012)
kalastuksenvalvojien on suoritettava kalastuksenvalvojakoe voidakseen toimia kalastuksenvalvojina. Siirtymäaika on 6
kk eli 30.9.2012 asti. Valan vannoneet kalastuksenvalvojat saavat toimia valvojina vielä siirtymäajan. Pohjanmaan
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus järjestää kuluvana keväänä kaksi kalastuksenvalvojakoetta.Kalastuksenvalvojan
koe VaasassaAika: 26.4.2012 klo 15:00 Paikka: Vaasan ABC, Kiitokaari 2, 65380 Vaasa
Kieli: pääasiassa ruotsi, myös suomi
Lähettänyt Vaasalainen
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Vaasa_6_suosituin_konferenssikaupunki
Finland Convention Bureaun tuoreen tilastotiedon mukaan Vaasa on noussut kuudennelle sijalle Suomen suosituimpana
paikkana järjestää kansainvälisiä kongresseja. Vaasa 6. suosituin järjestää kongressejaViime vuonna Suomessa
pidettiin 417 kansainvälistä kongressia, joista 21 pidettiin Vaasassa. Tämä osoittaa Vaasan kilpailukykyisyyden kokousja kongressikaupunkina.Vaasan kaupungin ma viestintäjohtaja Maria Backman on erittäin tyytyväinen tähän tulokseen.
”Tulos osoittaa, että Vaasa on hyvin aktiivinen ja kansainvälinen kaupunki sekä erinomainen paikka järjestää
kansainvälisiä kongresseja.”Vaasa on ainoa kaupunki, jossa pidetään tilastoa kaupungissa pidetyistä kotimaisista ja
kansainvälisistä kokouksista. Kokouspäivien määrä oli viime vuonna yli 74 200, mikä on noin 5000 enemmän kuin
vuonna 2010.Myös vuodesta 2012 näyttää tulevan vilkas kokousvuosi. Kolmen ensimmäisen kuukauden aikana
Vaasassa on järjestetty enemmän kokouksia kuin vastaavana ajankohtana viime vuonna. Vaasassa on alkuvuodesta
pidetty mm. Maanmittauspäivät 2012 ja Vaasa Energy Week. Parhaillaan on käynnissä Valtakunnalliset Työpajapäivät
2012, joka tuo yli 600 kävijää kaupunkiin.Vaasan kaupunki sekä kokouselinkeino ovat näyttävästi esillä Kongressi
Vaasan osastolla tällä viikolla, 18-19.4.2012, Finlandiatalossa pidettävillä Kongressimessuilla.
Lähettänyt Vaasalainen
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Mielenterveysasema horisontti Vaasaan
Vaasalaisille on avautunut matalan kynnyksen Mielenterveysasema Horisontti, joka tarjoaa avopalveluja
mielenterveyden edistämiseksi, pääsääntöisesti yli 25 -vuotiaille. Psykologit palvelevat edelleen myös alle kouluikäisiä
lapsia.Mielenterveysasema Horisontti avannut ovensaVaasanpuistikko 20:ssa Toiminnan tavoitteena on
mielenterveyden edistäminen, mielenterveyden häiriöiden ennaltaehkäiseminen, häiriöiden varhainen toteaminen ja
hoito sekä kuntoutuksen järjestäminen asiakaslähtöisesti ja monialaisesti.Toimintaa ohjaavia arvoja ovat
kunnioittaminen, luottamuksellisuus, osallisuus ja monialaisuus. Osallisuus merkitsee asiakkaan omatoimisuutta ja
mukana oloa oman mielenterveytensä edistämisessä. Monialaisuus merkitsee sitä, että mielenterveysasema Horisontti
tekee vahvasti yhteistyötä eri tahojen kanssa.Mielenterveysasema Horisontissa työskentelevät kaupungin
terveysasema-psykologit, psykiatrisia sairaanhoitajia, sosiaaliohjaaja, lähiohjaajia, osasto-sihteeri, vahtimestari ja
jatkossa myös psykiatreja. Mielenterveysasema Horisontti toimii Vaasan kaupungin sosiaali- ja terveystoimen
alaisuudessa.Mielenterveysasema Horisontin lähimmät yhteistyötahot löytyvät Vaasan kaupungin sosiaali- ja
terveystoimesta, erityisesti terveysasemilta. Yhteistyötä tullaan tekemään tiiviisti myös muiden sosiaali- ja terveystoimen
