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Tiistai, heinäkuu 31. 2012

Pihakirppis_Asemakatu_20_Vaasa
Asemakatu 20:ssa asuva Max-Sebastian Kalinainen järjestää ke 1.8 - la 4.8 klo. 10-17 pihakirppiksen osoitteessa
Asemakatu 20.Pihakirppis uskoo kierrättämiseenMax-Sebastian Kalinainen myöntää olevansa pihi-Kirpputorini on jo
perinteinen, jo viides vuosi (kesä) on menossa. Kirpputoria pidän siksi, että olen äärimmäisen pihi luonteeltani, enkä
raaski heittää mitään pois. Kirppiksellä ei ns. rikastu, mutta minulle hyödytön tavara, esine, huonekalu yms. voi olla
toisen aarre. Tärkeintä ei ole hinta, vaan kierrättäminen, sanoo Kalinainen-Tämän päivän ihminen ostelee koko ajan
uutta tavaraa ja heittää surutta vanhat roskiin. Sen verran olen "vihreä", että jo luontoa ja luonnonvaroja ajatellessa on
hyvä panna kaikki tavara kiertämään, ei kaikki halua aina uutta tavaraa, vaan vanha kokee "uuden tulemisen" vaikka
toisessa kodissa, työpaikalla jne. -Nuoruusopiskeluaikanani oltiin tyytyväisiä siskoilta saatuihin, käytettyihin
kaffikuppeihin ja lautasiin. Nykyisin jo monilla opiskelevilla nuorilla pitää olla kaikki uutta ja merkkituotteita, vaikka
kirppiksiltä saisi opiskelijan kukkaroon sopivia, kauniita ja käutännöllisiä astioita, vaatteita yms. tavaroita.Max-Sebastian
KalinainenPihaihminenKalinainen sanoo olevansa pihaihminen, joka voi kirpputorin ohella työskennellä pihahommissa
kukkien ja rikkaruohojen kanssa.-Kirpputorivieraiden kanssa jutustellessa kuulee tosi mukavia tarinoita Vaasasta, sen
historiasta ja elämästä. Koska olen asunut talossa "vasta" 9 vuotta, tuntevat monet kirpputorilla vierailevat talon
historian paremmin kuin minä itse.Kalinainen sanoo olevansa vapaa taiteilija, musiikin ja säveltämisen
opiskelija.-Kirjoitan kirjaa ja näytelmää, maalaan ikoneja ja teen vapaaehtoistyötä vanhusten ja eläinten parissa.
Rakastan kauniita esineitä ja asioita, elämänkertoja ja teatteria.-Mottoni on; kun teet yhden hyvän työn toiselle, niin se
tulee satakertaisena takaisinSateen sattuessa kirpparitoiminta siirtyy tontilla olevaan liiteriin ja ns. bageritaloon
Asemakasun ja Ajurinkadun nurkkauksessa. Talon erikoisuuksia on iso yhä tallella oleva leivinuuniPihakirpis ke 1.8 la 4.8 klo. 10-17
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Maanantai, heinäkuu 30. 2012

VYK-vm1982_luokkakokous_Valassaarilla
VYK 1982 luokkakokous ValssaarillaVaasan Yhteiskoulun luokkakokous vuodelta 1982 teki luokkaretken Valasaarille
kesäkuun puolivälissä 2012. Tuloksena oli myös video.Tällaiset kotipaikkavideot tulisi kerätä yhteen ja samaan
paikkaan. Yksi tällainen paikka saattaisi olla vaasalaisia.infon ”Lainatut Vaasa Videot”. Ongelma vain on niiden
löytäminen ja se, että videoiden tekijät eivät osaa tai halua tagittaa videoitaan. You Tubeen julkisesti jätetyt vidceot ovat
kuitenkin julkista riistaa vaasalaisia.info kaltaisille paikallisile blogeille.Julkaistu: 19.06.2012. Julkaisija: TheHeikkiN
ValassaaretJune 2012LuokkakokousVYK 1982
Lähettänyt Vaasalainen
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Sunnuntai, heinäkuu 29. 2012

Ukkonen-jyrisi-Vaasanseudulla_28-29.07-12
Video Palosaarealta. Julkaistu: 28.07.2012. Julkaisija: keskju Ukkonen jyrisi VaasanseudullaYöllä 28.07. - 29.07. 2012
raivonnut ukonilma aiheutti maakunnassa useita asentopaloja ja hälytyksiä. Myös sade oli rankkaa. Ukonilmaa oli
edltänmyt kesän toistaiseksi lämpimin päivä.Myös pienet maastopalot ja automaattiset palohälytykset työllistivät
Pohjanmaan pelastuslaitosta. Vakavin tulipalo sattui Mustasaaressa, jossa salama räiskäytti kaksikerroksisen
pohjalaistalon ilmiliekkeihin. Rakennus vaurioitui pahoin.Pohjanmaan pelastuslaitos sai kaikkiaan parisenkymmentä
hälytystä, joista puolet oli maasto- ja rakennuspaloja. Maastoa paloi Raippaluodossa sekä Isossakyrössä ja
Vähässäkyrössä. Lisäksi Mustasaaressa Koivulahdessa tuhoutui konesuoja salaman iskettyä
siihen.Pohjalainenhttp://bit.ly/NcOKGU

Lähettänyt Vaasalainen
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Lauantai, heinäkuu 28. 2012

