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PROTEESIT

VAASA 312 1233
Kauppapuistikko 20B

LAIHIA 477 0744 
Kauppatie 5

MAALAHTI 347 8080
Köpingsvägen
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• uudet kokoproteesit
• tiivistys ja korjaus jopa odottaessa!
• hammasproteesien tarkastus ilmaiseksi! 
• takuutyö

Soita ja varaa aikasi!
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Art@Bock’s
esittää / presenterar:

SVETLANA BOGATCHEVA:
“Inner worlds / Outer worlds 2”
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20.10 klo 20.00
Ennakkolippu 23 €
Deluxe lippu 59.90 €
(sisältää illallinen ja parhaat istumapaikat)
www.lippu.fi
Bock’s ravintolasta Ennakkolippu 21 € 
Enemmän info fb-sivulta Tarjoukset voimassa  18.10. 2018 saakka niin kauan, kuin tarjouserää riittää

Tolkintie 17, 61500 Isokyrö
ma-pe 9.00-18.30 la 9.00-17.00

050-5974591   www.tolkinkauppahalli.fi

TERVETULOA TEKEMÄÄN SYKSYN LÖYTÖJÄ! 
TULE JA TUTUSTU!!

Paikallinen, palveluksessasi yli 2000m² myymälä ja eri tuotteita 60 000 valikoima! 
Käytävämatot ja keskilattianmatot UUSIA MALLEJA
Gång- och golvmattor NYA MODELLER -30%
Paistinpannut kaikki mallit / Stekpannor -25%
Käsineet kaikki mallit / Handskar -20%
Novitan langat hyvät valikoimat
Novita garn, bra urval -10%
WC-paperi 24rullaa / WC-papper 24rll  7,30€
Taotut metallituotteet koukut, haat, 
naulakot, vetimet Mahtavat valikoimat
Handsmidda metallprodukter, stort urval -25%
Callunat ja Kanervat ulkokukkia edullisesti pihaan, terassille, parvekkeelle/
Calluna och Kanerva uteblommor förmånligt till gården, terrassen, balkongen

-20% -50%  ja -70%Paljon uusia tuote eriä, alennettuja hintoja



Ei ole olemassa 
faktaperusteita, 
miksi Vaasa ei voisi saada 
laajan päivystyksen statusta

Mediassa käy kiivas keskustelu 
Vaasan keskussairaalan mahdol-
lisuudesta olla laajan päivystyk-

sen sairaala. Ei ole olemassa faktaperus-
teita, miksi Vaasa ei laajan päivystyksen 
statusta voisi saada. Ratkaisu ei tule 
yhteiskunnalle kalliimmaksi ja sillä turva-
taan yhdenvertaiset oikeudet myös meidän 
kaksikieliselle väestölle saada palvelua.

Uudistusta on perusteltu potilasturval-
lisuudella. Vaasa on kiistaton Suomen 
edelläkävijä potilasturvallisuuden kehittä-
misessä ja myös potilasturvallisuuden taso 
on Suomen parasta. Tämä yli kymmenen 
vuoden panostus mitätöidään totaalisesti 
hallituksen päätöksellä, että Vaasa ei voisi 
olla laajan päivystyksen sairaala. 

Päätös olisi terveydenhuollon ammattilai-
sille ja väestölle viesti siitä, että oikeastaan 
potilasturvallisuudella, laadulla ja kansal-
lisesti hyvillä hoitotuloksilla ei ole mitään 
todellista merkitystä meidän päättäjille, 
vaan poliittinen päätös numero 12 on 
tärkeämpää.

Asiasta näyttää valitettavasti muodos-
tuneen hallitukselle nyt jonkinmoinen 
arvovalta kysymys, missä faktoille ei 
enää anneta mitään arvoa. Olemme lähes 
kolme vuotta peränneet hallitukselta niitä 
kriteereitä, millä perusteella päätös laajan 
päivystyksen sairaaloista tehtiin. Kun olim-
me valiokunnan kuultavana toukokuussa, 
saimme valiokunnan jäseniltä selkeää vies-
tiä siitä, että Vaasan keskussairaala vastaa 
näihin vaatimuksiin. 

Ehkä ministerit haluavat tällä linjauksella 
nyt osoittaa hallituksen jämäkkyyttä, mutta 
valitettavasti tulevat samalla tekemään 
linjauksen, joka on ristiriidassa tervey-
denhuollon tärkeimmän kulmakiven eli 
potilasturvallisuuden kanssa.

Onneksi ei ole vielä liian myöhäistä! 

Hallituksella on vielä kaikki mahdollisuu-
det kääntää tämä tilanne niin, että Vaasa 
on laajan päivystyksen sairaala ja samalla 
korostaa sitä viestiä, että potilasturvalli-
suustyöhön kannattaa panostaa, ja sillä 
perusteella Vaasa on Suomen ainoa täysin 
kaksikielinen laajan päivystyksen sairaala. 

En myöskään näe, että tämän päätöksen 
myötä joku ”menettäisi kasvonsa” päättä-
jänä. Päinvastoin voidaan hyvin perustein 
todeta, että perinpohjaisen tarkastelun 
jälkeen on päädytty johtopäätökseen, että 
Vaasan keskussairaala täyttää selkeästi 
kriteerit laajan päivystyksen sairaalalle. 

Kim Berg (sd.)
Tehyn valtuuston 1. varapuheenjohtaja

Vaasan kaupunginhallituksen puheenjohtaja 



Olemme luomassa 
uutta kuntaa YHDESSÄ

Kuntaliitosneuvottelut ovat nyt siinä 
vaiheessa, että työryhmien välira-
portit ovat valmiit ja loppuraportit 

on jätettävä kuntaliitoskoordinaattorille 
lokakuun loppuun mennessä. Loppurapor-
teissa työryhmien tavoitteena on simu-
loida uuden kunnan lopputulosta, löytää 
synergioita ja optimointeja sekä luoda 
todennäköinen kuva uudesta kunnasta 
mahdollisimman havainnollisella tavalla 
sekä tehtävä SWOT- analyysi, jossa hah-
motetaan mahdolliseen kuntien yhdistymi-
seen liittyviä hyötyjä ja haittoja sekä uhkia 
ja mahdollisuuksia

Nyt on siis oikea aika miettiä miltä tämä 
uusi yhteinen kuntamme näyttäisi. On 
hyvä muistaa, että emme ole nyt liittämäs-
sä Vaasaa Mustasaareen tai Mustasaarta 
Vaasaan, vaan olemme luomassa uutta 
kuntaa yhdessä. Nyt ei siis ole kyse siitä, 
millä ehdoilla kunta liitetään toiseen, vaan 
että minkälaisen kunnan me rakennamme 
yhdessä. Mitkä ovat niitä kuntalaisille elin-
tärkeitä elinvoima ja elinkeinopoliittisia 
asioita ja linjauksia jotka haluamme uuteen 
kuntaan luoda? 