yksiköiden sekä erikoissairaanhoidon ja kolmannen sektorin kanssa.Tavoitteena on luoda eri tahojen kanssa toimivat
yhteistyömallit, jotka mahdollistavat kuntalaisille laadukkaat mielenterveyspalvelut.Lisätietoja antavat: Vastaava
psykiatrinen sairaanhoitaja Tea Mäki p. 06 325 2039 tai p. 040 809 6963 Kuntoutuspalveluiden ylilääkäri Hedvig
Grannas-Honkanenp. 06 325 1625 Psykososiaalisten palvelujen johtaja Marja Mustonen p. 06 325 2840
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Kaupunkietsivät_rantautui_Vaasaan
Vaasassa testataan kaupunkietsivämallia. Projektissa halutaan antaa vinkkejä kotikulmilla seikkaileville tulevaisuuden
toivoille, jotta he tutustuisivat lähiseutuunsa ja sen historiaan hauskalla ja elämyksellisellä tavalla. Mistä tämä näkymä
on peräisinKaupunkiaetsivät etsimään omaa kaupunkiaSpana in staden – Kaupunkietsivät on vihdoinkin saavuttanut
Vaasan! Lapsille ja nuorille tarkoitetun projektin tarkoituksena on tuoda esille kaupunki urbaanina kotiseutuna.
Projektissa halutaan antaa vinkkejä kotikulmilla seikkaileville tulevaisuuden toivoille, jotta he tutustuisivat lähiseutuunsa
ja sen historiaan hauskalla ja elämyksellisellä tavalla.Kaikki kiinnostuneet ovat torstaina 26. huhtikuuta tervetulleita
Vaasan maakunta-arkistoon Kaupunkietsivät-hankkeen päätösseminaariin. Kuusi kuukautta kestäneen hankkeen
tarkoituksena on ollut innostaa lapsia ja nuoria tutustumaan lähiseutuunsa ja sen historiaan hauskalla ja elämyksellisellä
tavalla.Ohjelmassa on myös luento arkisto- ja kulttuuriperintökasvatuksen mahdollisuuksista, arkistokierros ja
keskustelua.Seminaari pidetään Vaasan maakunta-arkistossa (Sepänkyläntie 2) klo 13–16.30. Tilaisuus on
maksuton.Ilmoittautumisen voi mieluusti hoitaa jo tänään tai viimeistään torstaina 19. huhtikuuta sähköpostitse
osoitteeseenannina.ylikoski@obotnia.fitai lilian.petterson-smeds@obotnia.fi.
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Tempaus_Kulkurin_puolesta
Nuorten tempaus koiratarha Kulkurinja Vaasan kissatalon hyväksiVaasan kaupungin nuorisovaltuusto järjestää
tempauksen vaasalaisille nuorille koiratarha Kulkuri ja Vaasan kissatalon hyväksi.Tempaus järjestetään nuorisotalo
Kultsassa torstaina 19.4. klo 16–18. Paikalla on edustajat Kulkurista ja kissatalolta kertomassa toiminnastaan. Paikalle
on mahdollista tuoda pientä avustusta esimerkiksi ruokaa, leluja, vanhoja peitteitä, muuta eläimille tarpeellista tavaraa
tai rahaa.Idea tempaukseen on lähtenyt nuorten omasta toiveesta auttaa kodittomia eläimiä. Aloite on tehty viime
syksynä nuorten omassa vaikuttamiskanavassa, Aloitekanava.fi:ssä. Kultsa sijaitsee osoitteessa Raastuvankatu 30,
Vaasa. Nuorisotalo on koko illan avoinna normaalisti kaikille 13–17 –vuotiaille nuorille.Myös tiedotusvälineet ovat
tervetulleita paikalle haastattelemaan nuoria tempaukseen liittyen.Lisätietoja antaa:Vaasan kaupungin
nuorisoasiainkoordinaattori Anne-Mari Pipatti: 040–7446 904,anne-mari.pipatti@vaasa.fi
http://www.koiratarhakulkuri.com/
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Pohjanmaan_suurmessut_Vaasassa_2012
Pohjanmaan Expo järjestää Pohjanmaan Suurmessut ja Vaasan Kirjamessut Botniahallissa (Vaasa-Mustasaari)
21.-22.4. Avoinna la ja su klo 10-17. Pohjanmaan SuurmessutSuosittu kaksipäiväinen messutapahtuma kerää