Afrikkalaisen_kulttuurin_festivaali_Vaasassa_28.07. 2012
Rummut puhuivat ystävyydestäAfrikkalaista kulttuuria 28.07. 2012 Vaasan kauppataorilla.Lämmin, jopa helteinen sää
houkutteli paikalle satoja kuuntelijoita ja katsojia. Esiintyjien joukossa olivat mm. vaasalainen tanssiryhmä Kpanlogo
Yede, perulaislähtöinen vaasalainen Trio SOS sekä vaasalainen perkussioinisti Tuukka Aitoaho.Festivaalin järjesti
Kpanlogo Yede ry, Svenska Kulturfonden ja Vaasan Kaupungin Kulttuurivirasto. Festivaali on omistettu Afrikalle ja
Suomessa asuville afrikkalaisille. Monet esiintyjät tulevat Afrikan eri maista ja heillä on juuret afrikkalaisissa
kulttuureissa.Festivaalin primus motor on Kpanlogo Yede. Kpanlogo Yede haluaa edistää monikulttuurisuutta ja
integraatiota Suomessa ja koko maailmassa laulun, tanssin ja rumpujen avulla. Vuosi sitten perustetun vaasalaisryhmän
perustajajäsenet Francis B. Oyeyiola ja Joseph Aduayi-Akue pyrkivät tuomaan afrikkalaista kulttuuria tutuksi
vaasalaisille ja kaikille kiinnostuneille.Tällä hetkellä ryhmässä on jäseniä Ghanasta, Nigeriasta, Togosta, Suomesta,
Tsekeistä, Islannista ja Venäjältä. Tulevaisuudessa ryhmän tavoite on edistää monikulttuurisuutta Suomessa kertomalla
paitsi afrikkalaisesta, myös muista kulttuureista. Video: Tapani Parkkari
Lähettänyt Vaasalainen

21:37

Kaupunkikalassa_Vaasan_Tiklaslammella_osa 1
pKaupunkikalassa Vaasan Tiklaslammellaruutanoita keskeltä kaupunkiaNimimerkki Jannvaasa on aloittanuat You
Tubessa mainion sarjan "kaupunkikalassa. Jannen ensimmäinen kohde on Tiklaslampi eli vanhojen vaasalaisten
nimistössä treski. Vielä 50-luvulla vaasalaiset kävivät treskellä luistelemassa ruuvareilla eli nurmisilla ja siellä myös
pelattiin moni kiihkeä jääpallo-ottelu.KaupunkikalassaKaupunkikalassa on kokeilu sarja miten kaupunkien lähistöllä voi
kalastaa erillaisia kaloja. Ensimmäisessä osassa kalastetaan ruutanaa tiklaslammella vaasassa.Muistakaa siis käyttää
pieniä koukkuja ja herkkää kohoa jos ruutanaa meinaatte siellä kalastaa, polarisoidut lasit auttavat päivällä onkijaa.
Kalastuspaikka sopii eritoten perheille joissa ensimmäisiä kaloja pitää saada näytille.Muistakaa C&R (Catch and
Release) kaloille niin löytyy kaikille kalaa mitä kalastaa. Paikka on lampi hautausmaan vieressä vöyrinkaupungin
kaupunginosassa.Julkaistu: 27.07.2012. Julkaisija: Jannevaasa

Lähettänyt Vaasalainen
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Perjantai, heinäkuu 27. 2012

Taidenäyttely_ja huutokauppa_eläinten_hyväksi_Vaasassa
Vaasalaisjulkkisten piti osallistua koiratarhan ja kissatalon hyväksi järjestettyyn näyttelyyn ja huutokauppaan, mutta
kymmenkunta osallistujaa perääntyi kalkkiviivoillla. Eläimet eivät kiinostaneet. Toisen tulkinnan mukaan rohkeus petti.
Katso Risto Jalosen ja Roy Rabbin video.Vaasalaisjulkisten oharieläinten auttaminen ei kiinnostanut.Ajatus oli loistava.
Pyydetään vaasalaisjulkkiksilta itse tekemä taideteos koiratarhan ja kissatalon hyväksi. Järjestetään yhteisnäyttely
ammattitaiteiloijoiden kanssa Mikolan akvarellimuseossa ja myydään työt Taiden yössä.Kutsu lähetettiin kymmenille
kansanedustajille, kunnallispolitikoille ja muille paikallisille julkkkiksille. Kun työt piti jättää yli kymmen kutsun saanutta
jänisti. Lopulta näytttelyyn saatiin Pekaa Puskan työ ”Myrsky I” ja Raija Kujanpään valokuva ”Kesä
kauneimmillaan”.Koka idea jäsähti ja järjestäjä joutui pyytämään ammattitaiteilijoilta vapaaehtoisia lahjoituksia.
Ammattitaiteilijat tulivatkin apuun.Osa järjestäjistä katsoo, että eläinten etu ei kiinnosta, osa on sitä mieltä että kynnys oli
liian korkea.Joka tapauksessa kulutkin on maksettava huutokaupan tuloilla ja loput koiratarhalle ja kissatalollle. Näyttely
kuuluu osana Botnia taideyhdistyksen 60-vuotisjuhlallisuuksiin ja osaltaan näyttelyjärjestelyissä on mukana myös
Vaasan taidegraafikot ry.
Kerronta ja 19.7 otetut, aiheeseen liittyvät stillkuvat sekä ohjaus: Risto Jalonen.
Äänitys ja livekuvaus: Roy Rabb. Vuoden eläimellisin taidehuutokauppanäyttely on avoimma Mikolan
akvarelllimiuseossa 9.8 saakka. Huutokauppa samassa paikassa 9.8 kello 21.
Lähettänyt Vaasalainen
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Torstai, heinäkuu 26. 2012

Kanttarellien_aika_Vaasassa_2012
Kanttarellien aika VaasassaSienet tulivat myyntiin 25.07. 2012Torikauppias Marianne Lindströnon ostanut kantarellinsa
Keski-Suomesta samalta poimijalta jo yli 30 vuoden ajan. Tästä satokaudesta tulee paras aikoihin, uskoo
Lindström.Marianne Lindströmiä sekä naurattaa että harmittaa se, että joka´ikinen vuosi, niin nytkin, joku tietää että
kanttarellit ovagt peräisin Virosta, mikä ei siis pidä paikkaansa.
Lähettänyt Vaasalainen

