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Lauantai, kesäkuu 30. 2012

Vaasan_yöelämä_video
Vaasan Yöelämää on siitä erikoinen vaasa-aiheinen video, että videon yhteydessä ei ole mikäänlaisia tekijätietoja.
Videon upploudaaja ja/tai tekijät eivät siis halua videolleen katsojia. Onko siis kysymys vain omaan käyttöön tehdystä
pläjäyksestä.VaasaräppejäNäin ei varmasti ole, sillä räpin jaksaa katsoa tai oikeastaan kuulla alusta loppuun, sillä kaikki
tapahtuu massa logokuvassa.Ei riitä että videon laitaa You Tubaeen, sitä pitää myös markkinoida nettisivuilla ja se on
tagitettava eli avainsanloitettava mahdollisimman monipuolisesti.Nyt tätä kirjoitettaessa videota on katsottu vai vaiset
318 kertaa. Toivon videolle runsaasti uusia katsojia.Lataaja: VaasaRok88 , 31.01.2012 http://youtu.be/6GYygY0s980
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Perjantai, kesäkuu 29. 2012

Tuoksuvatulla_isot_lehdet
Tuoksuvattu pukkasi ison lehdenPienkerrostalomme pihapiirissä kasvava tuoksuvattu on pukannut tänä kesänä
melkoisia lehtiä ja kasvu tuntuu vain jatkuvan. Lehdet ovat matalammalla suuremmat kuin korkealla. Isoimmat lehdet
ovat leveimmältä kohtaltaan 32-34 senttisiä. Saa nähdä kuinka leveiksi kasvavat. Olisi mukava lukea muiden
havainnoista.Tuoksuvattu Rubus odoratus
on nopeakasvuinen, roteva suojapensas varjoisille ja puolivarjoisille pihoille, tekee juurivesoja , joten ei kannata istuttaa
pieneen tilaaan. Vaaleanpunaiset, yksinkertaiset kukat heinäkuussa. Sopii kosteutta pidättävään maaperään.
Jos löydät isompilehtisen tuoksuvatun niinkerro siitä ja lähetä kuva: tapio.parkkari(miuku)gmail.com
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Torstai, kesäkuu 28. 2012

Valtakunnallinen leväseuranta on käynnissä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella. Kuva: Itämeren
portaali.Lyhytaikainen leväkukinta havaittu Viikolla 26 havaittiin sinilevää Mustasaaren Karperöjärvessä. Alueen muilla
havaintopaikoilla ei ole havaittu sinilevää. Karperöjärven leväkukinta havaittiin maanantain aamupäivällä mutta kukinta
oli hajottunut tuulen voimistuessa iltapäivällä. Pieniä määriä Anabaena-suvun sinileviä esiintyi veteen sekoittuneena
vielä iltapäivällä. Pintaveden lämpötila oli 15,1 °C merialueella Storbådan kohdalla Vaasan pohjoispuolella.
Sisäsaaristossa veden pintalämpötila oli 17-19 °C. Havainnot tallennetaan kaikille avoimeen
Järviwiki-palveluunwww.jarviwiki.fiMitä on leväkukinta?

Lähettänyt Vaasalainen
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Juri_Kadar_puolustautuu
Vaasan Onkilhden alaluokkien irtisanotun musiikkiluokkien opettajan Juri Kadarin puolulustuspuheet ovat edenneet
kolmanteen eli viimeistä edelliseen osaan. Videot ovat nähtävissä vaasalaisia.info foorumin ”Musiikkiluokkien
tulevaisuus”. ketjussa.Juri Kadaria vietiin kuin ämpäriäOnko Kadar nykypäivän Josef K?Juri Kadar on opettanut Vaasan
musiikkiluokilla vuodesta 1984. Tämän vuoden huhtikuussa hänen työsopimus irtisanottiin koulutoimenjohtaja
Juha-Pekka Lehmuksen päätöksellä.Yli 700 ihmistä, joista iso osa oppilaiden vanhempia ja Kadarin entisiä oppilaita on
allekirjoittanut adressin Kadarin puolesta.Tässä puolustuspuheen kolmannessa osassa Kadar palaa tapahtumien
keskipisteen ennen varhaiskasvatus ja perusopetuslautakunnan päätöstä, jolla Kadarin oikaisuvaatimus torpattiin.Kadar
valittaa lautakunnan päätöksestä hallinto-oikeuteen. Oli hallino-oikeuden päätös mikä tahansa, Kadarin kertomana
tapahtumat olisivat saaneet jopa Frans Kafkan kirjoittamaan kuuluisan novellinsa ”Le procès” eli Oikeudenkäynti uuteen
uskoon. Josef K:n ja Juri K:n historioissa on jotain kiehtovan samanlaistaOsa 3 foorumissahttp://bit.ly/LgxCkDLista
vaasalaisia.info videotiimin kadar-videoista.Juri Kadar kuoronjohtajahttp://youtu.be/xU9tDTbuR98 Oikaisuvaatimus
hylättiin lautakunnassahttp://youtu.be/KF1roWH10Yc Farssi lautakunnassahttp://youtu.be/OgOJYOEu5XU Kansalaisen
puheenvuoro osa 1http://youtu.be/EKCbQMEpEaU Kansalaisen puheenvuoro osa 2http://youtu.be/bXGI1wRQ0iU
Kansalaisen puheenvuoro osa 3http://youtu.be/gLCE-FpNu94Kansalaisen puheenvuoro osa 4 (tulossa)Musiikkiluokkien
tuki ry (suunnitelmissa)Videot: Kari LajunenLue lisää Josef K:stä
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Keskiviikko, kesäkuu 27. 2012

Seinäjoki_jyrää_Vaasan_rakentamisessa
Vaasalaiset ovat jo muutaman vuoden ajan saaneet lukea tämäntyyppisiä uutisia: ”YIT ja Seinäjoen kaupunki kehittävät
Seinäjoen keskustan tuntumassa sijaitsevaa Joupin aluetta voimakkaaksi kaupan keskittymäksi, jolla tavoitellaan myös
kansainvälisten toimijoiden kiinnostusta. Alkup. kuva: Harri Toivola, IlkkaSeinäjoki jyrää rakantamisessaVaasassa
nyhjätään lillukan varsissaSeinäjoella rakennettiin viime vuonna Suomen kahdeksanneksi eniten asuntoja asukaslukuun
nähden.Kunnista eniten asuntoja valmistui Pirkkalassa, 18 asuntoa tuhatta asukasta kohden. Seinäjoella valmistui
vastaavasti 10,7 asuntoa. Oulu oli 11,8 asunnollaan ainoa Seinäjoen edellä oleva suuri kaupunki. Seinäjoen väkiluku on
kasvanut koko 2000-luvun ripeästi, mikä osaltaan selittää rakennustahtia.Etelä-Pohjanmaan pääkaupungissa ei
rakenneta mitä tahansa. Seinäjoen seutukunnassa rakennettiin viime vuonna eniten omakoti- ja rivitaloja koko maassa.
lkka 25.06. 2012
Lähettänyt Vaasalainen
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Tiistai, kesäkuu 26. 2012

Vaasalaisia_Ultimaten_MM-kisoihin_Japaniin_2012
Sakai, Japani on ultimaten tämän vuoden MM-kisojen pitopaikka. Kisat pelataan 7.-14.7. ja mukana on lähes tusina
vaasalaista pelaajaa. Vielä 80-luvun lopulla ja 90-luvun alussa lajia pelattiin lähinnä Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja
Oseanian maissa. Nyt laji on levinnyt kaikkiin maanosiin. Pelistä saa tuntuman katsomalla vaikka 2008 USA:n
yliopistosarjan finaalitapahtuman koote. Vaasalainen ultimate maan kärkitasoaMaajoukkue alkaa täyttyä Vaasa Saintsin
pelaajistaSakain MM-kisoissa nähdään heti avajaispäivänä suomalaisväriä, kun avajaisjuhlallisuuksien jälkeen pelataan
kolme ottelua. Avoimen sarjan ottelussa isäntämaa Japani kohtaa Uuden Seelannin, naisten sarjassa Japani kohtaa
Australian, ja mixed-sarjassa Kanada kohtaa Suomen. Avajaiset järjestetään isolla stadionilla, joten koko maailman
huomio kiinnittyy päivän kolmeen otteluun Ultimate tuli VaasaanVaasaan Ultimate levisi vuonna 1986, kun Vaasan
kauppakorkeakouluun rantautui opiskelemaan muutama maajoukkuetason espoolaispelaaja. Näin sai alkunsa yliopiston
liitokiekkokerho Waasan WetoWoima, tuttavallisemmin WWW. Paikalliset vaasalaiset innostuivat 80-luvun lopulla
perustamaan oman seuran, sillä WWW muutti aina ”kotikonnuilleen” Espooseen kesäkauden ajaksi. Tästä lähtien on
Vaasassa pelattu paikallisen seuran voimin, ja vuonna 1999 perustettiin ensimmäisten yritysten ja kömmähdysten
jälkeen voimissaan oleva seura Vaasa Saints.Laji itse sai alkunsa USA:ssa vuonna 1968, New Jerseyssä. Yksi lajin
perustajista on Hollywood-tuottaja Joel Silver, joka lajille antoi myös nimen. Ultimate lähti kasvuun yliopistojen kautta, ja
hiljalleen myös maan rajojen ulkopuolelle. Nykyään USA:ssa laji on nopeimmin kasvava joukkuelaji, ja lajin pelaajia on
ultimattessa jo enemmän kuin jääkiekossa, ja kaikkien palloilulajien listalla edellä on vain kuusi muuta lajia. Myös
ensimmäinen ammattilaisliiga perustettiin 2012.Vaasan SaintsVaasa Saints alkoi menestymään vasta viime vuosina,
erittäin aktiivisen juniorityön vuoksi. Saintsin juniorit ovat maan kärkitasoa, ja ovat vuosien saatossa voittaneet lukuisan
määrän Suomen mestaruuksia. Lisäksi juniorimaajoukkueissa Saintsin pelaajia on ollut mukana yhteen jaksoon
kymmenen vuoden ajan. Vaasalaiset JapaniinTänäkin vuonna Irlantiin elokuussa matkustaa kuusi Saintsin junioria
MM-kisoihin. Poikien joukkueessa pelaa Petrus Hurtig, Petteri Kangasluoma, Mikael Metsälä ja Kim Schmiedehausen.
Tyttöjen joukkueessa pelaa Viivi Niemelä ja Sofia Saha.Avoimen sarjan maajoukkue-edustuksia on saatu odottaa
pitkään. Pasi Roimela debytoi ensimmäisenä vaasalaisena maajoukkueessa jo 1995, mutta tämän jälkeen vasta 2011
nähtiin seuraavat Saintsin pelaajat Suomi-paidassa, kun Antti Wiklund ja Mickey Ratilainen pelasivat Sloveniassa
EM-kisoissa. Wiklund on mukana myös tämän vuoden heinäkuussa pelattavissa Sakain MM-kisoissa Japanissa.
Mukaan matkustaa Elias Päällysaho, Teemu Kalliokoski, sekä nykyään ensimmäistä vuotta Espoon Otsossa pelaava
Saints-kasvatti Tomi Sandberg.Naisten UltimateNaisten joukkueessa mukana on vain Espoon Atleticoa nykyään
edustava, vaasalaisen ultimatepolun läpi käynyt Johanna Ujainen. Mixed-, eli sekasarjassa mukana ovat Roimelan
lisäksi Janne Havinen, Juha Santtila ja Hanna Mikkonen. Joukkueeseen valittu Leena Savela joutui jättäytymään pois
polvivamman takia.Sakai, Japani Ultimaten MMhttp://wugc2012.org/english/
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Bed_and_Breakfast_paikat-puuttuvat_Vaasasta
Vaasasssa ei ole kuin kaksi Bed and Breakfast paikkaa. Toinen Sundomissa ja toinen Västerviikissä. Kaupungin
puutalot olisivat mainio kohde tällaiselle bisneaskonseptille. Jutun kuvituskuvalla ei ole mitään tekemistä idean
kanssaVaasassa ei ole bed-and-breakfast palvelujaIdea 44Keskustelin jokin aika sitten kymmenen vuotta sitten
Vaasaan muuttaneen nurmijärveläisen kanssa Vaasan kehitysideoista. Hän oli vakuuttunut siitä, että ”bred and
breakfast-tyyppiset” palvelut toisivat Vaasaan väkeä ja loisivat kaupungista persoonallisen kuvan.Hänen mielestään
palvelut tulisi sijoittaa vanhoihin vielä olemassa oleviin puutaloihin. Häntä tuntui kiehtovan erityisesti kaupunkitalojen
sisäpihojen talot. Se varsinainen idea oli, että huoneet somistettaisiin sellaisiksi ne olivat Vaasassa joskus 50 -luvulla tai
sitten huoneet saisivat ilmeensä menneitten vuosien vaasalaistaiteilijoiden mukaan, joiden töitä tai jäljennöksiä olisi
seinillä.Näin sellaiset unohdetut mestarit kuin Frans Hiivanainen, Frans Hautala, Einari Uusikylä, Frans Åkerman, Reino
Selkäinaho, Arto Dahlbo ja monet muut, saisivat omat huoneensa.Idea tuntuu ensikuulemalta hyvältä, varsinkin kun
Vaasassa ei ole kuin kaksi bref and breakfas paikkaa Sundomissa Betel Bred and Breakfast ja Westbay Inn
Västervikissä.
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Maanantai, kesäkuu 25. 2012

Juri_Kadarin_puolustuspuhe_osa_1
Onkilahden alakoulun irtisanottu musiikinopettaja György (Juri) Kadar saa vaasalaisia blogissa mahdollisuuden
puolustuspuheeseen omilla kasvoilaan ja äänellään. Kari Lajunen nauhoitti Kadaria tunnin ajan. Nauhoitteesta
poimitaan osia, sitä mukaan kun irtisanominen kehittyy. Kadar on päättänyt valittaa potkuista hallinto-oikeuteen.Juri
Kadar myrskyn silmässäJuri Kadaar on opettanut Vaasan musiikkiluokilla vuodesta 1984. Tämän vuoden huhtikuussa
Kadarin työsopimus irtisanottiin koulutoimenjohtaja Juha-Pekka Lehmuksen päätöksellä. Syyksi nousi työnantajan
ohjeiden pitkäaikainen laiminlyönti sekä työantajan vastaisen toiminnan synnyttämä luottamuspula. Tässä siis pari asiaa
mistä kiistellään.Kadar jätti irtisanomisestaan oikaisupyynnön varhaiskasvatus ja perusopetuslautakunnalle kesäkuun
puolivälissä. Lautakunta torppasi vaatimuksen äänin 2-9. Kadaria ei kuultu päätöstä tehtäessä. Sen sijaa tilaisuudessa
oli kaksi lautakuntaan kuulumatonta kertomassa käsityksensä tapahtuneesta.Asian käsittely siirtyy nyt
hallinto-oikeuteen.Yli 700 ihmistä, joista iso osa oppilaiden vanhempia ja Kadarin entisiä oppilaita on allekirjoittanut
adressin Kadarin puolesta.Kulisseissa kuohuuAsia saa luultavasti paljonkin julkisuutta ja on vain ajan kysymys koska se
otetaan kaupunginvaltuuston käsittelyyn sillä juuri kaupunginvaltuusto päätti vuonna 1977 perustaa Vaasaan erityiset
musiikkiluokat.Näyttää siltä, että toimenpide olisikin musiikkiluokkien alasajon osa.
Vanhemmat sekä tukijat saattavat vaatia opettajan palauttamista ja erottamisen toimeenpanneiden virkamiesten
viraltapanoa.Kulisseissa tunnutaan olevan sitä mieltä, että asian ”piffi” onkin virkamiesten halussa suojella toisiaan ja
pimittää tehdyt virheet. Ilman perusteellista tutkimiusta ja selvittelyä kaikki asiaan vaikuttaneet seikat eivät tule esille.
Se on tehtävä.Sanomalehti Pohjalaisessa on tänään iso ja perusteellinen juttu Kadarista.Video: Kari LajunenTeksti Kari
Lajunen ja Tapio Parkkari
Lähettänyt Vaasalainen
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Sunnuntai, kesäkuu 24. 2012