Botniahalliin joka kevät yli 250 näytteilleasettajaa ja 20 000 kävijää koko Pohjanmaan alueelta. Messujen keskeiset
näyttelyalat ovat matkailu, voi hyvin, ruoka, palvelut, koti ja mökki, puutarha, vene & moottori ja kirja.Messujen
yhteydessä järjestetään monipuolista ohjelmaa kaikenikäisille kävijöille. Kirjailijavieraat kahdella lavalla, päälavan
ohjelmanumerot, Pohjalaisen ohjelmalava, messukeittiön juhlalliset menut, upea messupuutarha, lasten aktiviteetit ja
ammattilaisten neuvontapisteet tarjoavat kävijöille elämyksiä, ideoita ja inspiraatiota.Pohjanmaan Expo OyEmail:
info@pohjanmaanexpo.fi
Lähettänyt Vaasalainen
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Tikanojan taidekodin Matisse Pariisiin
Pariisissa sijaitsevassa modernin taiteen museo Centre Pompidoussa on parhaillaan esillä laaja Henri Matissen näyttely
”Matisse: Paires et séries”, joka esittelee viime vuosisadan mestarin maalaamia teospareja ja sarjoja.Tikanojan
kokoelmiin kuuluva Matissenöljymaalaus Pariisin huippunäyttelyssäNäyttelyn teosparien joukossa on edustettuna myös
Tikanojan taidekodin kokoelmaan kuuluva Matissen öljymaalaus. Asetelma-aiheinen ”Sculpture et vase de lierre” on
saanut näyttelyssä parikseen Centre Pompidoun kokoelmiin kuuluvan öljymaalauksen ”Nature morte au lierre”.Matisse
maalasi molemmat teokset Issy-les-Moulineaux’ssa vuonna 1916. Rinnakkain näyttelyssä esillä olevissa teoksissa voi
nähdä niissä toistuvat samat elementit, kuten naishahmo, maljakko, hedelmät ja muratinoksa.Näyttely on laatuaan
ensimmäinen, joka keskittyy tutkimaan parien ja sarjojen kautta Matissen vaalimaa työskentelytapaa, jossa hän toisti
samaa kompositiota yhä uudelleen, vaihtoi väriä ja tekniikkaa, kunnes oli tyytyväinen lopputulokseen. Näyttely antaa
uuden näkökulman taiteilijan tuotantoon esittelemällä yksinkertaisten muotojen ja voimakkaiden värien taustalla olleen
vaativan kehittelytyön.Näyttelyssä on esillä kaikkiaan kuutisenkymmentä maalausta ja 30 piirrosta, mukaan lukien
Matissen tunnuskuvaksi noussut sininen alastonsarja ”Blue Nude”. Pariisissa näyttely on saanut hyvän vastaanoton ja
se on esillä 18. kesäkuuta saakka, minkä jälkeen näyttely jatkaa Kööpenhaminassa sijaitsevaan Statens Museum for
Kunst -museoon ja New Yorkin Metropolitan Museum of Art -museoon.TIKANOJAN TAIDEKOTIPauliina
PääkkönenTiedottaja | Informatör
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vaasalaisia.info_paper.li
Paper.li on Twitterin kanssa saumattomasti toimiva palvelu, jonka avulla voit rakentaa itsellesi tai taustajoukoillesi oman
päivittäisen sanomalaehden nettiin. Voit kontrolloida etusivun juttuja mielesi mukaan.Vaasalaisia.info blogs &
newsvaasalaisia.info kaupunkiblogin kanssa toimivan paper.li-palvelun tarkoituksena on nostaa lähinnä Twitterissä esille
kaupunkiblogin blogisivun ja foorumin mutta myös kauppatorin ja Vaasapedian ja saada näin enemmän käyttäjiä
palveluun.Toisena, joskaan ei vähäisenä, asiana on nostaa esille vaasalaisia blogeja ja uutisia. Sivuston vakiokohteita
tulevat olemaan uutisvälineet Pohjalainen, Vasabladet ja Yle Pohjanmaan uutiset sekä vaasalaisiai.nfon blogijutut ja
Vaasapeadiassa julkastut artikkelit. Uusi palvelu päivittyy aamuisin klo. 07.30-08.30.Vaasalaisia.info blogs & new sivulle
pääsevät myös ensijaisesti vaasalaiset twiittaajat mutta myös ylläpitäjän arvioimat mielenkiintoiset twitterin käyttäjät.