12:53

Piirtäjä_Miitti-Vaasassa_2012
Piirtäjä-Miitti Vaasassa 28.7.2012 Animen, mangan. Nintendon ja fursuitin sekä hengailun ystäviä kiinnostava
piirtäjä-miitti järjestetänn lauantaina Hietasaaressa. Miitin aikana on tarkoitus uida, pelata Nintendolla, heitellä fisbeeta,
hengailla ja syödä evätä.Miitin kutsuvideossa houkutellaan uusia osallistujia tähän tapaan:”Viime vuoden
heinäkuu-miitissä oli n. 20 osallistujaa, rikotaan ennätys tänä vuonna! Vuoden mittaan on tullut paljon uusia ideoita
tähän miittiin, joten kannattaa tulla vilkaisemaan. 3 Kysy jos mikään on epäselvää!”Julkaistu: 9.07.2012. Julkaisija:
iikomau Random video viime vuoden miitistä:http://www.youtube.com/watch?v=IdBp23NqPJ4HulluRichien miittikutsu
tähän samaiseen miittiin: http://www.youtube.com/watch?v=F6PzHLgZqwc
Lähettänyt Vaasalainen

09:11

Runo_Vaasalle-ja-kesälle_Risto_Jalonen
Tässä Risto Jalosen herttainen kesäruno kesälle ja Vaasalle. Vaasan Västervikissä runoa kotiseudulle. Kitarassa Raimo
Vahtera. Kaiken muun hoitaa Risto Jalonen. Julkaistu: 16.07.2012. Julkaisija: ristojalonen

Lähettänyt Vaasalainen
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Keskiviikko, heinäkuu 25. 2012

Villa_Dei_Misteri_karnevaali_Vaasassa
15. Villa Dei Misteri karnevaali ja konsertti ma 6.8.2012 klo 11:00-17:00 Hietalahden huvila ja puisto.Konsertti: Häälahja.
Klo 16:00. Kristiina Junttu, piano; Kuula-opiston Piano Studio.Festivaali koko perheelle.&#8232;Villa Dei Misteri on
festivaali koko perheelle. Näet esityksiä, kuulet musiikkia, bongaat lintuja ja osallistut työpajoihin.Päivän aikana pääset
mukaan seikkailuun, jossa Prinsessa Áidná Hattarapää ja Christoph Willibald von Rosa etsivät tietä Jatuli Huurreparran
Jatulintarhaan.&#8232;&#8232; Ohjelmassa on tasoja myös aikuisille ja nuorille.Päivälippu sisältää koko ohjelman ja
maksaa 10 euroa. &#8232;Päivässä ovat mukana Pikku Aasin nukketeatteri, Näyttämö Pegasos, Hohtavan puutarhan
teatteri, Kummitussirkus, Pohjanmaan tanssin aluekeskus, Korsholman Musiikkijuhlat, Bark, Malakta, Terranova ja
Vaasan kaupungin kulttuurikeskus.

Lähettänyt Vaasalainen
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Tiistai, heinäkuu 24. 2012

Kadonnutta_Vaasaa_etsimässä0_osa_12
Pyhän Marian kirkon hautatunnelittarua ja tottaTässä "Kadonnutta Vaasaa etsimässä" 12 osassa Pentti Suksi kertoo
Vanhan-Vaasan Pyhän Marian kirkon sisällä ja kirkonmuurin takana olevista tunnelista ja ”katakombista”. Kirkonmurin
takana olevat hauta-omkalot ovat kiehtoneet vanhavaasalaisten ja vaasalaisten mielikuvitusta parisataa vuotta.Vanhan
kaupunkilegendan mukaan kirkolta johti tunneli linnanraunioille ja toisen tarinan mukaan nykyiseen Mustasaaren
kirkkoon eli silloiseen hovioiketeen.Nämä legendat on ammuttu monta kertaa. Viimeistään silloin kun Vanha-Vaasa
viemäröitiin ja Vaasan Sähkö sähköisti kaupunginosan. Mitään tunnelia ei näiden töiden yhteydessä löytynyt. Työ
katkaisivat oletetun tunnelilinjan useasta kohdasta.Videon toteutus: Kari Lajunen
Lähettänyt Vaasalainen

15:08

Lähettänyt Vaasalainen
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Sunnuntai, heinäkuu 22. 2012

Vaasan_Rompetori_Täyttyi_22_07_2012
Rompetori ylitti odotukset22.07. 2012 Vaasan tori täyttyi myyjistä ja asiakkaistaTänä kesänä vaihtelevistä säistä
huolimatta Vaasan rompetori on ylittänyt kaikki odotukset. Tänään tapasin torilla mm. Rainer Ilkan, joka 25 vuotta sitten
metsästysretkellä Latviassa havahtui lastenkotilasten kurjaan asemaan. Siitä alkoi 25 vuotta jatkunut avustutoiminta,
jossa on nyt mukna Rainerin lisäksi hänen vaimonsa ja ”koko” suku. Toliminta jatkuu.Tapasin myös hallintonotaari
Pekka Perälän, jonka kanssa syntyi keskustelu kohutusta ruotsalaiskirjailija Stig Larsonista sekä kirpparimyyjän, jonka
vaimo peri yli 4000 kirjaa, joista on vielä jäljellä kaksi laatikkoa.
Lähettänyt Vaasalainen
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Torstai, heinäkuu 19. 2012