Vaasan_syntysanat_Kappelinmäellä
Vaasan perusta on kappelinmäelläPentti Suksi Vaasan syntysijoillaVaasan kotiseutuhitorian 8 osassa siirrytään Vaasan
kaupungin syntysijoille Vaasan Kappelinmäelle.Tämä Kappelinmäki ei ole siellä missä moni sen kuvittelee olevansa, eli
Vanhan Vaasan kappelinmäellä vaan se on videomme esittelemässä paikassa.Videossa esitelty kappeli rakennettiin jo
ennen Mariankirkkoa eli nykyisin tunnettuja Vanhan Vaasan raunioita.Video: Kari Lajunaen ja Pentti Suksi
Lähettänyt Vaasalainen
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Torstai, kesäkuu 21. 2012

Juhannus_2012
Hyvää Juhannusta 2012Tapio Parkari ja Jussi MäntyläKuva: Johan Hagström
Lähettänyt Vaasalainen
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Keskiviikko, kesäkuu 20. 2012

Puristuksissa_video_Risto_Jalonen_Vaasa_2012
Vakavaa juttua tästä planeetastamme lyhyesti ja melko ytimekkäästi.Koko juttu: Risto Jalonen
Lähettänyt Vaasalainen
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Tiistai, kesäkuu 19. 2012

vaasalainen_voitti_pulmapelikisan
Pulmia polvesta polveen -hanke on EU/Viisari-rahoitteinen hanke, jonka tavoitteena on lisätä pulmapelien
harrastuneisuutta niin kuntalaisten kuin erilaisten ammattilaisten parissa ja sitä kautta tavoittaa erilaisia terveydellisiä ja
hyvinvointivaikutuksia.Eero Ylipulli teki voittoisan pulmapelinvaasalaisteini aikoo kaupallistaa pelin15-vuotias vaaalainen
Eero Ylipulli voitti ensimmäisen valtakunnallisen pulmapelikilpailun viikonloppuna Karstulassa järjestetyillä pulmapäivillä.
Hän saa palkinnoksi tuotekehittelyapua suomalaiselta pulmapelikeksijältä Vesa Timoselta.Tehtävänä oli luoda ennen
valmistamaton pulma tai uusi versio aiemmin keksitystä toimintaperiaatteesta. Ylipullin kokoamispulma on nimeltään
'Colourblind's Nightmare'.Tuomaristo totesi, että voittaneessa pelissä toteutuu se, että yksinkertainen tai siltä näyttävä
onkin vaikea ratkaista. Ylipullin tavoitteena on saada peli kaupallistettuaPulmia hankeKarstulan kunta toimii
Pulma-hankkeen pilottialueena, jolla pulmapelejä testataan ja haetaan eri toimijoiden kanssa parhaiten sopivia
pulmapelejä kullekin ikä- ja kohderyhmällePulmapelien ratkaiseminen harjoittaa ongelmanratkaisukykyä,
hienomotoriikkaa, visuaalista hahmottamista, loogista päättelyä ja muistia. Tavoitteena on myös vuosittaisen
pulmapeli-tapahtuman luominen Karstulaan. Hanke alkoi 1.5.2011 ja päättyy 31.10.2012.Pulmapelinäyttely jatkuu koko
kesäkuun ajan Karstulan kunnantalo Galleria Himmelissä.Katso video pulmapäiviltä
Lähettänyt Vaasalainen
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Maanantai, kesäkuu 18. 2012

Vaasan_energialähettiläs_osa_3_14
Energialähettiläs Tuomas Vanhanen työskenteli toisella viikolla Wärtsilällä. Lisää
energialähettiläästä:www.energyvaasa.fi/lahettilas www.facebook.com/energyvaasaJulkaistu: 15.06.2012. Julkaisija:
EnergyVaasa
Lähettänyt Vaasalainen
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Laulu_Paratiisisaaren_lavasta_Vaasa
Laulu Paratiisisaaren tanssilavastaVaasan Paratiisisaaresta on tarkoitus kehittää ”vanhanajan” tanssipaikka ja
mahdollisesti myös paikka kesäteatterille. 15-16-06. 2012 alueella järjestettiin ensimmäiset lavatanssit entisen
tennnisketän paikalla. Ympäröivä alue raivattiin talkoovoimin. Hankkaeen puuhamiehen Pertti Salon mukaan paikalla oli
ensimmäiseksi tanssitapahtumaksi runsaasti ja tyydyttävästi ihmisia. Yleisömäärää ja tunnelmaa lisäsi mukavasti
samaan aikaan järjestetty Beach Wolley tapahtuma. Jo noin vuosi aikaisemmin hankkeesta ilmeistyi laulu. Lataaja
herkkoo11 18.10.2011Hankkeen historiastaVaasalainen Pertti Salo teki 22.9.2010 kuntalaisaloitteen tanssilavan
rakentamisesta Vaskiluodon Paratiisisaarelle Lemmenpolun varteen vanhalle tenniskentälle. Tanssilavan yhteydessä
voisi toimia myös kesäteatteri. Salo perustelee aloitettaan seuraavasti:- Vaasan alueelta puuttuu suuren yleisön
tanssipaikka,- tanssi on kaikenikäisille sopiva liikuntamuoto- ehdotetulla alueella on valmis parkkipaikka j- hanke lisää
Vaskiluodon alueen matkailukohteiden vetovoimaa.Lue lisäähttp://www.vaasanparatiisi.fi/Historiaa.htm
Lähettänyt Vaasalainen
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Boyan_ja_Paul_kalassa_Raippaluodossa
Boyan ja Paul kalassa RaippaluodossaA short documentary about fishing in Vaasa, Finland.Vaasalaistunut britti Paul
Wilkinson kävi kalassa Raippaluodon vesilla. Wilkinsson on asunut Vaasassa jo vuosia ja toimii mm. englanninkielen
opettajana AMK:ssa ja kääntäjänä. Hän on myös innokas videokuvaaja.Boyanin ja Paulin kalareissu on myös
erinomainen matkailumainos Raippaluodolle. Mukava saalis houkuttaelee varmasi väkeä kokeilemaa omaa
kalaonneaan.Julkaistu: 16.06.2012. Julkaisija: Trollslander
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Sunnuntai, kesäkuu 17. 2012

Ohjattiinko_Kadarin_torppaamista_ulkopuolelta?
Farssi Varhasikasvatus- ja opetuslautakunnan päätöksenteossa. Oliko kokouksessa kutsumattomia "mainosmiehiä?"
Tapahtuiko opetuslautakunnassa farssiohjattiinko Juri Kadarin torppaamista ulkopuolelta?Vaasalainen varhaiskasvatusja opetuslautakunta käsitteli Juri Kadarin
oikaisuvaatimusta. Paikalle marssi kolme henkilöä mainostamaan omaa tulkiintaansa Kadarin tapauksesta. . He olivat
rehtori Kari Nummela sekä koulutoimenjohtaja Juha-Pekka Lehmus ja koulutoimenjohtaja Merja Krook. Juri Kadar oli
kokouksen aikana Unkarissa mutta tasapuolisuuden vuoksi Juri Kadar olisi pitänyt kutsua kuultavaksi ja kokous
järjestää niin, että häntäkin olisi kuultu. Vain yhdellä "kolmen koplasta" oli oikeus olla paikalla esittelijänä. Soitin Juri
Kadarille ja kysyin asiasta, sillä eipäilin, että hän varmasti olisi halunnut tulla ja hän kertoi, että oli informoinut
lautakuntaa, hyvissä ajoinja että hän tulisi lautakunnan kuultavaksi ja keskeyttääisi matkansa koska olisi tärkeätä, että
hän voisi olla paikalla. Kadar epäili ettei lautakunta kutsu, eikä kutsunut."Mainosmiehiä" ei jostain syystä jäävätty.
Lautakunta teki päätöksen "mainosmiesten" manipuloimana. EpäilyjäVanhemmat epäilevät, että Jurin irtisanominen
vaikuttaa siihen, että opetuksen taso laskee, eivätkä lapset pääse enää Sibelius akatemiaan. On ollut niin, että sinne on
valtakunnallisesti valittu vain kolme joista kaksi on lähtöisin Vaasasta. Tällaista tilannetta ei enää ole nähtävissä. Video:
Kari Lajunen

Lähettänyt Vaasalainen
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Jalonen_Rabb_Sarajevo
Sodan melskeissä mennään, kun Jugoslavia jakautuu Serbiaksi ja Kroatiaksi ja uskontojen varjolla siinä jälleen kerran
kanssakulkijat tappavat toisiaan.Sanat: Risto JalonenMusiikki: Roy RabbEsiintyvät: Risto & RoyJKansallinen ylimielisyys
johti sotaanSarajevon piiritys kesti 1425 päivääRisto Jalosen sanoittamalla räpillä ”Sarajaevo” on haastava nimi ja
haastava on aihekkin. Räpissä Sarajevo antaa vain puitteen ihmisen raadollisuuden kuvaamiselle. Paikallisväri on
vanhvasti läsnä mutta räppi laajenee ihmisen raadollisuuden kuvaamiseksi tapahatui se missä tahansa.Sarajaevon
tuskaSarajevon kaupunki oli vielä Josip Broz Titon aikoina malliesimerkki Jugoslavian eri eri kansojen välisestä
suvaitsevaisuudesta. Kuitenkin kun diktaattori Tito oli kuollut vuonna 1980, mikään ei enää hillinnyt Jugoslavian pinnan
alla pysytelleitä kansallisuusongelmia.Sarajevon piiritys, 5. huhtikuuta 1992 – 29. helmikuuta 1996, oli Bosnian sodan
tunnetuin tapahtuma, joka liittyi Jugoslavian hajoamissotiin. Bosnian serbit piirittivät Bosnian hallituksen hallussa olevaa
Sarajevoa tulittaen sitä muun muassa kranaatinheittimin. Verinen, tuhoisa ja Sarajevon kaupunkia kovasti koetellut
piiritys kesti 1 425 päivää ja on siten nykyaikaisen sodankäynnin historian pisin piiritys. Saarrossa kuoli 12 000 ja
haavoittui 50 000 ihmistä. Serbit eivät kyenneet valtaamaan kaupunkia, jota puolustavien bosniakkien aseistus oli
varsinkin sodan alussa heikkoa.Sarajevon piirityshttp://fi.wikipedia.org/wiki/Sarajevon_piiritysJulkaistu: 15.06.2012.
Julkaisija: jalonen57
Lähettänyt Vaasalainen
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Seikkailu_Storholmeanissa_Wildlife_Vaasa
Seikkailu Storholmenissaoppilaat, näyttelivät, kuvasivat ja käsikirjoittivatSeikkailu Storholmenissa on Vaasan Wildlife
Festivaalin mediakasvatusprojektin aikana syntynyt seikkailuvideo vuodelta 2011. Video on Dagsmarkin koulun
oppilaiden suunnitelema. Dagsmarkin ruotsinkielinen koulu sijaitsee Kristiinankaupungissa. Videokuvaukset tehtiin
Storholmenin Pärusissa. Wildlife luontoelokuvafestivaali Vaasassa on yksi alan suurimpia ja kansainvälisimpiä
tapahtumia maailmassa. Wildlife tekee myös mediakasvatusta lasten ja nuorten parissa. Näistä tuloksena oli viime
vuonna festivaaleilla 15 pientä luontoaiheista lyhytelokuvaa eri puolilta Pohjanmaata, joista Äventyr på Storholmen on
yksi.Ruotsinkielinen video on tekstitetty englnniksi, koska festivaali kiinnostaa vuosi vuodelta yhä enenmän myös
maailmallaTietoa nuorten ja lasten mediakasvatuksesta.http://wildlife.vaasa.fi/index.php/fi/mediakasvatusSubtitles into
English"Äventyr på Storholmen" (Adventure at Storholmen) is a short nature film made by the pupils of Dagsmark
school, a Swedish speaking school of West Finland under Wildlife Vaasa Festival's media education project. The pupils
did everything in the film including, script, acting, the music soundtrack and they even managed to broadcast it at their
local TV-station after it was finished! The film's story unfolds when a girl finds at the attic of her grandmother's home an

Page 13 / 38

Blog Export: Vaasa - Vaasalaisia.info, http://www.vaasalaisia.info/
old herbarium. This discovery motivates her and her friends to cycle over to Storholmen, a nearby natural hot spot, in
order to pick up flowers and try to make their own herbarium. However, when they arrive there, they notice a sign
writing: "unpicked flowers bloom longer and alive birds sing longer" so they have to change their plans trying to make a
digital herbarium by using their cameras...Julkaistu: 16.06.2012. Julkaisija: ILIASMIS Dagsmarks
skolahttp://personal.inet.fi/koulu/dagsmark.skola/

Lähettänyt Vaasalainen
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Lauantai, kesäkuu 16. 2012

Laihialla_karhujahti_2012
Karhu on aiheuttanut Laihialla vahinkoja mehiläistarhaukselle toukokuun 23. päivästä alkaen, jonka takia sen
metsästämiseksi on haettu ja saatu Suomen Riistakeskukselta poikkeuslupa.Laihialla jahdataan karhuaPoikkeusluvan
hakijan mukaan karhu on aiheuttanut vahinkoja mehiläistarhaukselle useina päivinä toukokuussa ja kesäkuussa.
Hakijan mukaan karhu vierailee toistuvasti öisin mehiläistarhoilla. Vahinkojen arvo on 500-1000 euroa yötä
kohden.Julkaistu: 15.06.2012. Julkaisija: jari jaakola Iltalehti
Lähettänyt Vaasalainen
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Land_Stiger_Maa_nousee-Runo_Terranovassa_2012
Pohjanmaan Museon yhteydessä toimivan Terranovan mediaprojekti tuottaa jatkuvasti mielenkkiintoisia videoita. Tässä
Terranovan 10-vuotisjuhlien yhteydessä Pohjanmaan museossa ke. 23.05. 2012 kirjailija Carita Nyströmin ruotsiksi
esittämä runo ”Landstiger” eli Maa nousee Ilias Missyriksen säestyksellä.Land stiger – Maa nouseeMaankohoaminen
tarkoittaa maan hyvin hidasta kohoamista. Tämä johtuu viimeisestä jääkaudesta, jolloin jääatikkö painoi maankuoren
lommolleen.Kun jäätikkö on sulanut, lommo pyrkii hitaasti oikenemaan. Kun maa kohoaa vesistön rannan lähellä, kuivaa
maata ilmestyy, saaret kasvavat ja merestä ilmestyy uusia saaria.Suomessa maan kohoaminen näkyy selvimmin muun
muassa Vaasan seuduilla Merenkurkun rannoilla. Merenkurkun saariston maapinta-ala kasvaa vuosittain noin
neliökilometrillä. Koko Suomen pinta-ala kasvaa vuosittain noin seitsemällä neliökilometrillä. (Wikipedia
Lähettänyt Vaasalainen
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Perjantai, kesäkuu 15. 2012