Ylläpito toivoo, että saa tietoonsa miealenkiintoisia paikallisia blogeja ja uutislähteitä. Niistä voi kertoa: tapio.parkkari
(miuku) gmail.com.vaasalaisia.info blogs newshttp://paper.li/TapioHeikki/1333881892
Lähettänyt Vaasalainen
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Jussi_Kangas_on_poissa
Vaasalainen paikallishistoroitsija ja kunnallispoliitikko Jussi Vihtori Kangas (18.11. 1936 Ylistaro -11.04. 2012) Vaasa)on
kuollut. Kangas nukkui pois Tammikartanossa.Vaasan historian muisti on poissa Jussi Vihtori Kangas (18.11. 1936
Ylistaro -11.04. 2012) Jussi Kangas (69) oli historiafriikki. Henkilöhistoria, ihmiskohtalot ja tapahtuneen yleiset ja
salatummat yhteydet vetivät Kangasta vastustomattomasti puoleensa.-Olen ollut koko elämäni ajan kiinnostunut
historiasta. Ensimmäisen historiantutkimukseni tein jo nuorukaisena kun suoritin nuorisoseuramerkkiä, sanoi Kangas
vaasalaisia.infon haastattekussa elokuussa 2005.Paikkakunta ja yrityshistoroitsija Kankaasta tuli vasta eläkevuosina.
Tätä ennen hän ehti tehdä pitkän päivätyön työnjohtajana, työteknikkona ja suunnittelijana ”Rompalla” eli nykyisessä
ABB:ssä.Yhteiskunnallisesta kiinnostuksesta kertoo se, että Kangas istui Vaasan valtuustossa 3 kautta valtuutettuna ja
neljä kautta varavaltuutettuna. Tämän lisäksi hän oli 16 vuotta teknisessä lautakunnassa. Muihin meriiteihin kuuluu
monipuolinen paikallisaktiviteetti. Kangas toimi mm. Asevelikylän ”kyläpäällikkönä”.HistoroitsijaEnsimmäisen
historianteoksensa Kangas pykäsi kokon vuonna 1971. Sen jälkeen niitä on syntynyt kymmenkunta kappaletta. Jussi ei
tyytynyt kirjoittamaan vain Työväenopiston 400-piirin julkaisemiin vihkosiin, vaan heilutti sanan säiläänsä monissa
paikallisjulkaisuissa mm. Pohjalaisessa, Vaasan Ikkunassa ja lakkautetussa Uusi Vaasalainen lehdessä. Jussin
kirjoituksia on luettavissa myös Kokkolan, Seinäjoen ja Vaasan kaupunginkirjastojen yhteisen Porstua projektin
kokoelmassa. Kangas oli henkilönä avoin ja vilpiton ja häneen oli helppo saada kontaksi.Kangas vetosi vaasalaisiin
perinteenkantajiin. -Yhdessä me voimme tehdä isoja asioita, sanoi Jussi usein keskustellessämme.-Vaasalaisen
muistitieto pitää saada talteen. Kolmekymmenluvun muistelijat voidaan pian laskea parin käden sormin. Ei puutu kuin
kuuntelija ja muistiin merkitsijä. Kysymys on kaupungin yhteisesta muistista, meidän muististamme, sanoi Jussi Kangas.