Kadonnutta Vaasaa etsimässä Osa 11

Pyhän Marian kirkon rauniot Kirkko rakennettu 1500-luvun alussa.Pentti Suksi ja Kari Lajunen jatkavat Vanhan Vaasan
Pyhän Marian kirkon raunioiden tutkimista. Tässä II osassa tutkitaan vanhoja kirkon lattian alle siunattujen vainajien
hautaoja.Kauppiaskadun varrella olleen entisen raatihuoneen torin laidalla ovat keskiaikaisen Mustasaaren Pyhän
Marian kirkon ja tapulin sekä Vaasan triviaalikoulun rauniot. Kirkon keskiaikainen osa käsittää runkohuoneen läntisen
ristivarren. Kirkon vieressä on 1671 rakennetun kellotapulin harmaakivinen makasiinina toiminut pohjakerros. Kirkon
rauniota on kunnostettu lukuisia kertoja 1910-luvulta lähtien. Tapulin raunio on katettu 1992.Vainajat ovat haudattu
tyhjään tilaan lattian alle ja näitä on myös kirkon seinien ulkopuolella. Romahtanut katto ja paljastuneet onkalot ovat
synnyttäneet lukuisia leagendoja tunnelista joka jotaisi joko nykyiseen Mustasaaren kirkkoon tai sitten muinaisen linnan
paikalle. Mitään tunneleita ei kuitenkaan ole olemassa, sanoo maakunta-argeologi Pentti Risla.Tylyä luettavaa
tunneli-intoilijoille:http://vaasalaisia.blogspot.fi/search?q=tunnelitLue myös nämä:Mielenkiintoisia luonto ja
kulttuurikohteita Vaasassa ja lähiympäristössähttp://www.sll.fi/pohjanmaa/vaasa/luonto%20ja%20kultuuri Vanha Vaasa
ja Mustasaaren kirkkohttp://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=1713

Lähettänyt Vaasalainen
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Keskiviikko, heinäkuu 18. 2012

Vaasan matkailuneuvonta_2012
Kesäemäntä Matleena Aaltonen ja neljä hänen kollegaansa vastaavat torin infomökissä matkailijoiden kysymyksiin.
Vaasan Tori-infon kesäemännät ja isännät vastaavat myös toritapahtumien käytännön järjestelyistä. Heiltä saa tietoa
Vaasasta ja Vaasan lähialueista, ravintoloista, näyttelyistä ja lähialueen tapahtumista. Heiltä voi ostaa myös
Vaasa-aiheisia postikortteja, ja pieniä matkamuistoja tai vuokrata polkupyöriä ja kirpparipöytiä. Infomökissä voi lukea
päivän sanomalehden.
Lähettänyt Vaasalainen
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Tiistai, heinäkuu 17. 2012

Kpanlogo_Yede_Vaasan_kauppatorilla_2012
Vuonna 210 perustettu Kpanlogo Yede -tanssiryhmä haluaa edistää monikulttuurisuutta ja integraatiota Suomessa ja
koko maailmassa laulun, tanssin ja rumpujen avulla. Lataaja: MirahouseVaasa , 27.05.2011Kulttuurijuhla Vaasan
kauppatorillaKpanlogo Yede kutsuu kaikki mukaanTanssi ja kulttuuriryhmä järjestää 28-07 Vaasan kauppatorilla
kansainvälisen kulttuurijuhlan klo. 15.00. Juhlan tarkoitukisena on lähentää eri kulttuureja toisiinsa.Kpanlogo Yede ry. is
a dance performance group that performs traditional African dances and songs. The aim of the group is to promote
multicultural diversity by teaching and performing to increase interest in African culture and promote cultural integration
among people with different ethnicity. The group consist of members from Ghana, Nigeria, Togo, Finland, the Czech
Republic, Iceland and Russia. We practise once a week from 7pm (19:00) to 8:30pm (20:30) every Thursday at Mira
House (one of our partners) - Kirkkopuistikko 34, Vaasa, Finland.Joining the group is free and earlier experience in
African culture (dancing and singing) is not required as we are there to help you understand others and improve your
knowledge in multi-ethnicity (both European and African culture). We also conduct private classes in African dance and
rhythms with a minor fee.In addition to this, we also perform for private occasions such as wedding, birthday party and
others.People of all ages, genders, nationality, able or disabled are welcome for life changing experience as we always
say “… let the rhythms flow!”
Lähettänyt Vaasalainen
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Maanantai, heinäkuu 16. 2012

Kadonnutta_Vaasaa_Etsimässä_Osa_10
Pentti Suksen ja Kari Lajusen videosarja ”Kadonnutta Vaasaa etsimässä” on nyt edennyt 10. osaan. Aiheena tässä on
Vanhan Vaasan eli Pyhän Marian kirkkoPyhän Marian eli Vanhan-Vaasan kirkkoMaanpuolustukseksi rakennettu
Korsholman linna (Chrysseborg) mainitaan ensimmäisen kerran testamentissa vuodelta 1384. Linnan vallit ovat
edelleen nähtävissä Vanhassa Vaasassa.Keski-Ruotsin rannikkoseudun merenkulkijat nousivat maihin nykyisessä
Vanhassa Vaasassa ja varsinaissuomalaiset erämaanomistajat tulivat vartioimaan alueitaan. Saman vuosisadan
puolivälissä rakennettiin Pyhän Marian kirkko ja 1370-luvun alussa saarelle nousi Korsholman linna, Crysseborg, joka
toimi Vaasan läänin hallinnollisena keskuksena. Kaarle IX perusti Vaasan kaupungin 2.10.1606 vanhalle kauppa- ja
satamapaikalle Mustasaaren kirkonkylään, joka sijaitsee noin noin 7 km kaakkoon nykyisestä kaupungista.Pyhän Marian
kirkko1300-luvulla rakennetun Pyhän Marian kirkon rauniot muistuttavat meitä kristinuskon ensimmäisistä voitoista
Pohjanmaalla.Pyhän Maarin kirkko oli FT Markus Hiekkasen mukaan luultavasti vuosien 1500 ja 1520 välillä rakennettu,
Neitsyt Marialle omistettu harmaakivikirkko.Kirkkoa laajennettiin useaan otteeseen, muun muassa vastaperustetun
kaupungin tarpeisiin 1600-luvulla. Kaupungin kokiessa hävityksen isonvihan aikana myös kirkko ryöstettiin. 1700-luvun
puolivälissä kirkko muutettiin ristikirkoksi. Juuri ennen vuoden 1852 paloa alttaritaulu oli siirretty muualle ja se on tätä
nykyä nähtävissä Mustasaaren kirkossa.Samalla ”kirkonmäaellä” on myös Vaasan Triviaalikoulun kivijalka. Vaasan
triviaalikoulu oli rakennettu 1691. Sen tunnetuimpiin oppilaisiin kuului vuosina 1815–1822 koulua käynyt Johan Ludvig
Runeberg.Lähteet: Vaasan Matkailuportaali, Vaasa 400-vuotta ja Wikipedia.