Me voimme nyt päättää, että olemmeko 
mukana, kun alueita kehitetään jatkossa 
väkiluvun perusteella? Me voimme päättää, 
olemmeko mukana, kun tulevaisuudessa 
päätetään mm. sairaala resursseista, runko-
verkoista, infrahankkeista, uusien yritysten 
investoinneista sekä muista aluekehityksen 
tärkeistä linjauksista? Kuntaliitosneuvot-
telujen nopea aikataulu on aiheuttanut 
jonkin verran keskustelua, joten avaan 
hieman miksi valitussa aikataulussa on 
ehdottoman tärkeä pidättäytyä. Hallitus-
ohjelman linjauksia aletaan pikapuolin jo 

kirjoittaa. Mikäli haluamme olla tulevalla 
hallituskaudella yksi niistä kymmenestä 
suurimmasta kaupungista, joihin tulevai-
suudessa Suomessa tullaan todennäköisesti 
investoimaan, on meillä oltava päätös 
tulevan uuden Pohjanmaan pääkaupungin 
perustamisesta ensikesään mennessä. Mi-
käli venytämme tämän päätöksen vuodella 
eteenpäin, saattaa olla jo myöhäistä. Eli 
haluammeko me olla mukana vai haluam-
meko olla ulkona? Nyt meillä on yhdessä 
mahdollisuus vaikuttaa tähän asiaan. 

Yhteinen taistelumme Pohjanmaalla kes-
kussairaalamme puolesta osoitti, että kun 
me haluamme yhdessä taistella alueemme 
puolesta, pystymme lähestulkoon mihin 
vain. Toivonkin, että ymmärrämme tämän 
saman tärkeyden nyt tässä hetkessä ja 
rakennamme yhdessä tulevaisuuden Poh-
janmaan pääkaupungin, jossa asukkaillam-
me on hyvä elää, opiskella, käydä työssä, 
kasvattaa perhettä ja vanheta. Tiedän, että 
meillä kaikilla päättäjillä on tavoitteena 
kehittää kuntaamme mahdollisimman 
hyväksi paikaksi elää. Tämä sama tahtotila 
löytyy niin Mustasaaren kuin Vaasankin 
päättäjiltä. Emme me Vaasalaiset ole sen 
kummempia ihmisiä kuin Mustasaare-
laiset. Itse olen asunut puolet elämästäni 
Mustasaaressa ja vanhempani sekä suurin 
osa sukulaisistani, että ystävistäni asuu 
edelleen. Me kaikki haluamme hyvää asuk-
kaillemme myös mahdollisessa uudessa 
tulevassa kunnassa. 

Hyvällä tahdolla ja yhdessä onnistumme 
varmasti!

Kim Berg 
Kuntaliitosjohtoryhmän puheenjohtaja



ÖSTERBOTTEN BEHÖVER 
MER SOCIALA INNOVATIONER!

1. HÄLSO- OCH SOCIALVÅRD
Inom såväl sjuk- som socialvård finns en ocean av utvecklingsbehov. Dels för att effektivera men 
mycket för att modernisera. Det gäller hanteringen av rättigheter och skyldigheter för såväl personal 
som patienter, betalningar, skydd mot misstag och fel i behandling.  Men framförallt om att förstå 
och möjliggöra närståendes och sociala nätverks möjligheter att agera. Nya sensortekniker kommer i 
rasande fart och möjligheten till avancerad och individualiserad diagnostik och medicinering automa-
tiseras/digitaliseras – tom för hemmabruk. Dessutom möjliggör Big Data helt nya verksamhetsformer 
för både sjuk- som socialvården. För att inte tala om preventiv verksamhet där de digitala redskapen 
är oslagbara som kostnadseffektiva mätare och instruktörer. Här kan tusentals nya arbetsplatser 
skapas bara våra utbildningsanstalter skapar passion för nyutveckling och inte bara för kompetens 
för gamla yrken.

2. UTBILDNING
Vi bör komma ifrån att utbildning sker i en viss byggnad. Vi bör inse att utbildning till en kompetens 
är högst 50% av kunskap och insikt som behövs i framtiden. Det viktigaste blir avancerad kunskap 
och bildning i form av passion för utveckling – om vi skall klara oss i den kommande globala konkur-
rensen. Intresset för att arbeta med kunskap och skapa nya lösningar borde bli ett vitsord i betyget. 
Även så intresset och passionen för att arbeta. Vi vet att passion i ämnet väldigt sällan frodas i nuva-
rande skolmiljöer vare sig vi talar om grundskola, gymnasium, akademier eller universitet.

3. NYA TEKNOLOGIER
I ett högt tempo tas nya revolutionerande teknologier form i världen som kunde utnyttjas i Österbot-
ten i vardagliga frågor: nanoteknik, fotonics, AI, algoritmer, bioteknik, materialteknik, partikelfysik osv 
osv. Aldrig tidigare i historien har det existerat så många alternativ för en generation att skapa fram-
gång i världen. Och ingen i hela världen har så mycket pengar per person, så enkelt att starta företag 
och så lätt att skaffa sig kunskap som i Finland. Vi borde lyckas – om vi vill!

4. NYA STRUKTURER
I praktiken kommer alla organisationer (både privata och offentliga) att med nödvändighet bli föråldrade 
och därmed dysfunktionella. I stället för organisationer växer nätverk fram som aktörer, i stället för titlar 
och positioner kommer doers (den som åstadkommer) och i stället för formaliteter och protokoll kom-
mer den som uppdaterar sig och följer med sin tid och är lite före (inte heller för mycket!). Tom klokskap 
kommer in i stället för makt. 90% av alla organisationer bör ha AI och Big Data inom 10 år

Det privata näringslivet är bra positionerat för närvarande i den globala konkurren-
sen och ekonomin. Framförallt energiklustret i Vasa. Däremot vandrar den offentliga 
sektorn i gamla spår. Digitalisering och AI finns på projektstadiet. Möjligheterna och 
behoven av förnyelse är enorma. 99,9% väntar på grundlig förnyelse.