Jämsenistä_Pohjanmaan_Museon_taideintendentti
Auli Jämsänen Pohjanmaan museon taideintendentiksiPohjanmaan museon taideintendentin virkaan on valittu FT Auli
Jämsänen. Jyväskylästä tuleva Jämsänen aloittaa uudessa virassaan elokuussa.Museoalalla Jämsänen on
työskennellyt Lahden taidemuseossa vs. aluetaidemuseotutkijana ja amanuenssina, Oulun taidemuseossa
näyttelysihteerinä ja vs. amanuenssina sekä Alajärven Nelimarkkamuseon vt. museonjohtajana.Lisäksi hänellä on
kulttuurialan ammattiopettajan pätevyys. Hän on toiminut vs. yliopettajana Humanistisessa ammattikorkeakoulussa ja
Mikkelin ammattikorkeakoulussa sekä Jyväskylän yliopiston taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen assistenttina,
yliassistenttina ja tutkijana.Jämsäsen koulutus ja museoalan monipuolinen työkokemus soveltuvat Pohjanmaan museon
taideosaston ja aluetaidemuseon johtamiseen. Hänellä on kokemusta viran edellyttämästä museoalan
kokoelmahallintatyöstä sekä tutkimus- ja näyttelytyöstä.Virkaa haki määräaikaan mennessä 7 henkilöä, joista 4 täyttivät
muodolliset pätevyysvaatimukset. Haastatteluja varten asetettiin haastatteluryhmä, johon kuuluivat sivistystoimenjohtaja
Christina Knookala, vt. museontoimenjohtaja Katarina Andersson ja vt. taideintendentti Lisbeth Knif.Pohjanmaan museo
toimii kulttuurihistorian, taiteen ja luonnontieteen alalla ja toimii lisäksi maakuntamuseona ja
aluetaidemuseona.POHJANMAAN MUSOMuseokatu 3, 65100 VaasaPauliina PääkkönenTiedottaja | Informatör
Lähettänyt Vaasalainen
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Vaasan_ja_Uumajan_välinen_liikenne_turvataan
Vaasan kaupunki ja Uumajan kaupunki aikovat perusta yhtiön turvamaan Merenkurkun liikennettä. Yhtiön tarkoitus on
turvata liikenne pitkällä aikavälillä. Yhtiö kartoittaa erilaisia vaihtoehtoja liikenteen ylläpitämiseksi. Liikaennöivä alus on
tuskin tämä Rg Line.Merenkurkun liikenne turvataan yhtiöllä- Liikenteellä Vaasan ja Uumajan välillä on suuri strateginen
merkitys. Suhtaudumme meritiehen kuin kaikkiin muihinkin teihin, se on osa infrastruktuuria. Meritie mahdollistaa
logistiikan kehittämisen, kulttuurienvälisen vaihdon ja sillä on suuri merkitys työvoiman, matkailijoiden ja opiskelijoiden
liikkumisessa, sanoo Vaasan kaupunginjohtaja Tomas Häyry.- Ruotsissa asiasta on selvä yhteisymmärrys. On tärkeää,
että asiaan reagoidaan nyt nopeasti ja että näytämme, kuinka tärkeää meriliikenne on Vaasalle ja Uumajalle, jatkaa
Uumajan kaupunginjohtaja Mikael Öhlund.Uusi yhtiö olisi sekä Vaasan että Uumajan omistama. Alkupääoma on 3
miljoonaa euroa eli 1,5 miljoonaa euroa kultakin kaupungilta. Toimenpiteiden aikataulu on yhtiössä tiukka, mutta
riippuvainen monista asioista, kuten reitin nykyisen liikennöitsijän RG Linen konkurssipesän ratkaisuista. Tällä hetkellä
liikennettä hoitaa konkurssipesä, jonka kanssa uusi yhtiö myös neuvottelee liikennöinnistä.Monta vaihtoehtoa
tulevaisuuteenPerustettava yhtiö ei välttämättä tavoittele oman laivan ostoa, vaan neuvottelee liikennöinnistä monien
tahojen kanssa. Yhtiön tarkoitus ei myöskään ole tehdä voittoa, vaan erityisesti turvata liikenne Merenkurkussa sekä
lyhyellä että pitkällä aikavälillä.Liikenne- ja viestintäministeriön työryhmä on selvittänyt liikenteen hoitamista ja sen
väliraportti valmistui 10.5.2012. Loppuraportti valmistuu syyskuun loppuun mennessä. Työryhmässä on edustus myös
Vaasasta ja Uumajasta. Työryhmä ehdottaa, että lyhyellä aikavälillä jatketaan ostosopimuskäytäntöä, mutta pitkällä
aikavälillä tarvitaan investointeja myös valtioilta ja EU:lta.Yhtiön perustamiselle on tuki sekä Vaasan että Uumajan
kaupunginhallituksilta. Asia käsitellään Vaasan kaupunginvaltuustossa 18.6.2012.Liikenne- ja viestintäministeriön
työryhmän väliraportti on luettavissa osoitteessa www.lvm.fi

Lähettänyt Vaasalainen
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Vaasan_matkahuollon_pantterigraffitin_taustat
Vaasalaisia pitkään ihmetyttäneen vanhan matkahuollonraka graffitin historia julkaistiin You Tubessa eilen. Tässä
graffittitaiteilija Juha Liede kertoo työn taustoista.Vaasan matkahuollon graffitin taustatMukana 8 graffittitaiteilijaaPantteri
Street 8 crew mainoskampanja ja ryhmä ovat Fazerilta mielenkiintoinen tapa herättää huomiota (ja myydä) selkeälle
kohderyhmälle. Näin yksi ryhmän jäsenistä, Jouni Väänänen kertoo taustloista.”Minä ja seitsemän muuta taiteilijaa
muodostamme Fazerin "Pantteri Street 8 crew:n", joka tulee kevään aikana toteuttamaan maalaukset kahdeksaan eri
kaupunkiin. Tällaiseen touhuun mukaan pääseminen on allekirjoittaneelle kunnianosoitus ja homma on kaikin puolin
erittäin mielenkiintoinenKaikki ne pinnat joille meidän on tarkoitus maalailla ovat isoja, hyviä ja näkyvillä spotteja.
Graffitipuolta edustaa itseni lisäksi Aleksi Vanninen. Aleksin ja allekirjoittaneen lisäksi mukana ovat Elmeri Terho, Pietu
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Kotila, Kiia Beilinson, Antti Männynväli, Juha Liede ja Maria TaariMaalausten luonnosteluvaihetta on tarkoitus tehdä
yhteistyössä yleisön kanssa ja tätä tarkoitusta varten Facebookista löytyy piirtotyökalu. Julkaistu: 14.06.2012. Julkaisija:
TheFazerGroupJuha Liedehttp://www.facebook.com/people/Juha-Liede/718944065
Lähettänyt Vaasalainen
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Kiinteitä_toripöytia_kaivataan_Vaasan_torille
Kauniisti aseteltu ja mielenkiintoisia tuotteita sisältävä toripöytä houkuttelee, suorastaan kutsuu äärelle. Jos Vaasan
kauppatorilla olisi kiinteitä toripöytiä ryhmiteltynä, toisi se varmasti uusi myyjiä torille. Pöydät olisi pultattava niin, että
ilman naista jääneet bodarit eivät niitä pystyisi heittelemään Vaasan yössä.Kiinteät toripöydät toisivat kauppiaitapöydät
voisivat olla ilmaisiaIdea 43Asiasta on kirjoitettu Vaasasa vuosia ”Vastatulleena vaasalaisena näen asian niin, että
torilla pitäisi ehdottomasti olla "snagari" ja myös kiinteät toripöydät. jotka on ryhmitetty lähelle toisiaan. Torimyyntiä
varmasti lisäisi jos ne olisivat ilmaisia. Ei sunkaan torimyyjiltä perittävillä maksuilla kerry mitenkään merkittävä summa
rahaa, kirjoitti nimimerkki ”ikiteini” vaasalaisia foorumissa ketjussa ”Pähkähullu idea tai ei” 14. 02. 2006. Sen jälkeen
asiasta ei ole mitään kuulunut.Kiinteiden toripöytien tulisi olla ilmaisia, riittävän kookkaita ja ne tulisi ryhmitellä 2-3
kolmeen selkeään, mutta toisiaan lähellä olevaan ryhmään eri tuoteryhmiä varten. 2-3 pöydistä olisi varattava
laadukasta kirpparitavaraa varten. Kiinteät toripöydät ilmestyivät Tampereella Tammelan torille jo 20-luvulla.Kateus
esteenä?Tosin ns. ”vanhassa blogissa” toukokuun 31.2005 arveltiin, että tämä, niin kuin moni muukin suunnitelma
kaatuu torikauppiaiden vastustukseen:”Torin syvällisempää elämää tuntevat, tietävät mistä on kysymys. Torikauppiaat
eivät tule toimeen keskenään ja ovat saamarin kateellisia toisilleen sen asemasta että ryhtyisivät yhteistyöhön. Ehkä
juuri siksi he ovat vain torikauppiaita.Kaupungin tulisi pakottaa torikauppiaat tiiviimmin yhteen. Siitä seuraisi tietysti ”sota
ja veriset vaateet” pariksi viikoksi, mutta loppujenlopuksi kaikki olisivat tyytyväisiä. Torikauppiaisiin ei pure muu kuin
pakko ja nälkä. ”Vanha blogihttp://vaasalaisia.blogspot.fi/2005/05/vaasan-kauppatori.html

Lähettänyt Vaasalainen
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Torstai, kesäkuu 14. 2012

Vaasan_Taiteiden_Yö_Hyvässä_vauhdissa
Vaasassa järjestetään vuosittain elokuussa Taiteiden Yö. Tapahtuma on ammattilaisten ja harrastajien yhteinen
foorumi. Vaasalaiset ja maakunnan väki ovat tulleet seuraamaan tapahtumaa, jossa esitykset ovat olleet pääasiallisesti
ilmaisia. Katso uusi kotisivu. Linkki jutun lopussa.Taiteiden yölle uusi kotisivuvalmistelut etenevät
vauhdilla.Ensimmäinen Taiteiden Yö järjestettiin vuonna 1991 ja sen suosio on kasvanut vuosi vuodelta. Teatteria,
performansseja, näyttelyitä, musiikkia ja tanssia on voinut seurata eri tapahtumakohteissa.Keskeisimpiä
tapahtumapaikkoja ovat Vaasan tori, kävelykatu, Kuntsin modernin taiteen museo, kauppakeskus Rewell Center,
Taidehalli, Tikanojan Taidekoti, vanha kasarmialue, teatterit, Vaasan kirkko, Pohjanmaan museo, Nandor Mikola
-museo, ravintolat ja pääkirjasto.Tänä vuonna (2012) Taiteiden yö järjestetään 9. elokuuta.Vaasan taiteiden yö – uusi
kotisivuhttp://taiteidenyo.vaasa.fi/
Lähettänyt Vaasalainen
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Laatukatsastus_tuli_Vaasan_Kivihakaan
Laatukatsastus Vaasan KivihakaanKuluttajat odottavat huulet hölpällään, että ulkomaisessa omistuksessa olevien
katsastusasemien ja kotimaisten haastajien hintakilpailu laskisi sietämättömän korkeita katsastushintoja.Vaasassa
kilpailuun ovat vastaneet Kivihakaan nousseet A-Katsastus Oy ja Pohjois-Pohjanmaalla ja Koillismaalla toimiva Suomen
Laatukatsastus Oy. Laatukatsastus on avannuat uuden aseman Kivihakaan.Kun valtion katsastusmonopoli murtui,
monet uskoivat että katsastustilanne paranee. Maahan syntyikin liuta kotimaisia katsastusasemia ja -ketjuja, jotka sitten
pantiin lihoiksi ja myytiin ulkomaisille alan yrittäjille hyvällä voitolla. Kuluttajan ei auttanut kuin katsoa sivusta.Nyt on
omistus palaamassa takaisin kotimaisiin käsiin, siis samoihin käsiin, jotka olivat aikanaan valtion leivissä ja perustivat
monopolin murtumisen jälkeen omat ketjut ja myivät ulkomaisille ketjuille ja ostivat nyt takaisin. Näin se meneeVideo:
Jorma Hakala
Lähettänyt Vaasalainen
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Kadarin_oikaisuvaatimus_torpattiin_13_06_2012
Juri Kadarin oikaisu hylättiinProsessin jatko on vielä epävarmaVaasan varhaiskasvatus ja perusopetuslautakunta hylkäsi
torstai iltana 13.06. 2012 Onkilahden musiikkiluokkien opettaja György Kadarin jättämän oikaisuvaatimuksen äänin 9-2.
Aino Siltanen (pro-V) esitti oikaisuvaatimuksen hyväksymistä. Siltanen on omien sanojensa mukaan tutkinut viikkoja
Kadarin tapausta. Vihreiden Tytti Hyttilä-Huhta kannatti Siltasen esitystä.Siltanen ei osannut heti eilisen kokouksen
jälkeen sanoa, miten prosessi jatkuu. Ilmeista on kuitenkin, että se jatkuu, koska salaiseksi julistetut asiakirjat ovat
levinneet melko pitkälle. Siltanen on Kari Lajusen haastattelussa varsin vaitonainen.Kasvatus ja perusopetusviraston
johtaja Harry Swanljung toteaa, ettäl autakunnan enemmistön mielestä menettelyt ovat sujuneet sääntöjen mukaan.
Lähettänyt Vaasalainen
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Keskiviikko, kesäkuu 13. 2012