Lähettänyt Vaasalainen
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Torstai, heinäkuu 12. 2012

Kännykkävideoiden_uusi_aika
Kari Lajusen videossa ”Uusi Nokia 500 kamerapuhelin” ei ole mitään muuta erikoista kuin kohtuullinen youtube-laatu ja
se, että video kertoo siitä, mikä on tulossa.Kamerakännykät ohittavat jo digipokkarittämä vuosi on läpimurto
kännyvideoilleKamerapuhelimet yleistyvät kovaa vauhtia, joten kun jotain kiinnostavaa tapahtuu, kannattaa oma
kamerapuhelin ottaa esille ja kuvata kaikkea kummallista ja mielenkiintoista. Videot kannattaa myös panna jakoo You
Tubessa, Vimeossa, Meta Cafessa tai jossakin muussa palvelussa. Kamerakännykät ohittavat jo nyt halvemmat
digipokkarit käytettävyydessä ja osittain myös laadussa.Esimerkiksi Nokia 808 PureView -laitteessa on 41 megapikselin
kennolla ja Carl Zeiss -objektiivilla varustettu kamera sekä Full HD -videokuvaus,Kännykkävideot
yleistyvätMatkapuhelimet. Net kirjoittaa aiheesta”Videopalveluiden odotetaan kasvavan vuoteen 2012 asti lähes 74
prosentin vuositahtia. Videopalveluihin lasketaan ennusteessa videopuhelut, videon lähettäminen viestinä ja erilaiset
videoidenjakopalvelut. Web 2.0 ilmiö ja videonjakosivustot ovat kasvun vetureina, mutta monia epävarmuustekijöitäkin
on.Suomalaisia tunnettuja palveluntarjoajia ovat muun muassa Jamba ja Buumi.net, jotka molemmat myyvät videoita
yksittäiskappaleina. Videot voit tilaamisen jälkeen katsoa niin usein kuin vain
haluat.”Matkapuhelin.Nethttp://www.matkapuhelimet.net/kannykkavideot/
Kamerapuhelinhttp://www.puhelimeni.fi/info/kamerapuhelimet.php
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Keskiviikko, heinäkuu 11. 2012

Me_laihduttajat_vaasalaisia.info
Uudet ruokarutiinit jo 5 vko:a. Lautasella tomaatinlohkoja, hapankaalia, kasvisliemessä muhitettuja vihanneksia ja
juureksia, kidneypapuja chilikastikkeessa ja broi&#314;erleike.Aivan oma sovellus laihtumiseenEi enää perunoita, riisiä
ja makarooneja, ei valkoista leipää (kahvipulla) vain yksi pala ruispuikulaa aamupuuron kanssa. Ei muita hedelmiä kuin
yksi omena ilalla. Valipalaksi viilia tai maitorahkaa ja marjoja tai tomaattin lohkoja ja lounaasta jääneitä
kasviksia.Kasvisten kanssa kanaa, kalaa tai eri tavalla valmistettua lihaa. Ei rajoiatuksia ruoan määrän suhteen.
Rasvatonta maitoa ja 2 kupillista kahvia vrk ja steviaa makeuttamaan.Sen verran paljastan että en ole koskaan
aikaisemmin syönyt näin hyvää ruokaa. Loput paljastan kun 3 kk on kulunut.Yleisperiaate on, että laiduttamaan ei pidä
ryhtyä hampaat irvessa. Siitä ei tule mitään.Mutta jos olet kiinnostunut uusista ruoka annoksista ja haluat kokeilla erilisia
vaihtoehtoja, saatat jopa onnistua. Minulle nämä kuluneet 5 viikkoa ovat olleet todella mielenkiintoiset. En ole piitannut
pätkääkään ruoka-aineiden yhteensopivuudesta sanotusta, vaan olen sekoitellut makuja ja raaka-aineita mielentilan
mukaan. Jokainen ateria on maistunut hyvältä.Tapio ParkkariKerro sinäkin omista kokemuksistasi.Me laihduttajat
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Tiistai, heinäkuu 10. 2012

Snautseri_pelasti_hengen_Vaasassa
Ihmishengen tänään (10.07. 2012) pelastanut snautseri Miss Lee ja omistaja Kjell Lauren aamulla Vaasan sateisella ja
sumuisella kauppatorilla Ari Kinnusen torikahvilassa.Sankarisnautseri Miss Lee pelasti hengenKjell Lauren on varma,
että koira pelasti hengen-Heräsin aamulla seitsemän maissa ja aloitin jammaamaan kitarallani. Miss Lee istui vieressä
ja kuunaeli tapansa mukaan hartaasti. En ensin kuullut mitään, mutta sitten kiinnitin huomioni koiran wuff, wuff
ääntelyyn.-Ajattelin ensin että koira kuulee siivoojan äänen porraskäytävästä ja menin katsomaan. Silloin kuulin hyvin
heikon apua-huudon jostakin kerroksista. Kuljin kerroksia lävitse ja kuuntelin ovien takaa kunnes löysin oikean
huoneuston, kertoo Lauren.Koira pelasti-Huomasin talon pihalla talon hallituksen jäsenen, jolla oli yleisavain ja
huoneustossa asuva vanharouva löytyi vaikeasta asennosta wc:stä. Hän ei päässyt liikkumaan mihinkään suuntaan.
Hän oli käynyt aamuyöstä oksentamssa ja juuttunut paikoilleen. Hälytimme ambulanssin ja rouva vietiin hoitoon.-Olen
täysin vakuuttunut että Miss Lee pelasti vanhanrouvan hengen. Rouvan ääni oli jo niin heikko että vain vaivoin kuulin ja
tunnistin sen mutta Miss Lee reagoi siihen, sanoo Lauren.Kjell ”Keba” Lauren on vaasalainen basisti ja kitaristi. Lisää
Keba Laurenista:
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Maanantai, heinäkuu