Tämä työ jäi Jussilta kesken.Tapio Parkkari
Lähettänyt Vaasalainen
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Mikolan_juhlanäyttaely päättyy_Vaasassa
Nándor Mikolan juhlanäyttely päättyy TikanojallaTikanojan taidekodin Nándor Mikolan juhlanäyttely päättyy sunnuntaina
15.4.Teoksia kuudelta vuosikymmeneltä esittelevä retrospektiivi on ollut esillä nelisen kuukautta. Päätöspäivänä museo
on avoinna klo 12-17 ja näyttelyn opastuskierros klo 14. Seuraavaksi juhlavuoden näyttely kootaan Alajärven
Nelimarkka-museoon, jossa se nähdään huhtikuun lopulla.Toukokuun alussa, lauantaina 5.5. avautuva uusi
kesänäyttely esittelee taidemaalari Ilkka Lammin klassista maalaustaidetta. Museon kaikkiin kolmeen kerrokseen
ulottuva näyttely esittelee tunnettujen naishahmojen lisäksi lapsiaiheita ja luonnon kuvausta. Kuva: Nándor Mikola:
Pariisitar, 1959, kuva: Erkki SalminenMyös Pihakappeliin rakennetaan kuvataiteilija ja sarjakuvantekijä Hanneriina
Moisseisen tuotantoa esittelevä näyttely kesäksi.Näyttelyiden vaihdon vuoksi taidekoti on suljettuna 16.4
-4.5.TIKANOJAN TAIDEKOTIHovioikeudenpuistikko 4, Vaasa
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Sosiaalialan_oppilaiatosjoshdon_verkostopäivä_Vaasassa
Vaasan ammattiopiston Palvelut- yksikkö järjestää vuosittaiset Sosiaali- ja terveysalan oppilaitosjohdon verkostopäivät
torstaina ja perjantaina Hansa-kampuksella, Ruutikellarintie2, Vaas.Soten sankarijohtajat työn imussaVerkostopäivät on
alan oppilaitosjohdon tapaaminen, jolloin käsitellään sekä Opetushallituksen ja Opetus- ja kulttuuriministeriön viimeisiä
kuulumisia koulutuksesta että myös saadaan tietoa työehtoasioista. Päivien luennoitsijoita ovat toimialojen
johtotehtävissä olevat henkilöt kertomassa omista hankkeistaan ja hyvistä käytänteistä.Toisen asteen koulutuksen
tärkeä toistuva tapahtuma on Taitajat –kilpailu. Tästä aiheesta alustetaan yhdessä myös SAKU ry:n toiminnanjohtajan
kanssa, Suomen ammattiin opiskelevien liitto on aktiivisesti mukana koulutusyhteistyössä. Päivien järjestelyistä ovat
vastuussa olleet yksikönjohtaja Johan Lindman ja koulutuspäällikkö Eija Peltola. Opiskelijat ovat olleet mukana
toteuttamassa sekä järjestelyitä, kuten opiskelijakoordinaattori Eveliina Alaharju että Nuoret yrittäjät Suklaakeidas ja AK
company. Päivät toteutetaan yhteistyössä Yrkesakademin i Österbottenin kanssa. Työvaliokunnan puheenjohtaja rehtori
Eeva Sahlman Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksesta toimii päivien puheenjohtajana.