   UUSI VAASA - NYA VASA   FAKTA 8                                FAKTA 8

För fiffiga ungdomar borde öppnas dörrar till en 
digitalisering och AI logik inom följande områden:
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1. ACTIVE PROMOTION
WIC kommer att distribuera och presentera för alla som är med de 
bästa innovationerna i hela världen och de senaste framstegen inom 
vetenskap och kultur. WIC ser till att alla som jobbar där hänger med.
Dessutom kommer WIC att aktivt matcha deltagarna med den reella 
marknaden för att skapa affärsmöjligheterna så snabbt som möjligt.

2. CO-WORKING
Individer och småföretagare som inte vill hyra ett rum kan hyra en 
nyckel till WIC. Då får man tillgång till all aktivitet 24/7 samt en plats 
där man kan jobba ifrån. Och nätverka i.

3. PROJECTS
Många olika projekt kommer att pågå i WIC. Det gäller att anmäla sitt 
intresseområde så att vi kan komponera grupper som kan åta sig pro-
jekt. En del är profit styrda andra är non-profit.
Det behövs alla olika färdigheter från design till teknik till juridik, affärs-
kunnande och konst.

4. OFFICE
Nu finns det möjlighet att anmäla sitt intresse för lokaler om 50 m2 upp 
till 300 m2 eller typ 2x300 m2. WIC välkomnar organisationer och före-
tag som siktar på utveckling.
Verksamheten inleds 1.1 2019 och utrymmena färdigställs till jul. 
Anmäl intresse till jura.mikkonen@bockscornerbrewery.com eller 
ira.mikkonen@bcv.fi

WIC erbjuder möjligheter för olika typer av driftighet i Österbotten.  Risken 
med den snabba globala utvecklingen är att vår traditionella överläg-
senhet – att alltid göra lite bättre än i övriga världen – inte hänger med. 
Framförallt då en massa konsulter och ”strateger” överhopar oss med att 
kopiera och apa något som redan görs utomlands.
Det gäller att veta vad som görs och vad som är kunskapsnivån i 
världen. Men vi måste också i fortsättningen vara litet bättre än i 
utlandet. För den skull kommer WIC att arbeta med följande principer:

   UUSI VAASA - NYA VASA   FAKTA 8                                FAKTA 8

Wasa 
Innovation 

Center

Mega publicerar en artikelserie med 15 
fakta för att belysa de aspekter som den 
nuvarande kommun-strukturen påverkar 

negativt. En region som Enestam-Rapo utred-
ning föreslog 2014 skulle kunna förhindra för-
gubbningen och förgummningen av hela Öster-
botten. 
Skall Österbotten finnas på kartan måste ganska 
snabbt skapas en region som drar till sig unga 
och har moderna arbetsplatser och Cityliv. Först 
när fler unga flyttar från Sverige hit kan vi säga 
att det är bra som det är.

Wasa Innovation Center (WIC):
5000 HELA NYA ARBETSPLATSER 
GENOM DIGITALISERING I ÖSTERBOTTEN



Svetlana on kansainvälinen itse-oppinut tai-
teilija ja meditaatio-opettaja Vaasasta. Hänellä 
on ollut näyttelyitä mm. Royal Academy of Ar-
tissa Lontoossa, Helsingissä ja Vaasassa.

Svetlana käyttää meditaatiota taiteellisen 
harjoittamisen perustana, jonka tarkoituksena 
on tuoda enemmän valoa katsojalle. Hänen 
tarkoituksena on muuntaa jokapäiväistä mate-
riaalia taiteeksi joka säteilee tiettyä energiaa ja 
herättää nykyhetkeen. Töissään hän tuo esiin 
teemoja kuten äitiys, aika, ihmisen luonne ja 
henkinen kehitys. 

Työt jotka ovat esillä näyttelyssä on tehty 
vuosina 2016-2018, ja tehty käyttäen materiaa-
leja kuten kumia, vahaa, tekstiiliä, mineraaleja 
ja luonnon pigmenttejä.

Näyttely on avoinna yleisölle Bock's Cor-
ner Breweryn omien tapahtumien ajan sekä 
sopimuksen mukaan (sopiaksesi erillisestä 
näytöstä, ota yhteyttä numeroon 050 5053507 
tai ravintolaan). Taiteiljalta voi myös tilata 
opastetun kierroksen näyttelystä, kts yhteistie-
dot ohessa.

Lauantaina 27.10. klo 13:00 Svetlana pitää 
esityksen näyttelystään sekä lyhyen meditaa-
tiosession klo 13:30-14:00 Autotallissa (vapaa 
sisäänpääsy) Bock’s Cornerilla järjestettävän 
Haymarketin yhteydessä. 

Svetlana är en internationell självlärd konstnär 
och meditations lärare från Vasa. Svetlanas verk 
har tidigare visats bl.a. på Kungliga Konstaka-
demin i London, i Helsingfors och Vasa. 

I sina verk använder Svetlana meditation som 
grund i skapandeprocessen, genom vilken hon 
fångar specifika energier och kan föra lugn 
och ljus till åskådaren. Vardagligt material som 
vi kanske inte lägger märke till förvandlas till 
någonting helt annat och tar oss tillbaka till den 
nuvarande stunden. Några av teman som tas 
upp i hennes verk är tiden, moderskapet, den 
mänskliga naturen och andliga utvecklingen.
  Verken som visas på utställningen är skapade 
under åren 2016-2018. Tillverkningsmaterialen 
är bland annat gummi, plast, vax, textil, sten 
och naturpigment.

Utställningen är öppen för allmänheten under 
Bock’s Corner Brewerys egna tillställningar 
samt enligt överenskommelse (för separat vis-
ning, ring 050 5053507 eller kontakta restau-
rangpersonalen). En guidad tur av utställningen 
kan även bokas av konstnären (kontaktuppgif-
ter bifogat till höger).

Lördagen den 27.10 kl 13:00 håller Svetlana ett 
föredrag om utställningen samt kl 13:30-14:00 
en kort meditation i Garaget (fritt inträde) i 
samband med Haymarket på Bock's Corner. 

Art@Bock’s
esittää / presenterar:

SVETLANA BOGATCHEVA:
“Inner worlds / Outer worlds II”

Svetlanana työt verkossa |
Svetlanas arbeten online:

www.svetlanabogatcheva.com
instagram.com/svetlana_bogatcheva
facebook.com/svetlanabogatchevaart

19.10 - 31.12 | Bock´s Corner Brewery, Autotalli | Garaget
Avajaiset | Vernissage 19.10. klo 18:00. Tervetuloa! | Välkommen!