Selma_Greenistä_museojohtaja_Vaasaan
Selma Green museojohtajaksi VaasaanVaasalaisen Tikanojan taidekodin ja Kuntsin modernin taiteen museon uudeksi
museonjohtajaksi on valittu FM Selma Green. Tällä hetkellä Selma Green, 38 toimii Lönnströmin taidemuseon
museonjohtajana Raumalla. Uudessa työssään Green aloittaa syksyllä. Museolautakunta päätti asiasta tiistaina
12.6.2012 ja oli valinnassaan yksimielinen.Museonjohtajan virkaa haki yhdeksän henkilöä, joista yksi veti
hakemuksensa pois. Viran kelpoisuusehdot täyttivät Arja Elovirta, Selma Green, Maria Hirvi-Ijäs ja Jonni Saloluoma.
Heistä varteenotettavimpina hakijoina museolautakunnan asettama toimikunta piti Greeniä ja Hirvi-Ijästä.
Museonjohtajan valinnassa painotettiin ylempää korkeakoulututkintoa ja kokemusta museo- ja taidealalta sekä
esimieskokemusta, mihin toimikunnan tekemän kokonaisarvion perusteella Selma Green oli soveltuvin. Hänellä on
kokemusta museotyöstä ja sen näyttelytoiminnan, talouden ja henkilöstön johtamisesta.Green on toiminut Lönnströmin
taidemuseon johtajana vuodesta 2009. Hän on valmistunut filosofian maisteriksi Helsingin yliopistosta pääaineenaan
taidehistoria. Lisäksi hänellä on taidealan pohjoismaisia ja ulkomaisia verkostoja.Green on työskennellyt aikaisemmin
kulttuurituottajana Suomen kulttuuri-instituutissa Ruotsissa (Finlands kulturinstitut i Sverige), Turun taidemuseossa sekä
Ateneumin taidemuseossa.Valinnan tehneeseen toimikuntaan kuuluivat museolautakunnan puheenjohtaja Tom
Gullberg, varapuheenjohtaja Heikki Loukola ja lautakunnan jäsen Eeli Marttunen. Toimikunnan puheenjohtajana ja asian
esittelijänä toimi sivistystoimen toimialajohtaja Christina Knookala ja asiantuntijana vt. museotoimenjohtaja Katarina
Andersson. Sivistystoimen erityisasiantuntija Sari Tarvonen toimi valmistelijana ja sihteerinä ja museon henkilökunnan
edustajana amanuenssi Pamela Andersson.Tulevan museonjohtajan tehtävänä on johtaa ja valvoa museoiden toimintaa
ja huolehtia niiden kehittämisestä. Museoiden toiminta on näyttelypainotteista ja yksi museoiden päätehtävistä on esittää
Tikanojan ja Kuntsin taidekokoelmia. Museoiden tavoitteena on myös aktiivinen suomalaisen ja kansainvälisen
kuvataiteen esittäminen.Kuva: Selma Green, kuvaaja: Pekka LehmuskallioTeksti: Pauliina Pääkkönen
Lähettänyt Vaasalainen
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Vaasan_Asemakadun_ilme_kirkastuu
Vaasassa rempataan ja maalataan ja peruskorjataan silmämääräisen havainnon mukaan tänä kesänä enemmän kuin
monena aikaisempana vuonna. Erityisen paljon kunnostustöitä tehdään Asemakadulla.Asemakadun ilme
kirkastuuMonien silmätikkuna oleva Asemakatu 37 muuttuu parissa vuodessa aivan uuteen uskoon. Talon ikkunat
kunnostetaan tänä kesänä ja ensi kesänä alkaa talon kunnostus kuuden perheen kaupunkitaloksi. Tulossa on ilmeisen
hulppeata asumista kahdessa kerroksessa.Tätäkään en olisi tiennyt ellen olisi aamukävelyllä saamani päähänpisto
seurauksena mennyt talon portista sisäpihalle, missä ryhdyin keskustelemaan pihalla kukkapenkkiä hoitavan naisen
kanssa.Samaa menetelmää olen harjoittanut jo muutaman kerran aikaisemminkin. Eilen Kapsäkin liepeillä talon rouva
uhkasi poliisilla kun olin ”tunkeutunut” pihalle, mutta kun kerroin kuka olen ja millä asialla liikun, niin rouva suli ja
seurauksena oli puolentoista tunnun mittainen keskustelu.Tänään kävin pitkän ja antoisan keskustelun Asemakadun ja
Ajurinkadun kulmauksessa olevan talon sisäpihalla. Menetelmä oli aivan sama. Tästä tapaamisesta aivan varmasti
lisää muutaman viikon kuluttua kun pihalla järjesttään kirppis.Jos aikaa löytyy, niin lisää näistä ja muista kohtaamisista
vielä tämän kesän aikana.Tapio Parkkari
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Vaasa_aiheiset_postikortit
Vaasasta on lukuisia hienoja postikorttikokoelmia ja hienoja kerääjiä. Mieleen tulee tätä kirjoittaessani ainakin Risto
Saikkonen, Bertil Björklöv, Martti Haapala, Stig Jern ja espoossa asuva Matti Kolppanen,Postikortit historian kuvastimina
Idea 42Yksi merkittävä satsaus tulevaisuuteen olisi, jos kaikki Vaasa-aiheiset postikortit 1800-luvun lopulta aina 1990
luvulle saakka skannattaisiin ja siirretäisiin verkkoon vaasalaiseksi postikorttigalleriaksi.Kuvat pitäisi siirtää omalle
alustalle. Kuvista oli valtava hyöty niin yhteiskuntatieteilijoille, kaavoittajille, remppaajille , arkkitehdeille ja lukuisille
muille ammattikunnille. Tavallinen kaupunkilainen voisi tutkia korteista oman sukunsa historiaa jne.Jonkinlainen pieni
alku lienee jo olemassa kun Vaasan kaupunki osti Ilmari Valkamalta 400-500 vaasakortin kokoelman.Ensimmäisenä
tulee tietysti mieleen, että työ pitäisi tehdä virkamiestyönä joko kaupunginarkistossa tai Pohjanmaan Museossa.
Tietenkin skannaaminen voisi tapahtua myös jossakin opistotalon ryhmässä.LyhyestiSuomen kaupungeista tehtiin
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ensimmäisiä värillisiä kuvapostikortteja Saksassa 1890-luvulla. Varhaisvaiheen maisemakorteissa oli yleensä kuvattuna
pari nähtävyyttä ja erilaisia koristeita. Kuvapuolella oli kuitenkin vain hyvin vähän tilaa viestille. Kaupunkipostikortit olivat
suosittuja keräilykohteita jo 1800-luvun lopussa, niin kuin ovat yhtä vieläkin.Ensimmäisen kerran tämä ajatus esitettiin
vaasalaisia blogissa 2005. Lue lisää keskiviikko, syyskuu 1. 2010
Lähettänyt Vaasalainen
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O`Haran_töitä_Vaasan-teemakäytävässä
Vaasan kaupunginkirkaston Teema taidekäytävässä on esillä Belfastissa vuonna 1969 syntyneen Ronan OHaran
maalauksia 12.6-13.07. 2012Vihreä kulta on ainoa kultaTaiteilijakuva: Ronan O’HaraRonan O`Hara kertoo
itsestään"Olen syntynyt Belfastissa 1969 ja kasvoin Dublinissa. Opiskelin kuvataidetta Lontoon Chelsea College of
Artissa ja asuin Lontoossa kaikkiaan 15 vuotta ennen kuin muutin Suomeen. Saavuin Suomeen aluksi
taiteilijaresidenssiin Ateljé Stundarsiin neljäksi kuukaudeksi vuonna 2004. Sulvalta muutin Vaasaan, jossa asun tällä
hetkellä.Pääasiallinen tekniikkani on öljyvärimaalaus mutta olen kiinnostunut myös piirustuksesta. Vaasan
kaupunginkirjaston Taidekäytävä Teemassa on esillä sekä öljymaalauksiani että liitu- ja hiilipiirroksiani vuodelta 2012.
Piirustukset syntyivät inspiraationa matkasta Irlantiin tammikuussa 2012.Näyttelyn nimi on: Vihreä kulta on ainoa kulta.
Suomessa luonto on lähellä ja sinne on helppo päästä. Tämä on inspiroinut minua ja vaikuttanut taiteeseeni sekä
kiinnostukseeni ja kiitollisuuteeni luontoa ja maisemaa kohtaan.Viimeaikoina olen pohtinut ilmastonmuutoksen
vaikutusta maapalloomme ja hallitusten haluttomuutta kuunnella ja toteuttaa ympäristöasiantuntijoiden ehdottamia
toimenpiteitä tilanteen korjaamiseksi vaikka ne ovat olleet tiedossa jo pitkään. Maalaukseni juhlistavat luontoa sen
kaikessa monimuotoisuudessaan. Ihmiset eivätkä erityisesti poliitikot tai heidän rahoittajansa omista luontoa vaan ovat
vain pieni osa sitä.Minulla on ollut töitä esillä useissa näyttelyissä Pohjanmaalla ja viime kesänä minulla oli Vaasan
taidehallissa yhteisnäyttely kuvataiteilija Justus Jahnin kanssa elokuussa 2011."Ronan O`Hara.
Lähettänyt Vaasalainen
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Tiistai, kesäkuu 12. 2012

Vieraslajien torjunta alkoi
Vieraslajeja torjutaan nyt aktiivisti mm seuraavilla alueilla Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Keski-Suomi ja
Pohjanmaa. Kohdelajeina ovat mm.jättiputki, jättipalsami, lupiini ja kurtturuusuVieraskasvilajit kuriinVIKURI-hankkeen
avullaLänsi- ja Keski-Suomen alueilla käynnistyi vuonna 2010 ELY-keskusten ylimaakunnallinen VIKURI –
Vieraskasvilajit kuriin -hanke, jossa tuotetaan tiedotusmateriaalia vieraskasvilajien tunnistamisesta ja torjunnasta sekä
toteutetaan torjuntatoimia hankemaakuntien alueillla. Kohdelajeina ovat mm.jättiputki, jättipalsami, lupiini ja
kurtturuusu.Vieraslajeiksi kutsutaan lajeja, jotka ovat ihmisen toiminnan seurauksena ylittäneet luontaiset
leviämisesteensä. Osa vieraslajeista aiheuttaa uudella alueella mittavia haittoja esim. levittämällä tauteja, muuttamalla
elinympäristöä muille lajeille sopimattomaksi tai syrjäyttämällä alkuperäisiä lajeja.Yhteistä kaikille hankkeen kohdelajeille
on, että ne leviävät esteettömästi luonnossa ja syrjäyttävät kotimaisia kasvilajeja.Vieraskasvilajit
Lähettänyt Vaasalainen
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Lastenvaunuralli_Vaasassa_12_06_2012
Onkilahden toimintapuistossa tänään järjestetty lastenvaunuralli keräsi puiston täyteen lapsia ja heidän vanhempiaan.
Lastenvaunuralli järjestettiin nyt kolmannen kerran. Järjestäjien mukaan tapahtumalle on luvassa myös
jatkoa.Lastenvaunuille tehdään eripituisia reittejä. Ohjelmassa oli myös MLL:n muskari ja vanhempi-lapsi-jumppa.
Järjestävät toivovat ralliin hiukan enemmän karnevaalimeininkiä. On melko varmaa että seuraavassa rallissa on jo
hieman enemmän meininkiä.Tapahtuma keräsi paikalle noin 200 rallittelijaa. Tapahtumaa mukana järjestämässä olivat
Vaasan kaupungin liikuntaosasto, sosiaali- ja terveysvirasto, MLL.

Lähettänyt Vaasalainen
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Vaasan_leikkipuistot_kohteina
Projekti leikkipuiston tarkoituksena on käydä kaikissa Vaasan leikipuistoissa ja löytää niistä paras. Kuvassa
"leikkipuistovastaava". Kuva projektista.Vaasan leikkipuistoprojektitarkoitus käydä kaikissa Vaasan
leikkipuistoissaKehittyvä idea 5Leikkipuisto blogi on varmasti yksi Vaasan hyödyllisimmistä ja ihmisläheisimmistä
bogeista. Näin blogin ylläpitäjä Petra Fager perustelee hanketta:-Keväällä, kun aloitimme lapsen kanssa
leikkipuistouraa lähileikkipuiston vauvakeinuissa mietin, että olisi kiva käydä kaikissa Vaasan leikkipuistoissa kun
Vaasan kaupungin sivuilla leikkipuistoista ei löydy kovin hyvin tietoa. Oman lähiympäristön puistot on aika nopeasti
koluttu ja niin lapsen kuin aikuisenkin on kiva saada välillä vaihtelua ulkoiluun. Niinpä päätin, että käymme kaikissa
Vaasan leikkipuistoissa.-Leikkipuistoprojekti-blogin perustin sekä itselle että muille. Itselle siksi, että sen avulla pystyn
pitämään kirjaa käydyistä ja käymättömistä puistoista. Samalla ajattelin, että voin olla muille puistoja etsiville avuksi
kertomalla millaisia puistot ovat ja mistä ne löytää.-Asun perheineni Melanimessä, johon muutimme syksyllä
Hietalahdesta. Perheeseen kuuluu mies, 1v 8kk poika sekä pieni sekarotuinen koira. Leikkipuistoprojekti on
ensisijaisesti minun ja pojan juttu, mutta mies on usein mukana kiertelemässä.-Harrastuksessa yhdistyy perheen
yhdessä tekeminen, ulkoilu ja liikunta. Yksi mukavimmista leikkipuistoprojektin eduista on, että kotikaupunki tulee tutuksi
ihan uudesta näkökulmasta. Tulee käytyä alueilla, joilla muuten ei kävisi ja nähtyä uusia paikkoja.-Etsiessäni tietoa
puistoista en löytänyt mistään selkeää listaa puistoista ja niiden osoitteista. Kaupungin sivuilla aukeaa palvelukartta,
jossa puistot näkyvät, mutta mitään tarkempaa tietoa ei ollut saatavilla.-Tässä blogissa seurataan meidän
leikkipuistoprojektia ja ehkäpä sen sivutuotteena saamme tänne kattavan listan kotikaupunkimme leikkipaikoista, sanoo
sivun ylläpitäjä Petra Fager.Kaikki tuki hankkeelle.Vaasan leikkipuistot projekti
Lähettänyt Vaasalainen
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Vaasan_Terranova_10v_23_05_2012
Terranova kertoo merestä nousevasta uudesta maasta. Terranovasta saa tietoa Merenkurkun luonnosta,
maankohoamisesta ja maailmanperinnöstä. Kaikki tieto ja opastukset annetaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Uusi
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maa nousee merestäTerranova 10 vuotta 23. 05. 2012On kulunut 10 vuotta siitä, kun Terranova toukokuussa 2002
avasi ovensa ensimmäisen kerran. Terranova on latinaa ja tarkoittaa ”uusi maa”. Luontokeskus Terranova”Ajatus
luontokeskuksen perustamisesta Merenkurkkuun syntyi 1990-luvun lopulla. Silloin Ostrobothnia Australis -niminen
museo, jonka samanniminen luonnontieteellinen yhdistys aikoinaan oli avannut ja ylläpitänyt, oli kasvanut ulos
tiloistaan.Päätettiin, että luonnontieteellinen museo suljetaan ja kokoelmat siirretään uuteen luonnontieteelliseen
perusnäyttelyyn joka rakennettaisiin Pohjanmaan museon pohjakerrokseen.Samaan aikaan Metsähallitus suunnitteli
luontokeskusverkostonsa laajennusta Länsi-Suomeen. Vaasan kaupunki ja Metsähallitus päättivät rakentaa ja yhdessä
ylläpitää luontokeskusta. Päätös on osoittautunut hyväksi. Yhteistyö on läpi vuosien sujunut hyvin ja tulee jatkumaan
myös tulevaisuudessa. Lue lisää Luontoon.Fi:stäVideo Terranovan 10-vuotisjuhlasta Pohjanmaan museossa: Mia
Malviniemen tanssiryhmä esittää "MOREENI Tanssit luodolla-jäljet kalliossa" julkaistu: 11.06.2012. Julkaisija: ILIASMIS
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Maanantai, kesäkuu 11. 2012

Kansallisbaletti_Vaasassa_6_6_2012
Kansallisbaletin 90-vuotis juhlakiertue rantautui Vaasan kauppatorille 06.06. 2012 Yleisö näki kohtauksia muun muassa
Romeosta ja Juliasta sekä Anna Kareninasta.Kansallisbaletti vierailee kesän aikana kaikkiaan seitsemässä
kaupungissa. Kiertueella on mukana 15 baletin tanssijaa. Taustalla soi Chisu - Miehistä viis Julkaistu: 7.06.2012.
Julkaisija: jorkale