9. 2012

Murtomäelle_ympäristöpalkinto
Vaasalainen luontokuvaaja Eero Kullervo Murtomäki, s. 10. tammikuuta 1943 Vaasa, on saanut Suomen
luonnonsuojeluliiton tämänvuotisen ympäristöpalkinnon. Eero Murtomäkeä kiitetään pyyteettömästä luonnon
puolustamisesta kuvan, sanan ja toiminnan avulla. Kotkan kuva: Eero MurtomäkiEero Murtomäelle
ympäristöpalkintoMurtomäki toi suon kansallismaisemaanMurtomäki on yksi niistä, jotka jo 1960-luvulta alkaen nostivat
kuvillaan ja kirjoituksillaan suon maamme kansallismaisemien joukkoon. Murtomäki itse luonnehtii kirjojaan, elokuviaan
ja valokuvanäyttelyitä itsekkäiksi.-Haluan, että elinympäristöni taivaalla lentää merikotkia, metsissä humisee vartevia
puita, suot suovat antimiaan ja meri kalojaan", hän sanoo.Kolmatta kertaa jaettu Ympäristöavaus -palkinto on tarkoitettu
yksittäisten, mutta merkittävien ympäristötekojen huomioimiseen.
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8. 2012

Vaasan_syntysijoilla_Kappelinmäellä
Videosarjamme Kadonnutta Vaasaa etsimässä on edennyt 9:een osaan. Siinä olemme edelleen Kappelinmäellä ja
osoitamme sen alkuperäisen kappelin paikan. Kappeli on Vanhan Vaasan hautausmaalla ja käymme läpi seuraavien
henkilöiden haudat.Herman Antell, lääketieteen lisensiaatti, Suomen rikkain mies.C.G Wolff, laivanvarustajaHedvig
Maria RewellAbraham WasastjernaJohn Bergenheim, Vaasan läänin kuvernööriJulkaistu: 7.07.2012. Julkaisija:
vaasalaisia Kertoja Pentti SuksiVideon toteutus Kari LajunenLue lisää Vanhan Vaasan hautausmaasta:Kadonnutta
Vaasaa etsimässä videot 1-9
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6. 2012