Måndag/Maanantai:
Grisfile med senapssås G, L / Panerad 
fisk med citronmajonnäs  L 
Porsaanfile ja sinappikastike G, L / 
Paneroitu kala ja sitruunamajoneesi  L 
 
 

Tisdag/tiistai:
Köttfärslimpa med auraostsås  L / 
Paprikasoppa G, L Dessert
Lihamureke ja aurajuustokastike G, 
L / Paprikakeitto G, L Jälkiruoka

Torsdag/torstai:
Traditionell ärtsoppa G, L Pannkaka med 
sylt och grädde L / 
Medelhavsköttbullar i tomatsås G, L
Perinteinen hernekeitto G, L Pannukak-
ku, hilloa & kermavaahtoa L / 
Välimeren lihapullia tomaattikastikkeessa 
G,  L

Fredag/perjantai:
Pulled pork och/ja 
bbq-ribs G, L

Lounas joka arkipäivä klo 11-14  @Bock’s, Gerbyntie 16, Vaasa

OBS! HUOM! FREE PARKING

Onsdag/keskiviikko:
Rödvinssmaksatt köttgryta  G, L /  
Ugnsforell med remoulade G, L
Punaviinillä maustettu lihapata G, L 
/ Uuniforelli ja remoulade G, L

Lounas

10 €

Liten öl+lunch
Pieni olut+lounas

12,50 €
Sunday steak 7 €

Vuxna/Aikuiset
Barn/Lapset

16.50 €

v. 42



Hyvät kaupat keskellä Vaasaa: Bra affärer i centrum av Vasa:

HUOM!
UUSI OSOITE
Laivakatu 13
(Minimani)
OBS! NY ADRESS
Skeppsgatan 13
(Minimani)

KATSO KALA JA ELÄINVALIKOIMA NETISTÄ!

BEKANTA DIG MED FISK- OCH DJURSORTI-

MENTET PÅ NÄTET!

www.vaasanakvaarioliike.fi 
Myynti ja huolto

Försäljning och service
Tammipiha-Ekgården

J045 6566 659
www.halonen.com

Näyttelyn käyntiosoite |
Utställningens besöksadress: 
Bock’s Corner Brewery  
Autotalli | Garaget
Gerbyntie 16 | Gerbyvägen 16 
65230 Vaasa

Yhteystiedot | Kontaktuppgifter:
Taiteilija | Konstnär
Svetlana Bogatcheva
contact@svetlanabogatcheva.com
045 2254844

Bock’s Corner Brewery
Ira Mikkonen
ira.mikkonen@bcv.fi
050 5053507

Photos: Nathalie Aurén



Söderfjärdens 
många tranor är 
välkända både inom 
och utanför landets 
gränser.

Betande sångsvanar 
på stubbåkrarna hör 

till höststämningen 
på Söderfjärden.

Svanarna stannar till 
långt in på hösten 
medan åkrarna svartnar 
bakom plogen.

Molnen driver över Söderfjärdens landskap av vita höbalar.

Storfåglar på Söderfjärden



Text och foto: Hans Hästbacka 

Söderfjärden ligger vidsträckt under en blå höst-
himmel med drivande moln västerifrån, när jag 
viker in på den forna sjön för en stunds spanande 
och fotografering. Närmast vägen ligger vitplas-
tade höbalar utströdda på en åker, likt väldiga 
snöbollar klara för snögubbsbygge i storformat. 
När jag stannar för att fotografera vyn, nås jag av 
ljudet från flyttande sånglärkor som flyger över 
med riktning söderut.

Sånglärkorna flyttar i gles flock och deras 
lockläten hörs med långa mellanrum. Jag får inte 
syn på lärkorna, där de sträcker över fjärden på 
hög höjd, men de är många. I äldre tider kallade 
man sånglärkorna för spridlärkor, just för att de 
flyttade i glesa flockar och för att deras lockläten 
var utspridda både i tid och rum.

Den västliga vinden för med sig avlägsna läten 
från ropande tranor och sångsvanar. Fågellä-
tena blandas med brummandet från traktorer 
på omkringliggande åkrar. Höstplöjningen har 
börjat och jorden svartnar bakom plogarna. De 
höstliga fågellätena och lantliga ljuden hör intimt 
samman på Söderfjärden. Här möts människan 
och fåglar i det vidsträckta odlingslandskapet i 
årshjulets trygga bana. Söderfjärden föder både 
människan och fåglar.

I dag plöjs inte all åkermark upp på hösten. En 
del av arealen måste ligga oplöjd till våren. Det är 
en mångsidig vinst för naturen och människan 
i EU:s regi. Dels minskar näringsläckaget från 
odlingsmarkerna märkbart, eftersom den plöjda 
nakna jorden har det största näringsläckaget. Ju 
mer oplöjd mark desto mindre läckage till vatten-
dragen. Även för jordbrukarna är det minskade 
näringsläckaget en vinst. Läckaget är ju en förlust 
för odlingsmarken och brukaren. Ett ovälkommet 
slöseri med värdefulla näringsämnen.

För ett stort antal flyttfåglar är de oplöjda 
stubbåkrarna samtidigt ett rikligt skafferi att leva 
av. Här finns det spillsäd, spirande brodd, insek-
ter och spindlar att beta av. Speciellt spillsäden 
och den brodd som spirar ur den är av avgörande 
betydelse för betande gäss, svanar och tranor – 
för höstens storfåglar i odlingslandskapet. Ett 
ännu större antal duvor, kråkfåglar och finkar 
plockar i sig spillsäd, liksom några vadararter, 
medan de rastande trastflockarna främst äg-
nar sig åt maskplockning. Ännu på våren kan 
stubbåkrarna tillsammans med vallodlingar föda 
rastande flyttfåglar i stora mängder. 

Jag kör vidare till en stubbåker som är garnerad 
med sångsvanar, de stora vita fåglarna som har 
blivit ett lika kännspakt hösttecken på Söder-
fjärden som tranorna. Flertalet svanar är vuxna 
fåglar. Endast här och där syns årets flygfärdiga 
svanungar tecknade i mjukt blyertsgrått. Till Sö-
derjärden och andra odlingsmarker i Österbotten 
kommet inte bara finska sångsvanar för att rasta 
och beta. Tiotusentals ryska och sibiriska svanar 
fyller på och bidrar till den höstliga svanrikedo-
men.