Lähettänyt Vaasalainen
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Kysely_Eteläisestä_kaupunginselästä_Vaasassa
Eteläistä Kaupunginselkää koskeva kysely on avattu Vaasan PehmoGIS-sivuilla – nyt sinulla on mahdollisuus ottaa
kantaa Eteläisen Kaupunginselän kehittämiseen! Vaasan kaupunki toivoo kaikiken vaasalaisten osallistuvan
kehitystyöhön. Kuva: Johan HagströmOsallistu Eteläisen Kaupunginselän kehittämiseen!Anna mielikuvituksellesi
siivetPieniä saaria, yksi iso saari ja muutama pienempi, kanavien verkosto kuin Venetsiassa, Bolotin kaislikkoon
kanavia, ratsastusreirtti lahden ympäri, huvilatontteja yhdistyksille tai jotain aivan ainutlaatuista.... mitä sinä sinne
haluaisit?Eteläinen Kaupunginselkä on noin 2 km leveä ja 6 km pitkä merenlahti, toisin sanoen todella iso lahti. Veden
syvyys lahdessa on kuitenkin vain noin 2 metriä syvimmissä osissa. Suurimmaksi osaksi veden syvyys on alle 1,5
metriä ja suureksi osaksi alle metrin.Maankohoamisen myötä Eteläinen Kaupunginselkä mataloituu vuosi vuodelta.
Mataloitumista nopeuttaa huomattavasti Tuovilanjoen ja Sulvanjoen mukana tulevat lietteet ja ravinteet. Voi olla, että
Eteläinen Kaupunginselkä on 100 vuoden kuluttua täysin umpeen kasvanut, ja 50 vuoden kuluttua yli puolet lahden
vesipinnasta tulee luultavasti olemaan ruovikon valtaamaa.Kysymysksessä kokonaisvaltainaen hankeVaasan kaupungin
kaavoituksessa on käynnistynyt Eteläistä Kaupunginselkää koskeva projekti. Projektissa tutkitaan erilaisia
kehittämismahdollisuuksia sekä Eteläisen Kaupunginselän umpeen kasvamista hidastavia toimenpiteitä.
Samanaikaisesti suunnitellaan Eteläisen Kaupunkiselän ulkoilureitistön kehittämistä. Eteläisen Kaupunginselän
kehittämis- ja toimenpidesuunnitelma on tarkoitus valmistua ensi vuoden aikana ja Eteläisen Kaupunkiselän
ulkoilureitistön kehittämissuunnitelma tulee olemaan valmis tämän vuoden lopussa.Suunnittelun pohjaksi haluamme
kuulla kaupunkilaisten mielipiteitä, ja olemme sitä varten avanneet kyselyn. Kyselyn kautta pystyy ottamaan kantaa
erilaisiin kehittämisvaihtoehtoihin sekä ideoimaan ja ehdottamaan toimenpiteitä. Osallistu ja kerro meille mitä mieltä sinä
olet!Kysely https://softgis.org.aalto.fi/vaasa/dashboard/
Lähettänyt Vaasalainen
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Syttyykö_Vaasassa_jäätelosota
Syttyykö Vaasassa jäätelösota?Hessbugerin aitaan torin reunalla on ilmestynyt isokokoinen kyltti, missä tarjotaan
pehmistä 1.50 euron hintaan. Kysymyksessä ei välttämättä ole kesätarjous, sillä torin toisella laidalla Frankin
kesäkuppilassa pehmis maksaa 3 euroa eli mummon laskuopin mukaan 18 entistä markkaa, mikä on kiskurihinta.No,
markka saattaa palata maksuvälineeksi hyvinkin pian, jonka seurauksena kuluttajien hintatietoisuus palaa taas vanhoille
raiteille.
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Sunnuntai, kesäkuu 10. 2012

Pieni_festari_Preerialla_Vaasan_Hietasaaressa_2012
Pieni festari ja TekonivelPieni festari Preerialla Vaasan Hietasaaressa ei kävijämäärältää onnistunut niin kuin ei mikään
tunnu Vaasassa onnistuvan Kalastuksen päivää ja Taiteiden Yötä lukuun ottamatta. Lainaamatta miljoonatta kertaa
Klamydiaa, voi sanoa, että oikeassa olevat.Mutta ne, jotka osallistuivat festareille 08.06. 2012 ovat olleet
pääsääntöisesti tyytyväisiä. Toivottavasti festarit toteutetaan myös ensi keväänä.Tässä nimimerkki Caoozon tallenne:
”Tekonivel @ Pienet Festarit Preerialla 8.6.2012 ”Vuoden 2012 virallinen kesähitti, Tyttö sinä olet meritähti kuultiin
festareilla molempina iltoina. Lauantai-iltana Yön Polte -trion
esittämänä ensimmäistä kertaa livenä.

Lähettänyt Vaasalainen
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Rompetori_Vaasa_2012
Kesän ensimmäinen rompetori keräsi vain kourallisen myyjiä Vaasan kauppatorille. Uhkaava sade karkoitti ilmeisesti
vakiomyyjät tai sitten viesti ei ollut vielä kiiriny perille. Emmi ja Salla olivat tulleet torille myymään jännittäviä omia
esineitä, jotka oli kauniisti “katettu” liinalle. Valitettavasti ostajia oli torilla vähemmän kuin myyjiä.

Lähettänyt Vaasalainen
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Niemelän_kahvilaa_kaihotaan_Vaasassa
Muistojen Niemelän kahvilavoisiko kahvilan rakentaa uudelleen?Idea 41Monet 40- ja 50-luvuilla syntyneet vaasalaiset
kaihoavat vuonna 1974 tuhotun Niemelän kahvilan perään. Terijokista pitsihuvilaperinnettä edustanut kahvilarakennus
elää yhä vaasalaisten muistoissa. Raastuvankadulla, vanhassa Setterbergin siirtotalossa toimiva Nancy Seppäsen
luotsaama Kävelykioski halusi logosuunnittelussaan omalta osaltaan muistaa suosittua ja edesmennyttä "Niemelän
kahvilaa".-Nyt kun julkistettiin tieto Vaskiluodon sillan vahvistamis -muutostöiden alkamisesta ... tuli mieleen, että
mahtuisiko sinne tulevan uuden sillan päähän jonnekin myös uusi "Niemelän kahvila" ?, kirjoitta Seppänen.Edesmennyt
kahvila kiinnostaa myös vaasalaistunutta taiteilija Hannu Ojalaa, joka on maalannut kahvilasta hienon akvarellin
valokuvien perustella. Ojala ei ilmeisesti koskaan ehtinyt nähdä kahvilaa luomutilassa. Katso kahvilasta isokokoisempi
kuva tästä: portfoliosta.Rakennetaan kahvila uudelleenVaasalaainen skribentti Peku Sommerfeelt kirjoitti kahvilasta
Pohjalaisen yleisönosastossa lokakuussa 2002. Myös Sommerfeltin kirjoituksessa kaihotaan uusvanhaa Niemelän
kahvilaa.Jotain uutta Niemelän kahvilan tilallePeku Sommerfelti”Niemelän kahvila tuhottiin v. 1974 yhdessä yössä. Niin
voi käydä Vaasassa. Paljon hävitettiin myös Turussa 70-luvulla. Mutta siellä todella arvokkaat puu- ja kivitalot säilytettiin.
Niin myös Ruissalon parikymmentä Terijoki-pitsihuvilaa, useat nytkin ympärivuotisessa käytössä.Samaa terijokilaista
pitsihuvilaperinnettä edusti rakastettu ja suosittu tasokas Niemelän kahvila Vaskiluodon vanhan sillan päässä. Nyt siinä
on aarin kokoinen ruohokenttä.Kahvilarakennus oli Karjalan Kannaksen kirvesmiesten taidoilla tekemä. Jokainen koriste
ja ornamentti sisälsi osan tekijänsä sielua. Kaksi valtavan suurta ikkunaa julkisivupuolella antoivat ilmavuutta sisälle ja
tyyliä ulkopuolelle.Viisikymppiset ja vähän yli kaipaavat vielä tätä virkistävää keidasta ja kyselevät sen perään. Sen
nopea tuho ja syyt siihen on nyt selvitetty! Niemelän kahvilan rakennus purettiin kovalla kiireellä toukokuun puolivälissä
vuonna 1974, pian 30 vuotta sitten. Tuhoon ja ränsistymiseen perustui kaupunginhallituksen päätös purkaa talo
pikaisesti ja tasoittaa maa nurmikolle.Siinä oli takavuosina kioski. Viime aikoina ei mitään. Miten olisi, jos Vaasan viisaat
arkkitehdit keksisivät siihen jotain uutta ja virkistävää?” Pohjalainen 14.10.02
Kävelykioskihttp://www.kavelykioski.fi/web/Hannu Ojalahttp://hannuojala.fi/page1.php
Lähettänyt Vaasalainen
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Lauantai, kesäkuu

9. 2012

Vaasan_Kesä_2012
Kesä tuli vaasaan 09.06. 2012. Se näkyi kaikkialla: kalastusksen päivillä, rantakirppiksellä, Hietasaressa, kaupungin
puistoissa, kauppatorilla.. Luotsipatsas herätti ajatuksen kilpailusta, missä ihmiset saavat keksiä sopivan lauseen
luotsille. Se voisi kuulua vaikka: ”Suoraan kohti Vaasaa”.Kesä tuli Vaasaankaupunki täynnä elämyksiä
Vaasan kesä on täynnä elämyksiä ja yllätyksiä. Kaupunki on yksi Suomen kansainvälisimmistä. Hyvällä onnella voit
kuulla ihmisten puhuvan jotain niistä 110 äidinkielestä, joita Vaasassa asuvat puhuvat.Suomen lisäksi korvasi
harjaantuu nopeasti kuulemaan myös ruotsinkielen vivahteita. Parin päivän oleskelun jälkeen saatat eroittaa
virkamiesruotsin, maaseudun bondejen eli maanvilelijöiden tai fiskareiden ruosista.Hyvällä onnella voi kuulla myös
vöyrinruotsia, joka on niin erikoinen murre, että sitä eivät ymmärrä edes kaikki vöyriläiset. Vai mitä sanoa tästä: ”E
glenna åpp, sa tjärnjin, tå on klift båsst ögonbryynin.”. Lauseen ymmärtäjälle voisin melkein luvata pussillisen böcklinkiä
tai Maalahden munkkipossun, jota pääsee maistelemaan ainakin näin kalastuksen päivänä.Kalastuksen päivä tarjoaa
suoraan kalastajilta tuoretta, savustettua, graavattua, säilöttyä kalaa, kalakeittoa ja muita kalaherkkujaKalastuksen
Päivä järjestetään nyt 37 kerran. Kalamarkkinat on suosittu alkukesän tapahtuma Vaasassa. Tarkoituksena on edistää
kotimaisen kalan ja kalatuotteiden myyntiä sekä tuoda esille kalastukseen ja saaristoon liittyviä tuotteita.Tämän vuotisen
kalastuksen päivän pisin jono oli Maalahden munkkiposuja myyvän kojun edessä. Innokkaimat possujen ystävät
joutuivat odottamaan yli puoli tuntia herkkuaan.Kalastuksen päivä on koko historiansa ajan ollut Taiteiden yön ohella
kaupungin suosituin tapahtuma.Satiirikot sanovat, että päivien suosio on siinä, että vaasalaisilla on kerrankin
mahdollisuus tavata toisiaan tasa-arvoisesti ilman Art Cityn kulturellia painolastia. Kannattaa myös muistaa Klamydian
laulujen sanat, joiden mukaan vaasalaiset ovat homeaperseitä, koska kukaan ei tule paikalle jos jotain järjestää.
Havainto on pitänyt paikkansa näihin päiviin saakka, mutta tämän päivän kokemusten perusteella aika on muutumassa.
Kävelyretkin Sisäsatamasta rantakirppiksen kautta Klaarantaan on virkistävä kokemus. Vaskiluodon siltatyömaan
kohdalla on aivan pakko pysähtyä hetkeksi ja kuvitella millaiselta silta näyttää ensi syksyllä Jo nyt näyttää
hyvältä.Matka jatkuu Klalarannan kautta vankilan nurkalle, missä silmä tavoitta vankilan myymälän kyltin. Siellä on
aivan pakko käydä. Vankilan myymälässä on oman vankilan tuotteiden lisäksi myynnissä myös muiden vankiloiden
valmistamia tuotteita. Suljettujen vankiloiden ja avolaitosten työtoiminnassa vangit valmistavat erilaisia puu-, metalli-,
tekstiili ym. tuotteita myyntiin. Vaasan vankilän tuotteista löydät mm. takoarautaisin tuotteita lahjaksi tai omaan
puutarhaan tai mökille.Rantakadulla sijaitsevan lääninvankilan nurkalta kääntyy kuin itsestään Korsholmanpuistikolle.
Mäkeä ylös ja ollaan Kasarmintorin kohdalla, joka sijaitsee Vaasan korkeimalla paikalla yhdessä Ortodoksisen kirkon
kanssa. Kirkon ja Kasarmintorin välissä on perinnemuuri ja Tea Helenelundin veistämä Lottapatsas.
Korsholmanpuistikko on Vaasan kauneimpia puistikoita yhdessä Vaasanpuistikon, Kirkkopuistikon ja
Hovioikeudenpuistikon kanssa. Puistikot ja puistot ovat keskinmen osa kesäistä Vaasaa. Lisää Vaasan puistikoista voit
lukea tästä linkistä:
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Pärnu_Vaasan_ytstävyyskaupunki_2012
Ystävyyttä yli rajojenVaasa ja Pärnu ystäviä vuodesta 1956Pärnu day in Estonia" video kertoo Vaasan ja Pärnun
ystävyskaupunkitoiminasta sekä kulttuuriyhteistyöstä. Pääsiäisviikon aikana 6-8.4.2012, Pärnun kaupungin opetus ja kulttuuri johtaja Andrus Haugas kutsui Vaasalaisen ryhmän esittämään musiikkia Souvlaki orkesterin kanssa sekä
esittelemään Wildlife Vaasa-festivaalin luontoelokuvia.Tämä video on Pärnu päivän-tapahtumasta Pärnun
urheiluhallissa huhtikuun 8. 2012. Ilias MissyrisVuonna 1988 perustettiin Vaasassa Pärnu ystävyyseura jatkamaan
omalta osaltaan jo vuonna 1956 alkanutta Vaasan ja Pärnun välistä ystävyyskaupunkisuhdetta.Vaasan Pärnu
yhdistyshttp://www.netikka.net/vaasaparnuseura/Tässä hieman taustaa
Lähettänyt Vaasalainen
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Perjantai, kesäkuu

8. 2012

Kalastuksen_Päivä_Vaasassa:2012
Vielä tänään aamulla ns. Kuntsinranta Sisäsatamassa on tyhjä mutta jo illansuussa enmsimmäiset kauppiaat saapuvat
paikalle ja huomenna lauantaina rannan täyttää iloinen hyörinä kun Kalastuksen Päivä starttaa 33. keran.Kalastuksen
päivä 33. kerranKalastuksen päivä 09.06. 2012 järjestetään tänä vuonna lauantaina 9 kesäkuuta klo. 9-14 Vaasan
Sisäsatamassa. Suoraan kalastajilta tuoretta, savustettua, graavattua, säilöttyä kalaa, kalakeittoa ja muita
kalaherkkujaKalastuksen Päivä järjestetään nyt 37 kerran. Kalamarkkinat on hyvin suosittu alkukesän tapahtuma
Vaasassa. Tarkoituksena on edistää kotimaisen kalan ja kalatuotteiden myyntiä sekä tuoda esille kalastukseen ja
saaristoon liittyviä tuotteita.Päivä on Taiteiden Yön ohella toinen suuri paikallalinen tapahtuma. Parhaimmillaan vain
muutaman tunnin tapahtuma kerää jopa 10 000 kävijää.-Lohenarvontaa-Onkikilpailu kaupunginvaltuusto vastaan
urheilukalastajat klo 9.50-Nuorten onkikilpailu klo 11.30-Tiedotuspisteessä tietoa kalasta ja kalastuksesta