Mikä_rakaennus_Vaasassa
Pitkänlahdenkadulla Wärtsilän tontilla on ränsistynyt puurakennus, jonka julkisivulla on selkeät juutalaiset piirteet.
Synagookan ikkunouta muistuttavat ikkunapuitteet ja kattokolmiossa Daavidin tähti. Mikä on rakennuksen historia?
Kerro siitä vaasalaisia foorumin ”Kadonnutta Vaasaa etsimässä” ketjussa. Yleensä ketjussa saa vastauksen kaikkiin
Vaasaa koskeviin kysymyksiin, mutta nyt taisi tulla kinkkisempi juttu.Kadonnutta Vaasaa etsimässä
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Pelejä_ja_leikkejä_Vaasan_keskustaan
Katupelit ja leikit eivät oikein istu pleikkarisukupolven maailmaan. No, geokätkentä nyt vielä jotenkin menee, mutta
prekkaaminen ja puttaaminen, herranjestas, nehän on kalevalaa.Pelit ja leikit Vaasan keskustaanIdea
46Pleikkarisukupolvi tuskin lähtee prekkaamaan, puttaamaan, rintaamaan tai pelaamaan neljää-maalia tai jotain muuta
”entisaikaan” liittyvää peli ja leikkiä. Boccia ja katushakki ja cityfrisbee saattaisivat vielä mennä ja tietysti
geokätkentä.Vai kiinnostaisivatko peli- ja leikit sittenkin osana street-festival tyyppistä tapahtumaa? Kysymyksessä voisi
olla lapsiperheille tarkoitettu viihtmispaketti esim. Hietasaaressa tai Tropiclandian rannassa.Pelejä keskustaanNäkisin
mielelläni että Hoviokeudenpustikolla pelattaisiin bocciaa, Hesburgerin edessä katushakkia ja muita pienimuotoisia
pelejä.Pelit ja leikit voisivat olla osa isompaa kesätapahatumaa. ´Ei muuta kuin google suihkimaan ja ottamaan selvää
mitä kaikkea maailmalla pelataan ja leikitään kaupunkiolosuhteissa ja kaupunkien liepeillä.. Esimerkiksi välinekauppa
saattaisi toimia hyvin tällaisen tapahtuman yhteydessä, jopa sponsorina.Vaasa Streetart FestivalStreet GamesStreet
ArtHPV (kevyt kulkuneuvot)Street Games sisältää kaikki mahdolliset kadulla pelattavat pelit ja leikit katukoriksesta
vaasalaisiin puttaamiseen ja prekkaamiseen sekä rinttaamiseen.StreetArt käsittää kaikki katutaiteet asvalttiin piirretyistä
kuvista katuteatteriin, pantomiimeihin ja eläviin patsaisiin ja katusoittajiin.HPV (Human Powered Vehicle) käsittää kaikki
liikkuvat ihmisvoimalla kulkevat vempaimet polkupyöristä motorisoituihin rullaluistimiin. Tähän jälkimmäiseen voitaisiin
yhdistää myös erilaiset ihmisvoimalla kulkaevat vesiliikuntavälineet merikaupungissa kun eletään ja ilmassa
ihmisvoimalla liikkuvat välineet vanhassa ilmailukaupungissa kun ele.Tämä idea on esitetty ensimmäisen keran
Vaasalaisia.info blogissa perjantaina heinäkuu 30. 2010Lue lisää
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Vaasan_arboretun_huonolla_hoidolla
Vaasan Arboretum sijaitsee Hietalahdessa lähellä Monitoimiviheriötä ja Hotelli Silveriaa. Tarkemmin Ruutikellarintien ja
Mäkikaivontien risteyksessä. Ruusutarhan hoito on unohtunut. Tyhiä ruutuja on silmämääräisesti saman verran kuin
ruusuruutuja. Niistäkin monet huonosti hoidettuja.Vaasan arboretum on huonolla hoidollamutta toisinkin voisi ollaIdea
45Tämä teksti julkaistiin ensimmäisen kerran sunnuntaina elokuu 2. 2009. Tilanne ei ole miksikään muuttunut.
Vaasalaisia Blogi palaa aiheeseen taas ensi kesänä. Toivottavasti ensi kesänä ei tarvitse copypastata vanhaa
juttua.Arboretumista voisi kehittää yhden Suomen hienoimmista kohteista jos vain halua sijoittaa kohteeseen löytyisi.
Ruusujen määrää voisi kasvattaa puolella ja sen lisäksi alueelle mahtuisi vaikkapa kaikki Suomessa kasvavat kukkivat
puut (omenapuita lukuun ottamatta) tai suurin osa kukkivista pensaista. Nämä olisivat harmoniassa ruusupensaiden
kanssa.Miksi arboretumia ei hoideta
Lähettänyt Vaasalainen
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Vaasan_lemmenlukkosilta
Lemmenlukkosilta vie PalosaarelleOnko lemmenlukoilla jo paikkansa Vaasassa?Palosaraen sillan kävely- ja pyörätie on
luonnollinen reitti,jota pitkin kulkee satoja ihmisiä joka päivä ympäri vuoden. Entäpä jos verkkoon kiinnitettäisiin yhteen
kietoutuneet sydämet ”liikennemerkiksi”, että tähän verkkoon voi laittaa oman lemmenlukon. Siinä olisi valmis
konsepti.Tämä on hyvä alku keaskustelulle.Video: Kari Lajunen
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Innocrafts_ja-Muova_Vaasa
INNOCRAFTS –Innovating entrepreneurship policies in the CRAFTS sector. Hanke pyrkii edistämään yrittäjyyttä
käsityösektorilla.Muova edistämään käsityöläisyyttäInnocrafts hankkeen tavoitteena on edistää käsityöalan yrittäjyyttä
vaihtamalla kokemuksia ja hyviä käytäntöjä osallistujamaiden (11 kpl) kesken. Hyvillä käytännöillä tarkoitetaan erilaisia
projekteja, prosesseja, tekniikoita ja metodeja, jotka ovat todettu olevan toimivia.Hankkeen puitteissa järjestettiin 20.6.
ensimmäinen Round Table –keskustelutilaisuus, johon kutsuttiin alueella toimivia käsityöalan ammattilaisia.
Tilaisuudessa nousi esiin useita mielenkiintoisia käsityöalan hyviä käytäntöjä.Hankkeen puitteissa Länsi-Suomen
muotoilukeskus Muovalla on tilaisuus ottaa mukaan suomalaisia käsityöalan ammattilaisia ulkomailla järjestettäviin
verkostoitumistilaisuuksiin. Syyskuussa Ranskan Reimsissä järjestettävään ensimmäiseen seminaaritilaisuuteen valittiin
mukaan Österbottens hantverk rf:n edustaja esittelemään Taito Groupin toimintaa.
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Vaasalainen_palaa_juurilleen
”Vaasastahan lähdin syksyllä 2000 ovet paukkuen ja vannoen Vesku Jokisen sanotusta lainaten, että vaasalaiset on
homeperseitä ja tänne en palaa. ..Vanha suola janottaakirjoittaja palaa juurilleen tyttärensä kanssa"Nyt 11 vuotta
myöhemmin olen kuitenkin aika ajoin harkinnut tänne palaamista. Sattuneesta syystä olen täällä vieraillut tavallista
tiheämmin tänä vuonna. (2011)Toki haluan, että Ayla tapaa isovanhempiaan, mutta toivon myös hänen tutustuvan
kotiympäristööni ja täten ehkä jatkossa ymmärtävän äitiään paremmin (niin – myönnän, että elättelen ehkä liiankin
suuria toiveita). Tänä kesänä (2011) lähdin Vaasaan ihan tutkimusmielessä. Olen kohta 31, asunut 54% elämästäni
Vaasassa. On korkea aika tutustua kotikaupunkiini."Näin blogissa ”Single mama´s diary”Lue
lisäähttp://heiniayla.blogspot.fi/2011/07/ovatko-vaasalaiset-todella-homeperseita.html
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Vaasan_kaupunginranta_uudistuu
Vaasan kaupunginranta on pinta-alaltaan iso kokonaisuus ja suunnittelussa oli tärkeää rajata uudistettava alue.
Uudistettava alue ulottuu Kuntsin modernin taiteen museolta Åbo Akademin Academillin asti. Oman haasteensa
suunnitteluun toi käyttäjien toiveiden tuominen osaksi suunnitelmaa.Kaupunkirannan uudistamisten taustallaon
käyttäjälähtöinen muotoiluYleissuunnitelmatasoisena lähtökohtana oli Vaasan sisäsataman ja Yliopistorannan
arkkitehtikilpailun voittajatyö Jousi vuodelta 2005. Kaupunginrannan suunnittelussa yhdistyivät käyttäjälähtöinen
muotoilu, maisemasuunnittelu, kaupunkikuva sekä alueen tekniset vaatimukset ja ratkaisut.Useita käyttäjien toiveita
toteutuu kaupunginrannan uudistuksessa. Näitä ovat esimerkiksi istuskelulaituri merinäköalalla, esteettömyyden
huomioiminen, rannan läheisyydessä olevien kulkuväylien ja pyörätien uusiminen, istumapaikkojen lisääminen sekä
rantaa kaunistavien istutusten ja puiden uusiminen.Silhuettimainen auringonottolaituri valaistaan koko matkalta ja
pyöräteiden valaistusta lisätään, mikä omalta osaltaan lisää viihtyisyyttä ja tuo turvallisuutta alueelle. Suunnitelmassa on
otettu huomioon myös alueen talvikäyttö: uudet portaat mahdollistavat keskustan alueella turvallisen ja helpon pääsyn
jäälle.Meren läheisyyden kokeminen nähtiin myös tärkeäksi asiaksi, mikä toteutuu, kun rantaan tehdään mereen asti
ulottuvat istuinportaat. Uuden auringonottolaiturin materiaaliksi valittiin lämmin puu, joka nousi ykkösvaihtoehdoksi
käyttäjien toiveissa.Kaupunkirannan uudistamisen kustannusarvio on noin 250 000 euroa. Kaupungin talousarviossa on
varattu tälle vuodelle 150 000 euroa kunnostustöihin. Kaupunkirannan uusiminen aloitettiin toukokuussa 2012
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Millainen_Juri_Kadar_oli_opettajana
Ohjelmamme Kansalaisen puheenvuoro jatkuu osalla 5. Tässä osassa entinen musiikkiluokkalainen kertoo
tunnelmistaan millaista oli olla irtisanotun musiikkiluokkien opettaja Juri Kadarin oppilas. Hän on nykyinen
musiikkiluokkien tuki ry:n puheenjohtaja Timo Rinne. Osa 4 tulee myöhemmin.Timo Rinne muistelee Juri KadariaRinne
on Musiikkiluokkien tuki ry:n puheenjohtajaMusiikkiluokkien tuki ry on huolissaan mm. esiintymisten peruuntumista.
Yhdistys ei saa sääntöjensä mukaan ottaa yhdistyksenä kantaa koulun sisäisiin asioihin. Edellinen puheenjohatja yritti,
mutta silloinen koulutoimenjohtaja sai hänet luopumaan.Timo Rinne muistaa Juri Kadarin lempeänä ja
oikeudenmukaisena opettajana. Jurin ohjeet ja neuvot ovat niin syvällä selkärangassa, että nyt niistä osaa iloita tavalla
joka ei vielä kouluaikoina tullut mieleen, tiivistää Rinne.Videon toimittaja on Kari Lajunen
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Junnujen_torifutista_Vaasan_kauppatorilla
Vaasan kauppatori oli tänään täynnä elämää kun 7-8 vuotiaat junnut ähelsivät aamupäivällä pallon perässä. Yleisöllä
ritti hauskaa, vaikka suurin osa katsojista taisi olla ukkeja ja mummoja. Wasa Footballcup kuuluu perinteisesti Suomen
suurimpiin juniorijalkapalloturnauksiin. Vuosittain kokoontuu lähes 250 jalkapallojoukkuetta Vaasaan pelaamaan
jalkapalloa ja viihtymään yhdessä pallotovereiden kanssa.Turnaus on nelipäiväinen. Tänään 1.07. 2012 torilla pelattiin
cupin viimeaiset näytösluontoiset matsit.Infoahttp://wasafootballcup.com/?lang=fi