Medan höstens tranflockar småningom drar 

vidare söderut i oktober, stannar sångsvanarna 
kvar in i november tack vare de oplöjda stubbå-
krarna. Dessutom har svanarna en betydligt 
kortare flyttningsväg ner till södra Östersjön 
och Nordsjökusten och kan dröja sig kvar in i 
senhösten. Under tiden har tranorna tankat ny 
energi på rastplatser i Mellaneuropa för att sedan 
flytta vidare till Spanien, Tunisien och Egypten, 
beroende på var de hör hemma och vilken flytt-
ningsväg de väljer.

Höstens många tranor och sångsvanar på Sö-
derfjärden är inte bara ett tecken på att Söder-
fjärden har blivit en allt viktigare rastplats. De 
båda storfåglarna har också ökat märkbart i antal 
sedan slutet av 1900-talet. Det syns i de båda 
arternas val av häckningsplatser. I dag häckar 
tranor inte bara traditionellt på myrar och vid 
sjöar och träsk. Tranor finns häckande i skogs-
kanter som vetter mot åkrar och vallodlingar, på 
kalhyggen och över allt i skärgården vid flador, 
sjöar, i små vikar och sund, till och med på vissa 
utskärsland.

För sångsvanens del har en likande breddning 
av boplatsvalet skett. På alla myrar och i lämpliga 
sjöar finns det häckande sångsvanar i hela landet. 
Häckande svanpar finns i dag i gamla sandtag 
med en naturlig vattenvegetation att beta av, och i 
skärgården breder sångsvanen ut sig allt mera på 
bekostnad av knölsvanen som tidigare fått husera 
fritt i skärgården. Ja, det finns sångsvanspar som 
helt övergett sin traditionella häckningsmiljö och 
flyttat upp till lands. 

Senaste sommar upptäckte jag två sådana par. 
Det ena paret häckade i ett vegetationsrikt utfalls-
dike bland åkrar och vallodlingar och det andra 
paret i en skogskant intill en vallodling. Svanpa-
ret i utfallsdiket höll sig hela tiden i diket på en 
hundrameters sträcka och födde där upp fyra 
ungar. Svanparet i skogsbrynet var en både märk-
lig och opassande syn. På långt håll syntes den 
ruvande svanhonan, där hon låg i det halvmeter 
höga och meterbreda boet av gräs. Ingenstans 
syntes vatten, bara skog och vallodling. Under 
normala förhållanden finns det säkert vatten i 
diket mellan vallodlingen och skogen, men inte 
denna heta och torra sommar. När ungarna hade 
kläckts, vandrade svanfamiljen bort från boplat-
sen för att söka sig till ett område med tillgång till 
vatten.

Fåglar anpassar sig till ändrade förhållanden 
som långvarig fridlysning och tillgång till mera 
föda – och kan öka märkbart i antal. Samtidigt lär 
de sig att häcka i helt nya miljöer, när de traditio-
nella häckningsplatserna är fullbelagda. En nog 
så viktig del av helheten är förstås tillgången till 
goda rastplatser och övervintringsplatser under 
vinterhalvåret, och att fåglarna är fridlysta även 
i de länder där de rastar och övervintrar. Både 
sångsvanen och tranan lever under sådana goda 
förhållanden. Inte att undra på att de ökat i antal 
och sätter sin prägel på höstnaturen i den öster-
bottniska odlingsbygden.    
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TIKANOJAN TAIDEKOTI
VELJEKSET VON WRIGHT 6.10.2018–3.2.2019
Näyttely esittelee von Wrightin veljesten 
tuotantoa useiden eri teemojen kautta 
koko näiden pitkien urien ajalta.
Avoinna: tiistai–sunnuntai 10–17
Pääsymaksut: 9 € / 6 € / alle 18 v. ilmai-
nen. Hovioikeudenpuist. 4, Vaasa
14.10. klo 15 "JOUEZ! – Molièren mat-
kassa” tekee Molièren tuotannon tutuksi 
tunnissa. Pienimuotoinen musiikkite-
atteriesitys näyttelevälle cembalistille 
on syntynyt Elina Mustosen, Johanna 
Freundlichin ja Nina Mansikan yhteistyö-
nä. Liput 15/10 €. Vaasa Baroque.
VIIKKO 41: Tikanojan taidekoti sulkee 
su 14.10 poikkeuksellisesti jo klo 14.45 
konsertin vuoksi.
Yleisöopastus järjestetään sunnuntaina 
21.10. klo 13 ruotsiksi ja klo 14 suomeksi.
Opastus sisältyy museon sisäänpääsy-
maksuun.
Avoinna: tiistai–sunnuntai 10–17
Pääsymaksut: 9 € / 6 € / alle 18 v. ilmai-
nen. Hovioikeudenpuistikko 4, Vaasa
KUNTSIN MODERNIN TAITEEN MUSEO
GLITCH ART 22.9.2018–13.1.2019
Glitch Art on teknologiassa, tietojärjes-
telmissä ja käyttöliittymissä ilmeneviin 
virheisiin eli ”glitcheihin” keskittyvä tai-
denäyttely.  Lauantaina 13.10. vietetään 
kansainvälistä epäonnistumisen päivää. 
Päivän teemaan sopivan, digitaalisia 
virheitä esittelevän GLITCH ART -näyt-
telyn yhteydessä järjestetään tuolloin 
kuraattorin kierros klo 14. Näyttelyä 
kuratoi pelitutkija ja Vaasan yliopiston 
viestintätieteiden professori Tanja Sih-
vonen. Ilmainen sisäänpääsy klo 15.30 
saakka, jonka jälkeen 2. kerros suljetaan 
näyttelykävijöiltä konsertin vuoksi.
TU[U]LEN LIEKKI -runomusiikkiesi-
tys esittelee värikkään joukon virolaisia 
runoilijoita – räväköitä kertojia, hurmaavia 
humanisteja ja rakkauden maantieteilijöi-
tä. Runot esittää näyttelijä Lis Laviola ja 
musiikillisen tunnelman luovat viulutaitei-
lija, konserttimestari Maano Männi sekä 
Sibelius-Akatemian kasvatti, virolainen 
harmonikkataiteilija Mikk Langeproon. Esi-
tykset pidetään Kuntsin modernin taiteen 
museossa lauantaina 13.10. ja sunnun-
taina 14.10., molempina päivinä klo 16. 
Liput: 18/15 €. Avoinna: ti–su 11–17
Pääsymaksut: 9 € / 6 € / alle 18 v. ilmai-
nen. Sisäsatama, Vaasa
POHJANMAAN MUSEO