Lähettänyt Vaasalainen

16:41

Energialähettiläs_Vanhanen_Vaasaan
Energialähettiläs saapui Vaasaan Energialähettiläs Tuomas Vanhanen saapuu Vaasaan ja ottaa vastaan kesän
tehtävänsä. Julkaistu: 6.06.2012. Videon julkaisija: EnergyVaasa "Energialähettilään hulvatonta elämää on nyt viikko
takana. Huone Radissonista oli järjestetty kotoisaksi ja Vaasaan oli kiva tulla. Uusia kasvoja tuli heti maanantaina, kun
tutustuttiin Vasekin tiloihin ja ihmisiin. Heti alkuun sain haltuun tablet-koneen ja puhelimen Anvialta, sekä sen paljon
hehekutetun Audin Käyttöautolta. Ei jää ainakaan työvermeistä kiinni!"Näin kirjoitti Tuomas Vanhanen 03.06. 2012. Lue
lisää: Lisää energialähettiläästäwww.energyvaasa.fi/lahettilas jawww.facebook.com/energyvaasa
Lähettänyt Vaasalainen
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Vähäkyröläisten_toiveet_Vaasalta
Vähänkyrön alueelle perustetaan yhteispalvelupiste. Siellä vähäkyröläiset haluaisivat kunnan palvelua erityisesti
rakennusvalvonnan, vesi- ja viemärilaitoksen asioissa, katu- ja tieasioissa, sivistystoimen asioissa sekä kaava- ja
kartta-asioissa. Valtion palveluista tärkeimmiksi nousivat poliisi, Kela ja verohallinto. Järjestöiltä toivottiin
palvelupisteeseen eläkeläisten ja urheiluseurojen palveluita.Näitä vähäkyröläiset toivovat palvelupisteeseenVähänkyrön
alueelle perustetaan yhteispalvelupiste. Siellä vähäkyröläiset haluaisivat kunnan palvelua erityisesti rakennusvalvonnan,
vesi- ja viemärilaitoksen asioissa, katu- ja tieasioissa, sivistystoimen asioissa sekä kaava- ja kartta-asioissa. altion
palveluista tärkeimmiksi nousivat poliisi, Kela ja verohallinto. Järjestöiltä toivottiin palvelupisteeseen eläkeläisten ja
urheiluseurojen palveluita.YhteispalvelupisgtgeVaasan ja Vähänkyrön välisessä yhdistymissopimuksessa on sovittu,
että Vähänkyrön alueelle perustetaan yhteispalvelupiste vuoden 2013 alussa. Yhteispalvelu on hyväksi todettu tapa
tarjota kunnan, valtion, kolmannen sektorin sekä yksityisten palveluja keskitetysti yhdestä paikasta. Tällä
asiakaslähtöisellä toimintamallilla turvataan laadukkaat ja monipuoliset lähipalvelut alueen asukkaille myös
tulevaisuudessa.Yhteispalvelupisteen suunnittelun avuksi toteutettiin huhti–toukokuun vaihteessa kyselytutkimus, jonka
kohderyhmänä olivat kaikki Vähänkyrön alueen kotitaloudet. Kyselyllä haluttiin tietoa kuntalaisten
palvelutarpeista.Kyselyyn oli mahdollisuus vastata joko sähköisesti tai perinteisesti paperilomakkeella. Vastauksia
saatiin yhteensä noin 600 kappaletta. Kyselytulosten yhteenveto liitteenä.
Vastanneista suurin osa oli kahden hengen talouksia. Ikäryhmistä työikäisiä oli eniten. Myös taloudet, joissa asuu
eläkeläisiä, vastasivat aktiivisesti.

Nykyään asioidaan oman kunnan lisäksi Laihialla ja Vaasassa Vaasan keskustan alueella harvemmin kuin kerran
viikossa ilmoitti käyvänsä yli puolet. Tulosten mukaan Kelan, työ- ja elinkeinohallinnon sekä poliisin kanssa asiointi
hoidetaan nykyisin yleisimmin Laihialla. Vastaavasti maistraatin palvelut hoidetaan Vaasassa. Moni myös ilmoitti
hankkivansa palvelut puhelimitse tai internetin kautta.
Lähettänyt Vaasalainen
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Vaasan_kh_tiedottaa_kansantajuisesti
Toukokuussa kaupungin viestintäyksikkö aloitti kaupungin www-sivuilla juttusarjan: Mitä kaupunginhallitus päätti?
Tavoitteena on tuoda kunnallista päätöksentekoa ja päätettäviä asioita avoimesti ja ymmärrettävästi kuntalaisten
tietoon.Vaasan kh. avaa päätöksiääntietoa päätöksistä kansantajuisessa muodossaMitä kaupunginhallitus päätti?
-juttusarjassa esitellään kaupunginhallituksen kokouksissa tehtyjä päätöksiä tiivistetyssä muodossa ja kansantajuisesti.
Juttuun valitaan päätetyistä asioista mielenkiintoisimmat tavallista kuntalaista eniten koskettavat aiheet. Tiivistelmät
julkaistaan kaupungin www-sivulla sekä kaupungin verkkotiedotteissa.www.vaasa.fi/mitapaatettiin Kaupungin päättävien
toimielimien kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat toki edelleen kaikkien nähtävillä. – Lain vaatiman tiedotuksen
lisäksi, halusimme palvella ihmisiä entistä paremmin, kertoo kaupungin tiedottaja Tiina Salonen.Asukkaiden lisäksi
tiivistelmistä arvioidaan olevan höytyä myös muille kaupungin sidosryhmille, kuten medialleva, päättäjille ja
henkilöstölle.– Olemme saaneet tästä positiivista palautetta esimerkiksi kaupungin Facebook-sivuilla , Salonen
kertoo.Tämä on hyvä alku, sillä kaupungin tiedotuksen vuoden 2013 painopistealue on nimenomaan
päätösviestinnässä.
– Kunnallinen päätöksenteko ei välttämättä ole kaikille tuttua. Siksi onkin tärkeää tuoda esiin, miten kuntalaiset voivat
vaikuttaa, miten päätökset syntyvät sekä mistä asioista päätetään, Salonen jatkaa. Seuraavan kerran kaupunginhallitus
kokoontuu 11.6. Vaasa Facebookwww.facebook.com/vaasankaupunki
Lähettänyt Vaasalainen
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Postijahti_Skutan_Vaasa_2012
Postijahti Skutan on taas vesillä! ”The Postyacht is returned to her element - ready for another season of showing
passengers around our beautiful archipelago. The Postyacht, a replica of a 17th Century post and cargo vessel, is
returned to the water for another year of charters and public sailings", kirjoittaa videon tuottaja Malcolm
Pemberton.Postijahti Skutan taas vesilläyleisöpurjehdukset jatkuvatKehittyvä idea 5Vaasan ylpeys, postijahti Skutan
jatkaa yleisöpurjehduksia myös tänä kesänä.Heinäkuussa 1996 Perinnealusyhdistys Skutanin jäsenet toivat Postijahdin
Vaasan sisäsataman laituriin. Seuraavan syksyn ja talven aikana rakennettiin talkoilla ja työllistämisvarojen turvin
aluksen sisätiloja ja takiloitiin aluksen masto ja köydet,veistettiin plokit, ommeltiin purjeet jne. Ja sitten vain
vesille.HistoriaYhdistys tilasi tammikuussa 1996 Viron Saaremaalla toimivalta Saare Paat-veistämöltä aluksen rungon ja
kannen valmistuksen sekä apumoottorin asennuksen. Sieltä löytyi vielä sekä vanhaa perinteistä puualuksen
rakentamiseen tarvittavaa ammattitaitoa että edullinen hintataso. Lähes koko Itämeren alue - siis myös Saarenmaa kuului alkuperäisen postijahdin rakentamisen aikoihin samaan kulttuuripiiriin ja Ruotsin kuningaskuntaan.Nyt Skutan
oleilee kotisatamasaan Vaasassa muistutuksena entisaikojen merenkulusta ja sen aikaisen nopeimman mahdollisen
tiedonvälityksen korkeasta tasosta.SkutanSkutan on 12 metriä pitkä ja noin 3,5 metriä leveä (leveimmältä kohdaltaan) ja
syväystä on 1,25 m. Painoa aluksella on 12,5 tonnia. Rakennusmateriaalit ovat samat kuin 1600-luvulla: runko ja kansi
mäntyä, kaaret tammea, puun kyllästysmateriaali tervaa ja pellavaöljyä, purjeet ja pääosa köysistä hamppua.Alus on
esikuvastaan poiketen yksimastoinen ja kahvelipurjeinen. Maston kärki ulottuu merenpinnasta noin 15,4 metrin
korkeuteen. Purjepinta-alaa on kaikkiaan 85 m² (toppipurje mukaan lukien). Alusta ohjataan takakannelta pinnasta kuten
aikoinaankin.Postijahti Skutan järjestää yleisöpurjehduksia joka keskiviikko iltaisin kello 18-20.00.
http://www.postijahti.fi/Postijahti.htmlPublic sailings every Wednesday from 6-8 pm - call 044 380 8083 or visit for
http://www.postijahti.fi/Postyacht_en/Postyacht.html
Lähettänyt Vaasalainen
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Torstai, kesäkuu

7. 2012

Pohjanmaan_museolehti_2012_ilmaestynyt
Kapsäkki täynnä aarteitaPohjanmaa MuseolehtiPohjanmaan tuorein Museolehti ”Kapsäkki” on ilmestynyt.
Tämänkertainen lehti muistuttaa pääkirjoituksessaan vuosipäivien ja juhlien merkitystä elämänkierrossa.Juhlat ja
muistopäivät antavat näyttelyjen ja tilaisuuksien järjestäjille aiheen kaivaa kokoelmista ja aikakirjoista tietoa henkilöistä
ja tapahtumistaä, jotka ansaitsevat tulla nostetuksi esiin unohduksista.Pohjanmaan Museo juhlii tänä vuonna näkyvästi
kahta päivänsankaria: Helene Schjerbeckiä jonka syntymästä on kulunut 150 vuotta, sekä arkkitehti Carl Axel
Setterbergiä, hänen 200 vuotta sitten tapahtuneen syntymäns johdosta.Lehden sisällöllistä antia ovat mm. artikkelit
Vähänkyrön pappilasta ja sen ensimmäisistä asukkaita, Olohuone keskellä Korsnäsiä – pappila museon ja
kotiseutumuseon pihapiirissä ja Jääluola – Terranovan uusi maailmanperintönäyttely.Kapsäkki-lehti on saatavissa mm.
Pohjanmaan musosta . Tutustu lehden mielenkiintoiseen sisältöön Pohjanmaan museon nettisivulla:
www.museo.vaasa.fi.Lehti ilmestyy kolme kertaa vuodessa. Seuraava mumero ilmestyy 2013.Lehden päätoimittaja on
Kaj Höglund.
Lähettänyt Vaasalainen
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Vaasa_sai_paikallishistorian_käsikirjan
Vaasan kaupunkikehityksen julkaisema Kertomuksia Vaasasta kirja käsittelee kaupungin ja sitä ympäröivän seudun
historiaa useista eri näkökulmista usean vuosisadan ajalta. Kirjan on tarkoitus toimia vaasalaisuuden käsikirjana. Kuva:
Outi MentulaPaikallishistorian käsikirja VaasastaNämä tarinat on luettavaKertomuksia Vaasasta koostuu kaksikielisistä
artikkeleista, jotka ovat kirjoittaneet Olavi Antila, Sannasirkku Autio, Harri Hietikko, Kaj Höglund, Marianne
Koskimies-Envall, arkkitehti Anne Majaneva-Virkola ja dosentti Holger Wester.Kirjan kuvituksesta on vastannut
sarjakuvataiteilija Outi Mentula. Kirjan on toimittanut Harri Hietikko ja käntänyt Riitta Dahlback.Kirja on mahdollista ostaa
pääkirjaston kansalaisinfosta. Artikkelit ovat maksutta luettavissa ja ladattavissa pdf-tiedostoina jutun lopussa olevasta
linkistä.KaupunkikaehitysVaasan Kaupunkikehitys on keskushallinnon yksikkö, jonka tehtävänä on tarjota
elinkeinoelämän palveluita sekä kaupungin strateginen suunnittelu, tilastotietojen tuottaminen ja vaasanseudun
alueellinen kehittäminen. Kaupunkikehitys huolehtii myös maaseututoimen tehtävist.Kaupunkikehitys tuottaa myös
ajantasaista taustatietoa kuten tilastoja, selvityksiä ja ohjelmia kaupungin päättäjille ja hallintokunnille.Kaupunkikehitys ja
hallintokunnat ovat laatineet ja tuottaneet lukuisia Vaasan kaupunkia koskevia strategisia kannanottoja sisältäviä
julkaisuja sekä kaupungin historiaan liittyviä julkaisuja ja pdf tiedostojNäitä ovat mm. Setterbergin Vaasa - talojen
tarinoita Uudessa Vaasassa , Vanhan Vasan rauniot - Runeberg Triviaalikoulussa, Viljo Revell 100 vuotta 2010
Kaupunkikierros Vaasassa Revellin jalanjäljillä, Vaasan Kasarmi ja Annin siniv alkoinen Vaasa.Lue lisää:

Lähettänyt Vaasalainen
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Keskiviikko, kesäkuu

6. 2012

Lounaspicknic_käynnistyi_Vaasassa
Puistopicknic käynnistyi kaupunginrannassaVaasa Picnic on uusi esittävien taiteiden festivaali Vaasan sisäsataman
puistossa joka tarjoaa erilaisia esityksiä 6.6.-9.8. joka keskiviikko ja torstai lounasaikaan klo 11-13. Ensimmäinen Picknic
kokosi tänään vajaat neljäkymmnetä katselijaa ja kuuntelijaa. Huomenna on uuden picknic´n vuoro. Kuvassa Eemu
Laurila ja banjo. Teemu esiintyi yhdessä Dr. Maijasen kanssa, joka oli kuitenkin sen verran liukasliikkenen, että ei
mahtunut kuvaan. Teemun repertoaarin kuuluu ainakin tämänpäivän kuulemisen perusteella koko kansan tuntemia
ralleja.Tapahtumasa esiintyi myös Susanna Björkstrand . Hän on lukiolainen Mustasaaresta. Susanna laulaa ja soittaa
pianoa mieluummin kuin tyytyisi vain kuutelemaan musiikkia. Susannan ohjelmisto ylettyy uusista pop kappeleista
jazz-standardeihin ja saatetaanpa Vaasa Picnicillä kuulla jokunen Susannan omakin kappale.