Lähettänyt Vaasalainen

11:32

Rompetori_täyttyi_1_7_12
Vaasan Liikeaaeskusta ry:n ideoima Rompetori täyttyi iloisista myyjistä tänään 1.7. 2012 heti aamusta. Torilla oli myyjiä
ja asiakkaita enemmän kuin miesmuistiin. Myös tavaravalikoima oli edustava.
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Niemelän_Gridlock_unohtui_päälle
Niemelän Gridlock pyörii valossaJoku Vaasan kaupungin virkamiehistä on unohtanut painaa off-nappulaa, sillä Jaakko
Niemelän valoteos Gridloc pyöri iloisesti auringonvalossa tänään aamulla (01.07.2012)Jaakko Niemelän valoteos
Gridlock sijaitsee Vaasan kävelykadulla Rewell Centerin lännen puoleisella julkisivulla. Teos on 18 metriä korkea,
liikkuva varjokuva rakennuksen päädyn korkeassa valkoisessa seinäpinnassa.Teos on näkyvillä hämärän ja pimeän
aikaan. Valoteos on pystytetty velj. Gröndahlin apurahan turvin. Valmistui: marraskuu 2006 .Teoksesta on hieno
video.Videon on tuottanut Pohjanmaan Museo.http://www.youtube.com/watch?v=si4TEVLnLMs
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Vaasa_Merenkurkun_helmi_Sulo_Kallio
Vaasalaisen Sulo Kallion laulama ja Vexi Salmen sanoittama valssi ”Vaasa- Merenkurkun helmi” on edelleen
sanoituksellisesti ja esityksenä paras Vaasasta tehty musiikkikappale.Vaasa – Merenkurkun helmiesittää präntöön
pavarotti – Sulo KallioSulo Kallio on syntynyt Vaasan Palosaarella. Jo 15-vuotiaasta lähtien on Sulo Kallio keikkaillut.
Rummut ja basso ovat mielisoittimet. Ensimmäinen oma bändi oli nimeltään Six Red Boys, joka soitti Elviksen
innoittamana rockia, mutta Pohjanmaalla kun oltiin oli pakko vaihtaa musiikki tangoon ja bändi muuttikin nimensä Sulo
Kallion tangoyhtyeeksi. Sulo on kolunnut läpi Suomen keikoillaan ja hänen yhtyeessään ovat laulaneet vierailevina
tähtinä mm. Olavi Virat, Henry Theel. Kallio on toiminut myös laivamuusikkona Ruotsinlaivoilla. Laulutunteja hän otti
vaasalaiselta Akseli Halla-Aholta.Sulo Kallio keikkailee edelleen ahkerasti. Hän esiintyy erilaisissa
hyväntekeväisyystilaisuuksissa mm. syöpäpotilaiden hyväksi. Hän on pitänyt Vaasan kirkossa hengellisen musiikin
konsertin ja esiintyy vanhainkodeissa,Vaasan kalamarkkinoilla, taiteiden yössä jne.Maaliskuussa 2007 hän oli mukana
Rauno Lehtisen muistokonsertissa Ylivieskassa yhdessä Inga Sulinin, Pasi Kauniston ja Matti Heinivahon kanssa.
Vuoden 2007 seniorien SM-kisassa Sulo Kallio istui tuomaristossa ja lauloi myös itse.Laulu: Sulo KallioSanat: Vexi
SalmiSävennys: Trad?Vaasapediahttp://www.vaasalaisia.info/vaasapedia/index.php/Kallio_Sulo
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