SULJETTU REMONTIN VUOKSI 8.10–5.11.2018
Avoinna: tiistai–sunnuntai 10–17  
Pääsymaksut: 9 € / 6 € / alle 18 v. 
ilmainen. Museokatu 3, Vaasa
VAASAN TAIDEHALLI
HAHONKASALO-NIEMI-VIRTANEN, CHIMERA 
25.8.–21.10.2018. 
Taiteilijakollektiivi Honkasalo-Niemi-
Virtasen näyttelyn lähtökohta rauta-ajalla 
elänyt yksilö ja hänen kasvonsa.
Ilmainen sisäänpääsy.
Vaasan kaupungintalo, Senaatink.1 D
Sisäänkäynti Raastuvankadun puolelta.
BLACK WALL GALLERY
ALLI ALHO - OSSI LEHTO - SIRPA SEPPELIN 
"EROOSIO" 13.10. ALKAEN Maalauksia ja 
installaatio. Korsholmanp. 6/Kasarmi 13, 
Vaasa. Avoinna ti klo 13-17, ke-pe klo 
13-18, la-su klo 12-15. Vapaa pääsyy.
ATELJÉ TORNI, PITKÄKÄTU 66
TERTTU ÅKERHOLMIN, ELSE KORVEN JA HEIDI 
HJORTIN NÄYTTELYT.
Avoinna ti-to 12-18, la-su 12-16. 
Pitkäkatu 66 Vaasa.
Vapaa pääsy.
PRINTMAKERS STUDIO/GALLERIA 
TAITEILIJA ANNIKA BERGVIK-FORSANDERIN 
NÄYTTELY 10.10 - 3.11. 
Avoinna ke-pe 13-17, la 12-15. 
Kirkkopuistikko 19 (Kiinanmuuri). Vapaa 
pääsy.
VAASAN TYÖVÄEN MUSEO
Neuvostonostalgiaa.
Vapaudentie 27, Palosaari. 
Avoinna: ma klo 13 - 18, ti - pe 12.30 - 
17. Pääsymaksu 4/2 €
BOCK´S CORNER BREWERY 
Gerbyntie 16 
RAVINTOLA
MARITA SÖDERGÅRD
”SUOLARELIEFEJÄ” 3.10.-30.11.
Avoinna ma-to 11-23, pe 11-24, la 12-
24, su 12-18.
JUHLASALI
PÄIVI MAHLANEN
”MERI PYSYVÄ, IHMINEN MUUTTUVA”
6.10.-30.11.
Avoinna ma-to 11-23, pe 11-24, la 12-24, 
su 12-18.
LATO
CRISTINA MATTSSON 
”LUONNON KAUNEUS” VALOKUVANÄYTTELY
7.10.-30.11.
Avoinna to 15-18, pe 13-18, la 12-17, su 
12-15.

Näyttelyt
TIKANOJAS KONSTHEM
BRÖDERNA VON WRIGHT 6.10.2018–3.2.2019
Utställningen presenterar bröderna von 
Wrights produktion via flera olika teman 
från hela deras långa karriärer. 
Öppet: tisdag–söndag 10–17
14.10 kl. 15 ”JOUEZ! – I Molières säll-
skap” Molières produktion på en timme.  
Den småskaliga musikteaterproduktionen 
för en skådespelande cembalist har upp-
stått i samarbete mellan Elina Mustonen, 
Johanna Freundlich och Nina Mansikka. 
Biljetter 15/10 €. Vasa Baroque.
Vecka 41: Sön 14.10 stänger Tikanojas 
konsthem undantagsvis redan kl. 14.45 
p.g.a en konsert.
Öppen guidning för publiken ordnas sön-
dagen den 21.10 kl. 13 på svenska och kl. 
14 på finska. 
Guidningen ingår i museets inträdesavgift.
Inträde: 9 € / 6 € / under 18 åringar gratis. 
Hovrättsesplanaden 4, Vasa
KUNTSI MUSEUM FÖR MODERN KONST
GLITCH ART 22.9.2018–13.1.2019
Glitch Art är en konstutställning som 
sätter fokus på tekniska fel, s.k. glitchar, 
som förekommer i teknik, datasystem och 
användargränssnitt. Utställningens kurator 
Tanja Sihvonen berättar om utställningen 
på kuratorsrundan som ordnas på den 
internationella dagen för misslyck-
anden lördag 13.10 kl. 14. Fritt inträde 
fram till kl. 15.30, då en konsert börjar på 
andra våningen, som därför är stängd för 
utställnings besökarna.
Diktmusikföreställningen TU[U]LEN 
LIEKKI presenterar en färgstark grupp 
av estniska diktare –  rappa berättare, 
förtjusande humanister och kärlekens 
geografer. Dikterna presenteras av skåde-
spelare Lis Laviola och den musikaliska 
stämningen skapas av violinkonstnär, 
konsertmästare Maano Männi samt 
av Sibelius-Akademins före detta elev, 
dragspelskonstnär Mikk Langeproon från 
Estland. Föreställningarna hålls vid Kuntsi 
museum för modern konst lördag 13.10 
och söndag 14.10, kl. 16 båda dagarna. 
På finska.
Öppet: tisdag–söndag 11–17. Inträde: 9€ / 
6€ / under 18 åringar gratis. Inre hamnen, 
Vasa
ÖSTERBOTTENS MUSEUM
STÄNGT FÖR RENOVERING 8.10–5.11.2018 
Öppet: tisdag–söndag 10–17.
Inträde: 9 € / 6 € / under 18 åringar gratis.
Museigatan 3, Vasa