Lähettänyt Vaasalainen

19:39

Dora_Jung_Vaasassa
Vaasan kaupunginkirjaston näyttelykäytävä Teemassa avataan ja esitellään perjantaina 13.4. kello 14.00 Lapuan
Kankurien kokoama näyttely tekstiilitaiteilija Dora Jungin (1906 – 1980) tuotannosta.Dora Jungin uudestisyntyneet
tekstiilitKaupunginkirjaston taidekäytävä TEEMA 13.4 - 11.5.2012Suositun Dora Jung – pellavan lumo -näyttelyn
5.12.2007 – 1.3.2009 näki yli 80 000 käviTampereen Vapriikissa. Näyttely esitteli Dora Jungia tekstiilitaiteilijana, hänen
taide- ja kirkkotekstiilejään sekä yhteistyötä Tampellan kanssa. Yleisön toivomuksesta näyttelyn esilläoloaikaa
pidennettiin ja Dora Jung -kirjasta otettiin kolme painosta. ”Mistä näistä liinoja saa ostaa?” ”Eikö näitä voisi valmistaa
uudelleen?” Vapriikissa kuultiin asiakkaiden toiveet tuoda Dora Jungin tyylikkäät klassikkomallit jälleen kaikkien
ulottuville.Nyt, yli 30 vuotta taiteilijan kuoleman jälkeen, nämä upeat pellavatekstiilit syntyvät Lapuan Kankureiden
kutomossa yhä uudelleen. Dora Jungin sanoin; jotta meillä kaikilla olisi kauniimpi arki.2010 tulivat mallistoon
ensimmäiset Dora Jung –liinat, joiden joukossa mm. suomalaista mäntymetsää upeasti ja tyylitellysti kuvaava KAARNA
(1964) ja Suomen itsenäisyyden juhlavuonna 1967 markkinoille tullut KIELO, molemmista kuoseista pöytäliinat ja
servietit.Lisäksi valmistukseen on otettu rakastetut 100 RUUSUA (1962) pöytäliinat ja servietit sekä ANEMONE (1961)
pikkuliinat ja VIIVA (1959) pyyhkeet sekä kaitaliinat. Kaikista kuoseista on saatavana neljää eri väriä ja useita kokoja.
Keväällä 2012 Stockmannin 150 -vuotisjuhlamallistoa juhlistamaan valmistettiin nimikoitu STRADA (1961) liina. Lapuan
Kankureiden ja Vapriikin välinen yhteistyö takaa mallien tason ja alkuperäisen kaltaisuuden säilymisen tuotannon
aikana. Tuotantoon tulevat mallit ja värit Lapuan Kankurit valitsee yhdessä Dora Jung –suvun kanssa.
http://www.lapuankankurit.fi/fi/suunnittelijat/dora-jung
Lähettänyt Vaasalainen
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Rafael_Olinin_aikamatka_60-luvun_Vaasaan
Österbottens traditionsarkiv on tuottanut vaasalaisen lehtikuvaaja Rafael (Raffu) Olinin valokuvista sydäntä särkevän
webbikävelyn 60-luvun Vaasasta tämänpäivän Vaasaan.Aikamatka menneeseen VaasaanRafael Olinin ja Kai Martosen
kuvia 1960-2012Vasabladetissa 1961-1971 valokuvaajana toiminut Olin (1937-2004) jätti jälkeensä n. 100.000 kuvaa.
Olin suunnitteli tekevänsä kuvistaan kuvakollaasin ”Vaasa ennen ja nyt”, missä vertailtaisiin hänen 60-luvulla ottamia
kohteita samasta kuvakulmasta tämän päivän kohteisiin. Tämä suunnitelma ei koskaan toteutunut.Nyt 40-50 vuotta
myöhemmin on toteutettu Olin haave 42 kohteella. Kuvat vuosilta 2009-2012 on toteuttanut Kai Martonen.