Lähettänyt Vaasalainen
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Teknisen_viraston_lippa_Vaasa
Oletko koskaan Kirkkopuistikkoa kulkiessasi kiinnittänyt huomiota Teknisen viraston ”lipan” alla olevaan hienoon
”satu-asetelmaan” Se tulee poistumaan kesäkuun aikana, joten on korkein aika käydä katsomassa jos olet kiinnostunut
oman puutarhasi ideoista.Vaasan kaupungin viheraluehortonomi Leila Roininen sanoo, että sommitelmat ovat
viheryksikön puutarhureiden ideoimat. Alueen erikoiset kukat ovat liljakukkaisia tulppaaneja. Muita elementtejä ovat mm.
kanto ja sembramännyn kävyt. Lipan alainen pieni viheralue saa syksyllä taas aivan uuden ilmeen, lupaa Roininen.
Lähettänyt Vaasalainen
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Taideteoksia_sähkökaappeihin_myös_Vaasassa
Kirjailija-toimittaja Marjatta Ripsaluoma ehdotti vaasalaisia.info blogissa toukokuussa, että vaasalaisten taiteilijoiden töitä
esiteltäisiin torinseutuvilla standeissä. Tällainen idea on parhaillaan menossa Helsingissä kun Helsingin energia on
antanut sähkökaappinsa taiteilijoiden käyttöön.Sähkökaapit gallerioiksi myös VaasassaHelsinki sen toteuttiIdea
40Sähkönjakokaapeissa Helsingin Eerikinkadulla, Fleminginkadulla ja Museokadulla esittäytyy useita eri taiteilijoita,
joiden töiden yhteiseksi teemaksi galleriat ideoinut taiteilija Magdalena Åberg on valinnut sanaparin
Vastavoima-Motkraft. - Elämästämme puuttuu syvempi merkitys. Sitä on vaikea löytää maailmassa, jossa
kulutusideologia pyrkii koko ajan saamaan meistä vallan. Katugalleria on vastavoima, koska nähty ei istu niihin
mainoskuvaston raameihin, joita olemme tottuneet odottamaan katutilassa, Åberg selittää. Vaasalainen Marjatta
Ripsaluoma on samaa mieltä:Näin Vaasassa”-On mukavaa ajatella torille kaikenlaista. Minun ajatukseni oli se, että
mainosten sijaan standeissa voisi olla taiteilijoiden töitä. Grafiikanvedoksia, runonpätkiä, pieniä veistoksia – aivan mitä
vain. Minulle on sellainen tunne että kaupungista löytyy sekä tekijöitä että katselijoita. Sen lisäksi taidetta pitäisi olla
siellä missä ihmiset liikkuvat, sanoo Ripsaluoma.Uusi väylä-Katugallerioilla Helsingin Energia avaa väylän taiteen ja
kadunkulkijan kohtaamisiin ja tekee katukuvassa näkyvistä laitteistaan inhimillisempiä ja kaupunkikuvaan paremmin
sopivia. Muutos aikaiseempaan suhtautumiseen on muuttumassa.-Konsepti kehitettiin Taideteollisen korkeakoulun
kansainvälisessä työpajassa Magdalena Åbergin alkuperäisideasta, todetaan Helsingin Energian
nettisivulla.Käytännössä sähkökaappien katugalleria on toteutettu siten, että sähköverkon rakentamisen ja
kunnossapidon asennuksista vastaava Suomen Energia-Urakointi Oy on kiinnittänyt pleksille tulostetut taideteokset
Helen Sähköverkko Oy:n sähkönjakokaappeihin.Miten olisi Vaasassa? Helsingin
Energiahttp://www.helen.fi/tiedotteet/tiedotteet.aspx?id=285Kapinatyöläinenhttp://www.anarkismi.net/kapis/29kaupunkita
kaisin.htm

Lähettänyt Vaasalainen
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Vaasa_on_maalman_napa_video
Vaasan on maailman napaKirjailija Venny Kontturi totesi jo 50-luvulla että Vaasa on maailman napa: katsoi
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mihinsuuntaan tahansa niin aina on puoli maapalloa edessä. Nyt tämä kaikki on viilattu videomupotoonJulkaistu:
11.03.2012. Julkaisija: Viiksetproduct§
Lähettänyt Vaasalainen
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Tiistai, kesäkuu

5. 2012

Pohjanmaan_Sotilassoittokunta_Vaasassa_04_06_12
Puolustusvoimain lippujuhlan päivänä 4.6.2012 Pohjanmaan Sotilassoittokunta soitti Vaasan torilla. Julkaistu: 4.06.2012.
Julkaisija: jorkale
Lähettänyt Vaasalainen
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Juri _Kadarin_puheenvuoro
Juri Kadar myrskyn silmässäKansalaisen puolustuspuheJuri Kadar on on irtisanottu. Irtisanomisen syyt on epäillysti
salattu. On epäilty että syynä olisi kiusanteko tai jopa kateus. Tällä videolla annetaan lautakunnalle mahdollisuus kuulla
Juri Kadaria. Juri kertoo että hänen on huono puolustautua kun hän ei tiedä irtisanomisen perustetta.Irtisanomisesta on
valitettu ja asia menee lautakunnan päätettäväksi. On epäilys, että irtisanomien esittelijä lautakunnalle on irtisanoja.
Näin lautakunta saa epäillysti yksipuolista ja väärää tietoa.”Ei selkeätä syytä”Asia kuin asia, niin siinä pitää aina kuulla
molempia osapuolia. Voidaan epäillä, että lautakunta ei saa mahdollisuutta kuulla molempia osapuolia vaan saattaa
saada jopa väärän kuvan. Tarjoamme lautakunnalle mahdollisuude kuulla myös Juri Kadaria.Juri Kadar ei pysty
puolustautumaan koska hänelle ei ole sanottu selkeätä syytä.Kun joku irtisanotaan, niin asia on sillä selvä. 700 henkilöä
on kuitenkin sitä mieltä, että irtisanominen ei olisi oikein.Asiat ovat määrätty salaisiksi. Salaisiksi ne on mahdollista
määrätä koska on olemassa määräys, että jos asian julkituomisesta on haittaa työnantajalle, voidaan ne määrätä
salaisiksi. Koska irtisanomisen syyt ovat määrätty salaisiksi, voidaan epäillä, että niistä olisi haittaa irtisanojalle ja
irtisanominen ei olisi perusteltua.JoukkopakoKadar on neljäs opettaja joka lyhyen ajan sisällä tavalla tai toisella poistuu
talosta. Kadar ja hyvin monet toivovat, että neljän vuoden ajan jatkunut ajojahti nyt vihdoin päättyy ja hän voisi palata
syksyllä oppilaidensa, opettajakollegojensa luokse, kouluunsa, jossa hän on toiminut kaupunkimme hyväksi erittäin
tulosekkaasti lähes 30 vuotta.Emme julkaise tässä mitään salaiseksi luokiteltua mutta sen kertominen, että asia on
salainen, ei ole salaista.KadarKadar tähdentää, etta hanen mielestaan hanen osaltaan ei ole kyse mistään riidasta eika
edes erimielisyyksista. Hän ei omasta mielestaan ollut (eivätkä hanen lahikollegansakaan) olleet - riidassa koskaan
kenenkaan kanssa, vaan kärsimässä. Han halusi vain puolustautua tai pelastaa oppiailleen mita kulloinkin
pelastettavissa oli.Toimitus ei ota kantaa puoleen eikä vastaan vaan antaa kansalaiselle itselleen mahdollisuuden
puolustautua.Toimittaja Kari LajunenVaasalaisia.infoblogi Harri Leppälän kolumni
Lähettänyt Vaasalainen
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Maanantai, kesäkuu

4. 2012

Hurmaava_hattukävely_Vaasassa
Hattukävelyllä tutustutaan maalaustaiteen kaunottariin Tikanojan taidekodin Ilkka Lammi –näyttelyssä. Charmikkaat
ladyt ja chaarmikkaat hatut ovat hurja boomi maailman metropoleaissa, siis myös Vaasassa.Hattukävelijöiden kesän
avausVaasan lieriosasto kutsuu kaikki mukaanLauantaina 9.6. Hurmaavan hattukävelyn Vaasan lieriosasto tempaisee
kesän kunniaksi hattukävelyllä, joka suuntautuu Tikanojan taidekotiin ja jatkuu kesäpiknikille
Hovioikeudenrantaan.Hattukävelylle lähdetään klo 14 Hattu & Onni-liikkeen edustalta Raastuvankadulta ja
kaupunkikierroksen jälkeen hattukävelijät vierailevat Tikanojan taidekodissa, jossa kaikki hatulliset osallistujat pääsevät
3 euron hintaan opastetulle kierrokselle Ilkka Lammin näyttelyyn ja kierroksen päätteeksi nostavat kesäisen maljan
taidekodin puutarhassa. Maalaus nimeltään Ruusunen on vuodelta 1999, jolloin
Lammi löi itsensä läpi kuvataiteilijana. Hän kuoli tapaturmaisesti
juhannuksena 2000. Teos on yksityisomistuksesTaideannoksen jälkeen hattuseurue suuntaa piknikille Strampenin
edustalle. Sateen sattuessa seurue siirtyy sisätiloihin.Hattukävelyille saa ja pitää pukeutua: onhan yhtenä tarkoituksena
levittää pukeutumiskulttuurin ilosanomaa ja katueleganssia! Kesän avauksen kunniaksi osallistujien toivotaan valitsevan
ylleen joko kesäisen vaaleaa tai kukallista asua ja asusteeseen sopivaa päähinettä, joka voi olla esimerkiksi juhlava
lierihattu, trendikäs hatuke tai hiuskoru.Hattukävelyt ympäri Suomea ovat tällä hetkellä hurjassa nosteessa ja niistä on
muotoutunut säännöllisiä kaupunkitapahtumia Helsingin lisäksi Oulussa, Vaasassa, Turussa ja Tampereella.Neljäs
hattutapahtumaVaasassa hattukävelyt aloitettiin maaliskuun lopulla ja tuleva kesäpiknik on järjestyksessään neljäs
hattutapahtuma Pohjanmaalla. Osallistujia on ollut parhaimmillaan parikymmentä ja mukaan on mahtunut kaikenikäisiä
naisia, muutamia miehiä sekä lapsia.Hurmaavan hattukävelyn Vaasan lieriosasto toivottaa kaikki tyylikkäät naiset,
miehet ja lapset osallistumaan hattukävelylle lauantaina 9. kesäkuuta 2012 klo 14 alkaen!Lisätietoja antaa: Mikaela
Saarinen, Hattu & Onni, Raastuvankatu 22, Vaasahattujaonni@gmail.comKatso myös:
blogi: Look at my hat
http://lookatmyhat.fi/blog/valokuvanäyttely:http://www.helsinkiviikko.fi/fi/helsinki-paiva/hurmaavat-hattukavelijat-valokuva
nayttelyKatso myös www.hattu.fiTIKANOJAN TAIDEKOTI Hovioikeudenpuistikko 4
Vaasawww.tikanojantaidekoti.fiPauliina PääkkönenTiedottaja | Informatör
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Lavatanssit_Vaasan_Paratiisisaaressa
Lavatanssit Paratiisisaaressa15-16.06. 2012Kehittyvä idea 4Vaasan Paratiisi ry järjestää yhteistyökumppaneidensa
kanssa kesäiset Lavatanssit! Paratiisisaaressa. Paikalle rakennetaan hyvät puitteet kunnon tansseille. Talkooväki on
kunnostanut vanhan tenniskentän tanssilavaksi sekä tehnyt runsaasti töitä ympäristön siistimiseksi. Viimeeksi eilen
sunnuntaina tapahtuma-alueella oli risutalkoot.Lavalle nousevat Kalevi Huhtalan orkesteri, Björn Schauman sekä Duo
Mirja& Marco. Luvassa on kunnon lavatanssit muinaisen Hietskun lavan tyyliin.Lavatanssit 15.6. 20.00-02.00,
Päivätanssit 16.6. 13.00-17.00, Karaoke 15.6., Beach Volley 15.-16.6., Lavatanssikurssi, Kalastusesittelyä,
Piknik,..Video: Jorma HakalaFacebookhttp://www.facebook.com/events/278058988940613/
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Onnistunut_Matschshow_Vaasassa
Vaasan Agility-seura ry (VAS) järjesti koirien match show -tapahtuman 3.6.Kaikki koirarodut näyttelyssäMatch show on
epävirallinen näyttely, joka on avoin kaikille koirille rodusta riippumatta. Myös sekarotuiset koirat voivat osallistua match
showhun. Ainut edellytys osallistumiselle on, että koiran rokotukset ovat voimassa.Järjestäjät olivat seuranneet
säätiedotuksia huolissaan siitä, että luvattu sadekeli karsisi osallistujia. Sateelta onneksi vältyttiin ja saatiin jopa
auringonpaistetta!VASin kentällä Hietalahdessa oli reilu nelisenkymmentä koiraa omistajineen osallistumassa match
showhun, joka on oivallinen tapa harjoitella koiran kanssa kehäkäyttäytymistä virallisia näyttelyitä varten, tai
sekarotuisen koiran kanssa käydä kisaamassa mukavista palkinnoista.Tämän päivän tapahtumassa palkintopöydillä
nähtiin pokaaleja, ruusukkeita ja mm. koirien leluja ja koiransamppoota. Jokaisessa luokassa sijoitettiin neljä parasta ja
lopuksi valittiin Best in show eli näyttelyn kaunein. Voittajaksi tuomarit valitsivat pitkäkarvaisen kääpiömäyräkoiran
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nimeltä Lucifer.Järjestäjät kiittävät kaikki osallistujia, tuomareita sekä tapahtuman sponsoria Vaasan
Eläinkeskusta!Vaasan Agility-seura Ry / Emmi LeppämäkiVASin tapahtumia löydät verkkosivuilta:
www.vaasanagilityseura.com
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Wildlife_Vaasa_festival_iloittelee
Ryöstö museossaRobbery at the MuseumWildlife Vaasa festival humour"Robbery at the Museum" is a film project by
Westlake Films in association with Wildlife Vaasa festival's media education project and the Ostrobothnian
museum.Each course participant made his own film from footage that created together under screen play and
supervision by course instructor Nik Van Eckmann (Westlake Films). This film is made by Paul Wilkinson.Wildlife
FestivalKansainvälinen Wildlife luontoelokuvafestivaali järjestetään Vaasassa joka toinen vuosi. Tänä vuonna Wildlife
Vaasa festivaali täyttää 10 vuotta ja festivaalin teemana tulee olemaan lasten ja nuorten elokuvien lisäksi Unescon
maailmanperintö, kulttuurimatkailu sekä viimeisen kymmenen vuoden aikana tapahtunut luontoelokuvien tuottamisen
sisältöjen ja toteutuksen kehitys. Festivaalin eri vuosien parhaista palkituista luontoelokuvista tehdään
näytössarja.Festivaali järjestetään 21.- 25.11.2012.
Wildlife Vaasa Festivaalilla on uudet nettisivuthttp://wildlife.vaasa.fi/index.php/fi/
Lähettänyt Vaasalainen
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Retrokilpuritapahtuma_Vaasassa
Toukokuun lopulla Vaasassa järjestetty retrokilpuritapahtuma toi
vanhojen retrojen harrastajat ensimmäistä kertaa Suomessa yhteen. Retrokilpurit VaasassaEnsimmäinen, mutta ei
viimeinen..Kehittyvä idea 3Retrokilpurit 2012 oli ensimmäinen Suomessa järjestetty vanhojen kilpapyörien
valtakunnallinen kokoontumisajo. Tapahtuman esikuvat löytyvät Italiasta (L’Eroica) sekä Ranskasta (Anjou Ve&#769;lo
Vintage). Retrokilpurit-tapahtumankin tarkoituksena on koota yhteen yli 25 vuotta vanhat kilpapyörät ja niiden harrastajat
ei-kilpailuhenkisen ajelun ja rennon yhdessäolon merkeissä.Tapahtuma järjestettiin lauantaina 26.05.2012 Vaasassa.
Keskuspaikkana oli Vaasan auto- ja moottorimuseo, joka toimii myös lähtö- ja maalipaikkana tapahtuman 65 ja 32 km:n
pituisille yhteislenkeille.Katso myös tämäRetrokilpurit 2012
Vaasassahttp://www.youtube.com/watch?v=Xpc7uelOe0w&feature=youtu.be
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Nostalgiakauppa_tuli_Vaasan_rautatieasemalle
Vaasan rautatieaseman asemalaiturin katoksen alle on ilmestynyt pieni perinnetavaraa kauppaava myymälä. Tiina
Ågren esittelee mielellään yrityksen tuotteita.Nostalgiakauppa on elämäntapayritysTiina ja Mikael Ågren hullaantuivat
menneeseenKehittyvä idea 2Toukokuussa 2012 Mikael Ågrenin luotsaama Nostalgiakauppa avasi pienen liikkeen
Vaasan rautatieasemalla asemalaiturin alla. Vanha asemarakennus tarjosi sopivat puitteet toiminnalle joka perustuu
perinteisiin. Mikaelin ohella myyntityöhön osallistuu vaimo Tiina silloin kun lastentarhanopettajan työltään ehtii.-Asemalla
on jo lyhyen kokemuksemme perusteella kansainvälinen tunnelma ja jo nyt asiakkaittemme joukossa on ollut useiden
maiden kansallisuuksia. Päivä rytmittyy junien aikataulujen mukaan mutta paikalla on käynyt paljon asiakkaita myös
pelkästään kauppamme takia. -Nostalgiakauppa on erityisesti verkkokauppa, suuri osa tilauksista ja kaupasta tulee
verkkokaupan kautta tai puhelinmyyntinä verkkokauppaan perustuen, sanoo Mikael.Pellavapaitoja,
schföörinlakkejaKaikki myymälän perinnevaatteet valmistetaan käsityönä pohjanmaalla. Suuri osa malleista on tyypillisiä
50-luvun maaseudun malleja arkeen ja juhlaan. Tällaisia ovat mm. flanellipaidat, mekot, essut, pussihousut, jussipaidat
ja muut perinnepaidat. Myynnissä on myös historiaan ja perinteeseen liittyviä kortteja ja kylttejä sekä matkamuistoja.
-Kaikki menneeseen Vaasaan liittyvät korttiaiheet kiinnostavat. Lisäisin niitä mielelläni valikoimaamme. Kortit toimivat
hyvänä sisäänheittotuotteena ja ovat muutenkin sellaista pientä ostettavaa jota hankitaan hetken mielijohteesta.
Rautatieasemaan liittyvät historialliset kuvat kortteina olisivat myös hieno tuote.-Nostalgiakauppa valmistaa tilauksesta
vaatteita myös teemaravintoloille, oppaille ja maaseutuyrityksille.Jos toiminta käynnistyy mukavasti luvassa saattaa olla
myös oheistoimintaa asemalaiturilla.´ja odotussalissa. Ehkä asemalla nähdään joskus haikeitä jäähyväisiä ja Matti ja
Liisa valmistautumassa elämänsä ensimmäiselle junamatkalle.-Tuleva kesä antaa suuntaviivoja tulevasta, touko/kesäk
vaihde on perinteisesti vielä rauhallista aikaa- todellinen sesonki alkaa juhannuksena ja jatkuu koulujen alkamiseen asti.
Nostalgiakaupan suurin sesonki on aina joulu.-Pyrimme olemaan itse paikalla koko kesän ja jos homma lähtee liikkeelle
rekrytoimme sitten osa-aikaisen jouluksi ja ensi kesäksi.Nostalgiakauppa on avoinna ma-pe 10-17 la 10-14.
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NOSTALGIAKAUPPA Mikael Ågren www.nostalgiakauppa.fi
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Vaasa_Picnic_esiintyy_sisäsatamassa
Vellamo on folkhenkinen duo Vaasasta joka soittaa vanhoja, uusia, omia ja lainattuja folk, country, roots ja
americanatyylisiä biisejä. Kuva: Sami Koski-Vähälä.Vaasa Picnic sisäsataman puistossajoka keskiviikko ja torstai
lounasaikaan klo 11-13. Kehittyvä idea 1Vaasa Picnic on uusi esittävien taiteiden festivaali Vaasan sisäsataman
puistossa joka tarjoaa erilaisia esityksiä 6.6.-9.8. joka keskiviikko ja torstai lounasaikaan klo 11-13. Avajaisviikon
keskiviikkona 6.6. kuullaan musiikkiesityksiä, Susanna Björkstrandilta, Rebecka Jerniltä, Tommi Tuomalalta ja Eemu
Laurilalta. Saamme nähdä koko perheen miniteatteriesityksen ”Satuja maaseudulta (Tri Maijanen ja hra Laurila)”.
Kummitussirkus – ryhmän Koekaniinit tuovat ohjelmaan katuteatteria ja performanssia.Yleisön naurattamisestaa vastaa
Tommi Kippola stand up – up ohjelmineen. Lasten iloksi paikalla on maskeeraaja Sari Vesanto tekemässä
kasvomaalauksia, ilmapallotaikuri ja paikalla voi tavata myös Soivan Sammakon.Torstaipäivänä musiikista vastaavat
Jenni ja Sanna Piirto, Susanna Björkstrand, Rebecka Jern ja Vellamo. Tommi Kippola jatkaa stand up ohjelmaansa ja
naurua piisaa kun saamme tavata Juuso-Matias Maijasen klovnin. Soiva Sammakko ja ilmapallotaikuri saapuuvat myös
paikalle.