VASA KONSTHALL 
HONKASALO-NIEMI-VIRTANEN, CHIMERA 
25.8.–21.10.2018.   
Utgångspunkten för konstnärskollektivet 
Honkasalo-Niemi-Virtanens utställning är 
en individ som levt på forntiden och hens 
ansikte. 
Öppet: tisdag–söndag 11–17. Gratis 
inträde, Vasa stadshus, Senatsgatan 1 D, 
Ingång från Rådhusgatans sida.
BLACK WALL GALLERY
ALLI ALHO - OSSI LEHTO - SIRPA SEPPELIN 
"EROOSIO" FR.O.M. 13.10.
Målningar och installation. 
Korsholmsespl. 6/Kasern 13, Vaasa
Öppet ti 13-17, ons-fre 13-18, lö-sö kl 12-
15. Fritt inträde
ATELJÉ TORNI, STORALÅNGGATAN 66
TERTTU ÅKERHOLMS, ELSE KORVES OCH HEIDI 
HJORTS GEMENSAMMA UTSTÄLLNING.
Öppet: ti-to 12-18, lö-sö 12-16. 
Storalånggatan 66 Vasa. 
Fritt inträde.
PRINTMAKERS STUDIO/GALLERI
KONSTNÄR ANNIKA BERGVIK-FORSANDERS 
UTSTÄLLNING 10.10 - 3.11. 
Öppet on-fre 13-17, lö 12-15. 
Kyrkoesplanaden 19 (Kinamuren). 
Fritt inträde.
BOCK´S CORNER BREWERY
Gerbyvägen 16 
RESTAURANGEN
MARITA SÖDERGÅRD
”SALTRELIEFER” 3.10-30.11
Öppet må-to 11-23, fr 11-24, lö 12-24, sö 
12-18.
FESTSALEN
PÄIVI MAHLANEN
”HAVET BESTÄNDIGT, MÄNNISKAN 
FÖRÄNDERLIG”
6.10-30.11
Öppet må-to 11-23, fr 11-24, lö 12-24, sö 
12-18. 
LADAN
CRISTINA MATTSSON
”NATURENS SKÖNHET” FOTOUTSTÄLLNING
7.10-30.11
Öppet to 15-18, fre 13-18, lö 12-17, sö 
12-15.
VASA ARBETARMUSEUM
Sovjetnostalgi - utställning.
Frihetsvägen 27
Öppet: må kl 13 - 18, ti - fr 12.30 - 17.
Entréavgift: 4/2 € 

Utställningar



CHINA RISING 
China’s investment strategy in R&D 
and AI is outnumbering the West´s

Science @ Bock’s
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A surge of new money from China and the rest 
of Asia into venture capital investment have 
helped to drive funding totals to the strato-
sphere and transformed the venture landscape. 
Last year Asia directed 40 percent of the global 
total versus 44 percent from the United States. 
China's share was 24 percent, according to Dow 
Jones VentureSource. Just a decade ago China's 
share of VC spending in start-ups globally was 
less than 5 percent. 

Fourteen on the list of this year's Forbes Dis-
ruptor 50 companies, including Airbnb, Uber, 
Ellevest, Lyft, LanzaTech and WeWork, have 
financial backing from Chinese investors, such 
as Didi Chuxing and China Broadband Capital 
Partners and for the first time, two of the uni-
corns (start-up companies with unique poten-
tial) on the list are mammoth Chinese unicorns 
— Didi Chuxing and Xiaomi — each of which 
has attracted billions in equity financing. 

By several measures — unicorn funding, R&D 
spending, patent applications, engineering tal-
ent — China is ascending quickly, catching up 
to the long-dominant U.S. lead. China today 
accounts for 62 of the world's 230 global uni-
corn companies valued at more than $1 billion, 
following the United States at 113. Plus, China 

claims 41 percent of unicorns' value, next to the 
United States, at 46 percent, according to CBI 
Insights data.

China is outpacing Silicon Valley and other 
hot spots globally with its sheer scale, start-up 
culture, government support of important sec-
tors such as artificial intelligence and abundance 
of venture cash. Venture capital firms that gets 
investment in China are also well into raising 
successive funds. One of the pioneers is Shang-
hai-based Qiming Venture Partners', which just 
raised $1.39 billion for three new funds to invest 
in emerging technology companies.

In just a short 10 years, China's tech economy 
has gone from "Made in China" to "Copied in 
China" to "Invented in China." Today we can al-
ready speak of “Copied from China”, as copycats 
of China-invented startups are emerging in the 
West.

"Silicon Valley remains the epicenter of in-
novation in the world, but China — and increas-
ingly India and other emerging markets — are 
catching up as the Net starts to globalize," said 
Nazar Yasin, founder of San Francisco-based 
emerging markets investor Rise Capital. As he 
contends, it's just a matter of time.

America's wide lead in venture capital is fading, threatened by Asia and its rising 
brain center: China. The tidal wave of Chinese cash into promising new start-ups 
could herald a shift in who controls innovation and the world's technological ad-
vantage. 

Sources: 
https://www.cnbc.com
www.globaltimes.cn 
https://www.bloomberg.com
https://www.forbes.com 



FAST FACTS
• R&D spending in China is growing by 

18 percent annually versus 4 percent 
in the U.S. If current trends continue, 
China will overtake the U.S. for R&D 
spending by 2019, predicts the U.S. 
National Science Board.

• Europe needs to invest at least 20 
billion euros in artificial intelligence re-
search by 2020 and should pledge the 
same amount each year to catch up 
with the U.S. and China, reports from 
the European Union conclude.

• China's national key laboratories will 
more than triple to around 700 by 
2020 as a major part of its national 
innovation system, according to the 
Ministry of Science and Technology 
in China (since 1984 China has built 
220 national key laboratories, which 
serve as key bases for the country's 
advanced basic research as well as 
frontier scientific research). Major ef-
forts in the laboratories will be made 
in research fields such as mathemat-
ics, physics, chemistry, geoscience, 
biology and medical science.

• Last year China dominated venture 
spending in the all-important field of 
artificial intelligence at 48 percent of 
$12 billion globally in 2017, compared 
with the United States at 38 percent, 
according to CBI Insights.
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JAPANILAINEN 
RISTIKKO

JAPANSKT BILDKRYSS
Även japanskt korsord[1] eller no-
nogram[2], är en sysselsättning 
där en enkel bild växer fram 
genom att man löser en gåta som 
handlar om antal och geometri. 
Det är egentligen inget kors-
ord utan ett logiskt bildpussel.
Nonogrammet består av rutor i 
ett rutnät eller möjligen hexago-
ner i ett hexagonnät. Vissa rutor i 
nätet ska färgas och andra lämnas 
ofärgade enligt tal som anges som 
ledtrådar för respektive rad, vid 
sidan om rutnätet. För varje tal i 

ledtråden ska det finnas en obru-
ten rad av färgade rutor på raden. 
De färgade raderna ska placeras i 

samma ordning som motsvarande 
tal i ledtråden. Av detta följer att 
antalet färgade rader blir lika med 
antalet tal i ledtråden. Mellan de 
färgade raderna ska det finnas en 
eller flera ofärgade rutor. På mot-
svarande sätt finns ledtrådar för 
kolumnerna. Som exempel inne-
bär ledtråden "4 8 3" att det finns 
grupper med fyra, åtta respektive 
tre fyllda rutor, i angiven ordning.