Österbotteans traditionsarkivet toivoo kommenteja ja muistikuvia kohteista.Kuusikymmenluvulla kiihkeintä nuoruuttaan
elänyt ja sitä vanhempi voi Olinin kuvien avulla tehdä aikamatkan menneen Vaasan ja elämään ja muistoihin. Aikaan,
joka joskus tuntuu paremmalta ja ihmihillisemmältä kuin nykyinen, vaikka järki sanoo että 40-50 vuoden kuluttua on
uuden webbikierroksen, tai mikä se silloin mahtaa olla, aika..Tapio Parkkarihttp://www.sls.fi/olin/
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Vaasa_lautapeli_valmistui
Noin kaksi vuotta sitten vaasalaisia.info kertoi lautapelintekijästä jolla oli mielenkiintoinen aihe joka kosketti Vaasan
historiaa. Pelin ideoija oli Maria Nordback. Nyt peli on valmis.Kadonnutta torielämää etsimässäVaasalainaen Maria
Nordbäck on suunnitellut lautapelin Vaasan kauppatorin historiasta. Lautapelin idea on tietää 1930-1950-luvun
torielämästä ja sen varrella olevista kauppaliikkeistä. Pelin kehysidea on varsin selkeä: Torivahti tulee joka aamu kello
6:00 kauppatorille ja puhaltaa pillillä merkin milloin torikauppiaat saavat tulla torille ja varata parhaat paikat.Syystä tai
toisesta torivahdin pilli on kadonnut. Pelaajien täytyy löytää torivahdin pilli jotta hän voi puhaltaa siihen ja Vaasan
torikauppa voi jatkua.Maria on haalinut peliinsa vanhoja kuvia monista eri lähteistä. .Mm. vaasalaisia.info foorumi
”Kaadonnutta Vaasaa etsimässä” ketju on osallistunut Marian hankkeeseen. Katso ensimmäinen video lautapelistä:
http://bit.ly/HP90eAVideo: Kari Lajunen
Lähettänyt Vaasalainen
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Pääsiäiskokko_Alkulassa_Vaasassa
vaasalaista pääsiäisperinnettä Alkulassa. Vaikka tarkoituksena oli ”noitien karoittaminen”, niin Alkulassa oli myös
oheistapahtumia.Video: Kari Lajunen
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Pääsiäinen_museoissa_Vaasassa
Pääsiäisen aukiolot museoissa Pääsiäisviikonloppuna 7.-8.4. sekä Tikanojan taidekoti että Kuntsin modernin taiteen
museo ovat avoinna normaalien aukioloaikojen mukaan.Näyttelyiden yleisöopastuksia järjestetään sunnuntaina 8.4.
molemmissa museoissa suomeksi ja ruotsiksi. Tikanojalla on esillä vielä viikon ajan Nándor Mikolan juhlanäyttely, jonka
opastukset ovat klo 14 suomeksi ja klo 13 ruotsiksi. Kuntsilla nähtävän Rauha, rauhattomuus –näyttelyn opastukset ovat
klo 13 suomeksi ja klo 15 ruotsiksi. Pääsiäislauantaina 7.4. on ohjelmassa lapsiyleisölle tunnin kestävä akvarellipaja ja
sitä edeltävä lasten kierros klo 11.30 suomeksi ja klo 13 ruotsiksi. Työpaja soveltuu 5-vuotiaille ja sitä vanhemmille
lapsille ja maksaa 2 € / osallistuja. Museot ovat suljettu kiirastorstaina 5.4., pitkäperjantaina 6.4. sekä 2.
pääsiäispäivänä, maanantaina 9.4. Kuntsilla Café Simo ja museokauppa palvelevat aukioloaikoina. TIKANOJAN
TAIDEKOTIHovioikeudenpuistikko 4, Vaasa KUNTSI modernin taiteen museoSisäsatama, Vaasa Pauliina
PääkkönenTiedottaja | Informatör
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Iron_Sky_Vaasassa
Iron SkyOsissa: Julia Dietze, Götz Otto, Christopher KirbyOhjaaja: Timo VuorensolaJuoniVuonna 1945 natsit alkoivat
muun maailman tietämättä kolonisoida kuun pimeää puolta. Hakaristin kantajat saavat rakentaa yhdyskuntaansa
rauhassa aina vuoteen 2018 asti, jolloin USA:n presidentin pr-tempauksena toteutettu kuulento kokee yllättävän lopun.
Lennolla ollut miesmalli joutuu kuufasistien vangiksi ja pian käy ilmi että tämän mukana ollut esine kiinnostaa 3.