Koekaniinit on Kummitussirkus-teatterityhmän klassisen liikkuvan katuteatteriesityksen ja performanssin välimuoto,
jossa pitkäkorvaiset olennot, koekaniinit liikkuvat ajassa ja tilassa. Kuva: Mevi Ahola.Avajaisviikon esiintyjät ja
esityksetEemu Laurila soittaa banjokitaraansa rennolla meiningillä ja laulaakin samaan aikaan. Prinssi Rohkea ja
Erämaan Rotat -bändin kitaristisolisti esittää niin omia kuin lainabiisejä, uutta ja vanhaa matskua. "Eemu Laurilaa ei voi
kuvailla - se pitää kokea!"Juuso-Matias Maijanen opiskelee fyysistä teatteria Vaasassa. Kesän aikana saamme nähdä
Juusolta monenlaisia esityksiä, miimistä tanssiin ja klovneriaan.Satuja maaseudulta (Tri Maijanen ja hra Laurila)
Teatteria ja musiikkia: Koko perheen tarina siitä, mihin kaikkeen kummalliseen ja mielenkiintoiseen voikaan sattumalta
törmätä.Rebecka Jern on käynyt musiikkilukion ja opiskelee laulua jo viidettä vuotta Mustasaaren musiikkiopistossa.
Rebecka on aina rakastanut laulaa ja esiintyä ja haaveileekin urasta musikaaliartistina – hänen ohjelmistonsa koostuu
pop-, rock- ja musikaalikappaleista.Susanna Björkstrand on lukiolainen Mustasaaresta. Hän laulaa ja soittaa pianoa
mieluummin kuin tyytyisi vain kuuntelemaan musiikkia. Susannan ohjelmisto ylettyy uusista pop kappeleista
jazz-standardeihin ja saatetaanpa Vaasa Picnicillä kuulla jokunen Susannan omakin kappale.Tommi Kippola, Vaasan
ylioppilasteatteri Rampin kasvatti, lupaa hulvattoman stand-up esityksen meistä suomalaisista. Huonotuulisuus voi siis
jäädä kotiin katsomaan Jim tv:tä, kun sinä tulet nauttimaan riemuntäyteisestä lounasajasta. Myös laihialaiset ovat
tervetulleita.Koekaniinit on Kummitussirkus-teatterityhmän klassisen liikkuvan katuteatteriesityksen ja performanssin
välimuoto, jossa pitkäkorvaiset olennot, koekaniinit liikkuvat ajassa ja tilassa.Teatteri Soiva Sammakko on Vaasalainen
ammattiteatteri, joka tekee teatteria ja musiikkia lapsille.Jenni ja Sanna Piirto soittavat rentoa kesämusiikkia, höystettynä
muutamalla tunnelmapalalla. Tarjolla hyvää fiilistä ja viihtymistä tunnettujen ja vähemmän tunnettujen cover –
kappaleiden parissa.Tommi Tuomala on vaasalainen pitkän linjan laulaja ja lauluntekijä, jonka musiikissa kuuluu
bluesrock, suomirock ja vanha suomalainen vintage-iskelmä.
Vellamo on folkhenkinen duo Vaasasta joka soittaa vanhoja, uusia, omia ja lainattuja folk, country, roots ja
americanatyylisiä biisejä.Lisätietoja:vaasapicnic.wordpress.comwww.facebook.com/Vaasapicnic
E-mail:
vaasapicnic@gmail.com
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Vanhan_Vaasan_rauniokirkko_olisi_katettava
Vanhan-Vaaan Marian kirkon seinillä on kolme funktiota: suojaava, kantava ja eristävä. Mariankirkon seinät eivät täyttä
näitä kolmea tehtävää. Vanhat seinät voidaan hyödyntä vain suojaavana elementtinä, ei enää kantavana, eikä
myöskään eristävänä. Eli Marian kirkkoon on rakentava suojaava katto mutta uudella kannatuksella, joko kirkon sisälle
tai ulkopuolelle. Kuva: Johan HagströmKatetaan Marian kirkon rauniotRauniot on herätettävä vuositsataisesta
unestaanIdea 39Mitä Vanhan Vaasan rauniokirkon eli Marian kirkon raunioille tulisi tehdä? Miten ne tulisi konservoida ja
siirtää jälkipolville? Riittääkö pelkkä konservointi vai pitäisikö raunioille kehittää jonkin uusi funktio? Aiheesta on kaksi
erilaista näkemystä. Ehkä suosituin näkemys on että suojellaan olemassa oleva niin, ettei tapahdu vahinkoa, että esim.
kivilohkareita ei pääse tippumaan ihmisten niskaan; poistetaan sprayjaukset, roskat ja muut ilkivallan merkit.Toisen
näkemyksen mukaan raunioita ei voida koskaan konservoida lopullisesti, koska luonnonvoimat kuten sateet ja pakkaset
pääsevät vapaasti tekemään tuhojansa. Esimerkiksi Keski-Euroopassa ei kukaan enää lähde konservoimislinjalle.Siellä
haetaan rahoitusta hyödyntämisen kautta ja säilytetään puitteet niin, että tuhoutuminen on estetty mahdollisimman
kauas tulevaisuuteen.Lue lisää täältä: Aiheesta kirjoitettiin vaasalaisia.info blogissa (Maanantai, helmikuu 25.
2008)Marian kirkon kellotapuli
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Vaasan_museokesä_2012
Kesäkuussa käynnistyvät Tikanojan taidekodissa ja Kuntsin modernin taiteen museossa perinteiset lapsille suunnatut
näyttelykierrokset ja työpajat, joita järjestetään 13.6. lähtien viikoittain keskiviikkoisin klo 11 Kuntsilla ja torstaisin klo 11
Tikanojalla aina elokuun puoleen väliin saakka.Museoilla kesäohjelmaa perheille Luvassa taideleiri, pajoja, opastuksia ja
nukketeatteria Maksuttomat kierrokset tutustuttavat helppotajuisesti esillä oleviin näyttelyihin ja niitä seuraavissa
työpajoissa työstetään näyttelyn teemoja tai tekniikoita. Kuntsin työpajoissa tehdään abstrakteja taideteoksia tutustuen
samalla värioppiin ja Tikanojalla tehdään huovutustöitä. Molempiin työpajoihin on pieni materiaalimaksu.Myös Kuntsin
edustalla voi tehdä taidetta tai nauttia siitä 6.6. lähtien aina Taiteiden Yöhön saakka. Joka perjantai museon edustalla
piirretään väriliiduilla asvalttiin ohjatussa työpajassa klo 11-14. Paja on maksuton, mutta siinä on säävaraus. Myös
Sisäsataman puistossa järjestettävässä Vaasa Picnicissä on joka keskiviikko ja torstai klo 11-13 tarjolla erilaisia
esityksiä. Sateen sattuessa siirrytään Kuntsin kahvilaan.Heinäkuussa Kuntsilla järjestetään kaksipäiväinen taideleiri
6-12-vuotiaille torstaina 12.7. ja perjantaina 13.7. Molempina päivinä tehdään taidetta, askarrellaan ja tutustutaan
näyttelyihin muutaman tunnin ajan klo 10-13. Sään salliessa taiteillaan myös pihalla. Ohjaajana on museopedagogi
Jenni Niemi.Heinäkuussa on myös luvassa vauvojen ja taaperoiden piipahduspajoja Vauvojen värikylpyyn. Pajat on
jaoteltu lasten iän mukaan. Keskiviikkona 4.7. klo 14 järjestettävä paja on 1-2-vuotiaille. Torstaina 5.7. klo 12 paja on
suunnattu neljän kuukauden ikäisistä 1-vuotiaisiin ja iltapäiväpaja klo 14 on 2-3-vuotiaille. Taideleirille ja
piipahduspajoihin on ennakkoilmoittautuminen viimeistään viikkoa ennen tapahtuman alkua sähköpostitse:
johanna.kull@vaasa.fi. Osallistujilta peritään pieni materiaalimaksu.Heinäkuun lopulta lähtien nähdään Tikanojan
puutarhassa nukketeatteria. Pikku Aasin Nukketeatteri esittää perinteisen napolilaisen käsinukketeatteriesityksen
Pulcinellan Pyttipannu (”Le Guarattelle di Pulcinella”). Pääosassa ja esitettävien tarinoitten ”sieluna” on Pulcinella, jonka
seikkailut kiehtovat ja hauskuuttavat sekä lapsia että aikuisia. Esitykset ovat perjantaina 27.7. klo 15, sunnuntaina 29.7.
klo 15, tiistaina 31.7. klo 15, torstaina 2.8. klo 15, lauantaina 4.8 klo 15, keskiviikkona 8.8. klo 15, perjantaina 10.8. klo
15, sunnuntaina 12.8. klo 15 ja tiistaina 14.8. klo 17. Esitys kulkee kolmella kielellä, suomeksi, ruotsiksi ja italiaksi. Liput
5 € / hlö. Pauliina Pääkkönentiedottaja
Maalaustaiteen kesä Museoiden kesän päänäyttelyt keskittyvät maalaustaidetta. Tikanojan taidekodissa esitellään Ilkka
Lammin aiheeltaan klassista nykytaidetta; eteerisiä kaunottaria, herkkiä lapsia ja luontokuvausta. Näyttelyä opastetaan
sunnuntaisin klo 14. Kuntsin modernin taiteen museossa nähdään Italian ja Espanjan valosta vaikutteita saaneen
taidemaalari Lauri Laineen suurikokoisia maalauksia. Näyttelyä opastetaan torstaisin klo 18 ja sunnuntaisin klo
13.Näyttelyihin voi tutustua yhdellä pääsymaksulla saman päivän aikana ja perjantaisin museoihin on vapaa pääsy.
Tikanojan taidekoti pidentää näyttelyaikojaan heinä-elokuussa, jolloin museo on avoinna torstaisin klo 11-20. Myös
Kuntsi on avoinna torstaisin iltakahdeksaan. TIKANOJAN TAIDEKOTIHovioikeudenpuistikko 4 Vaasa
www.tikanojantaidekoti.fi. Avoinna: ti – la 11–16, su 12–17 & to 11-20 (heinä-elokuu). Pääsymaksut: 6/4 €, alle
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18-vuotiaat ilmainen. KUNTSI modernin taiteen museoSisäsatama Vaasa http://kuntsi.vaasa.fi. Avoinna: ti – su 11–17,
to 11–20. Pääsymaksut: 6/4 €, alle 18-vuotiaat ilmainen.Pauliina PääkkönenTiedottaja | Informatör
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