valtakunnan veikkoja pelottavan paljon. B-elokuvien mukaiset tapahtumat lähtevät liikkeelle ja pian vapaa maailma saa
taistella toden teolla taivaalta hyökkääviä kansallissosialisteja vastaan.ArvosteluElokuva luottaa syvästi tietokoneilla
luotuun visuaaliseen maailmaan ja onnistuu luomaan hyvän näköistä jälkeä. Paikoittain vastaan tulee efektejä jotka
pomppaavat silmille ikävällä tavalla, mutta silti audiovisuaalisesti Iron Sky on toteutettu mainiosti. Hienoa olisi jos
samankaltainen satsaus olisi osoitettu myös käsikirjoituksen suuntaan.Iron Sky kerää synkimmät pilvet rautataivaallensa
huumorin saralta. Elokuvaksi joka pyrkii olemaan pääosin komedia, on tähän osa-alueeseen panostettu harmittavan
vähän. Vitsejä lauotaan tiheästi mutta huonolla osumatarkkuudella ja niiden nokkeluudessa on usein parantamisen
varaa.Muutamaan kerran elokuvan aikana huumori ja tapahtumat ovat ikävässä ristiriidassa. Tämä saattaa juontua
leffan toisesta isosta ongelmasta, painonsiirrosta. Kohtaukset eivät aina yhdisty toisiinsa sulavalla tavalla, tehden aika
ajoin vaikutelman siitä kuin jotakin olisi vahingossa tipahtanut leikkaushuoneen lattialle.Iron Sky onnistuu olemaan
b-luokan invaasio elokuva jolla on tarpeeksi charmia jotta katsoja voi nauttia siitä leffan puutteista huolimatta. Elokuva
on vahvasti suunnattu kohdeyleisölle jota lämpimästi voi kutsua nörteiksi. Mikäli pidät kevyistä sci-fi-leffoista, vanhoista
b-rainoista tai natsikomedioista, tämä on mainio elokuva sinulle.Teksti: Jouni KarjalaKuva: ironsky.net
Lähettänyt Vaasalainen
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Ilmaista_vetoapua_kuntavaaleihin _2012_Vaasassa
Vuoden 2012 kunnallisvaalit järjestetään 28. lokakuuta 2012 kaikissa Suomen kunnissa ja kaupungeissa. Ennakkovaali
Suomessa järjestetään 17.–23. lokakuuta ja ulkomailla 17.–20. lokakuuta. Vaaleissa valittaneen yhteensä reilut 10 000
valtuutettua, mutta niiden määrä laskee kuntaliitosten johdosta.Ilmaista vetoapua kuntavaaleihinvaasalaisia.info blogi ja
foorumi tarjoavat ilmaista näkyvyyttä kaikkille poliittisille puolueille ja ryhmille syksyn kuntavaaleissa. Jos haluat
näkyvyyttä etusivulla eli blogissa niin lähetä kirjoituksesi ja kuvasi meiliin: tapio.parkkari(miuku)gmail.com.Jokainean
blogiin kirjoittava saa oman kunnallisvaalilogonFoorumiin voit rekisteröityä foorumin yläreunassa olevan linkin kautta.
Viime kunnallisvaalien kaltaista kolumnipalvelua ei näillä näkymin avata.
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Kirjaston_aukioloajat-pääsiäisenä_Vaasassa
Pääsiäisen aukioloajat kirjastoissaKiirastorstaina 5.4. pääkirjasto on avoinna klo 10–17. Lähikirjastot noudattavat
normaalia aukioloa klo 12–16 tai sulkevat viimeistään kello 17. Pääkirjaston uutisalue on avoinna klo 9-17. Kirjastoauto
lopettaa reittiajon klo 17.Kaikki kirjastot ovat kiinni 6.4-Palautusluukut ovat avoinna kirjastojen ollessa suljettuina, ja
lainat voit uusia Venny-verkkokirjastossa.

Lähettänyt Vaasalainen
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Risto_Jalonen_ja_aprillipilat
Risto Jalonen toivottelee aprillipäivää ja muistelee menneitä aprillipiloja.

Lähettänyt Vaasalainen
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Earth_Hour_Vaasa_2011
Earth Hour myös VaasassaMyös Vaasassa osallistuttiin eilen, niin kuin kaikkialla maalmassa paikallista aikaa,
21.30-22.30, ilmastokriisin torjumiseksi tarkoitettuun Earth Hour-tapahtumaan.Vaasassa tapahtuma pimensi
kävelykeskustan katuvalot puoli yhdeksän ja puoli kymmenen välillä. Myös HS Center ja Rewell Center himmensivät
julkisivujensa valaistusta. Video: Kari Lajunen
Lähettänyt Vaasalainen
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