Den vanligaste formen är svart-vit 
men det finns också varianter med 
flera färger. Då anger ledtråden också 
vilken färg den färgade raden ska ha, 
till exempel genom att siffrorna är 
färgade. I detta fall krävs ingen vit ruta 
mellan färgade rutor av olika färg. 
Som exempel en svart fyra följd av en 
röd tvåa innebära att fyra svarta rutor 
följs av några tomma rutor och två 
röda rutor eller att fyra svarta rutor 
följs direkt av två röda rutor.

 

Källa: Wikipedia

Japanilainen ristikko (tunnetaan myös nimillä Hanjie, 
Picross ja Nonogram) on sanaristikkotyyppi, jossa on 
tarkoituksena värittää ristikon ruuduista vihjeiden 
avulla ruutuja. Väritetyistä ruuduista muodostuu 
kuva. Ristikkotyyppi sai alkunsa 1980-luvun lopussa 
Tokiossa järjestetyissä kilpailussa, jossa pilvenpiirtäji-
en seiniin hahmoteltiin kuvia sytytetyillä ja sammute-
tuilla ikkunavaloilla.
Ruuturivien ylä- ja sivumarginaaleissa kerrotaan 
vihjeenä kunkin rivin peräkkäisten väritettävien ruu-
tujen määrä. Väritettyjen ruuturyhmien väliin on aina 
jätettävä vähintään yksi tyhjä ruutu. Esimerkiksi vihje 
”3 6 2” tarkoittaa, että rivillä on yksi kolmen, yksi 
kuuden ja yksi kahden värillisen ruudun ruuturyh-
mä. Japanilaiset ristikot ovat yleensä mustavalkoisia. 
On myös samalla tavalla ratkaistavia, mutta monella 
eri värillä täytettäviä ristikoita. Niissä vihjenumeroi-
den värit kertovat, minkä väriseksi kyseiset ruudut 
tulee värittää. Eriväristen vihjenumeroiden väliin ei 
välttämättä tule yhtään tyhjää ruutua.

Japanilaisen ristikon ratkaiseminen kannattaa 
aloittaa etsimällä ruudukosta rivejä, joilta vä-
ritetään kaikki ruudut. Jos väritettävien ruutu-
jen määrän kertova numero on suurempi kuin 
puolet rivin pituudesta, voi päätellä ruudut, jotka 
varmasti väritetään. Risteäviltä riveiltä kannattaa 
etsiä rivit, joista väritetään vain yksi ruutu tai yksi 
ruuturyhmä. Sen avulla selviää varmasti tyhjiksi 
jäävät ruudut.

Jos yleisimmillä metodeilla ei saada täytettyä 
enempää ruutuja, on hyvä alkaa miettimään 
pidemmälti ja verrata eri vaihtoehtoja. Katsomalla 
esimerkiksi mitkä väritetyt ruudut aiheuttaisivat 
konfliktin risteävän rivin kanssa ja sulkea sitä kaut-
ta ruutuja/vaihtoehtoja pois.

Ristikkoa ratkoessa ei ikinä tulisi arvailla tai to-
dennäköisyyksien mukaan lähteä täyttämään ruu-
tuja. Jo yksikin väärin väritetty ruutu voi muuttaa 
ristikon lopputuloksen totaalisesti, ja vikaa voi olla 
mahdoton jälkeenpäin paikantaa/korjata.

Lähde: Wikipedia

Nonogram 
vko 40

Ratkaisu - lösning:



Jullimpa med vispat smör
Senapssill

Glasmästarsill
Enbärsströmming

Gravlax med hovmästarssås
Rökt sik

Kokt potatis
Copaskinka

Lantleverpaté, svartvinbärsgelé
Rostbiff
Rosoll

Lokalodlad grönsallad
Julskinka

Ugnslax i hummergrädde
Gammaldags potatislåda
Stuvade varma plommon

Husets egna lyxiga senapssås
Pannacotta smaksatt med Wasa-kaffe

Fudge
Nötmousse och bär smaksatta med husets egna 

skumppa
Bock’s egna Wasa Coffee

39,90 € /pers

JULBORD
aito perinteinen 

Joululimppu, vaahdotettua voita
Sinappisilli

Lasimestarinsilli
Katajanmarjasilakkaa

Graavilohi, hovimestarinkastike
Savustettua siikaa
Keitettyä perunaa

Copakinkku
Maalaismaksapaté, mustaherukkahyytelö

Paahtopaisti
Rosolli

Lähiviljelty vihersalaatti
Joulukinkkua

Uunilohi hummerikermassa
Vanhan ajan imelletty perunalaatikko

Haudutettuja lämpimiä luumuja
Talon oma loistelias sinappikastike

Pannacotta maustettu Wasa-kahvilla
Fudge

Pähkinämousse ja marjoja maustettuna talon 
omalla skumpalla

Bock’sin oma Wasa Coffee

JOULUPÖYTÄ

39,90 € /henk.
sales@bockscornerbrewery.com 050 377 7000

ett äkta traditionellt

God Jul Hyvää joulua

While our ambitions are strongly and deci-
sively set in what lays ahead we want to 
celebrate this moment by bringing the best 
of traditional Christmas to you all. Bock’s 
traditional Christmas table does not only 
feel and look authentic, it’s Christmas dining 
at its best! We welcome you starting early 
November to enjoy the warmth and cosiness 
of the living room we call Bock’s!

2018 has been a decisive year in many ways 
and 2019 will see the start of Wasa Innovation 
Center, the Conference Center and a continua-
tion of most important yearly events like Wasa 
Future Festival. In conjunction with the Brewery, 
the Coffee Roastery and the market for local pro-
duce, Haymarket, we look forward to bringing 
Bock’s Corner Village to an exciting new level- a 
level with the aim of Redefining modern life, for 
the benefit of the region and its people!

2018 – An important year for Bock’s



Olen nuorekas, hoikka, liikunnallinen, 
huumorintaj., luotettava ja yksin asuva, 
60v mies 06-alueelta. Sinä samanlainen, 
45-55v nainen, ota yhteyttä. (1206868)

Raitis, 62v sinkkumies etsii naista, 35-50v. 
Nahka- ja pvc-asut kiinnostaa. (1206825)

Löytäispä Jehovan srk:sta elämän-
kumppanin, kivan, naisellisen naisen. 
Mä 60/182/89, vapaa ja nuorekas, rai-
tis, ok-näk. mies. Sjk. (1206811)

Etsinnässä hoikka, kaunis, 30-50v nainen, 
jolta löytyy nahkahousut, korkosaappaat 
10-15cm. Itse raitis, 48/195/106, voimai-
lua harrastava mies. (1206785)

Olen 63v, nuorekas, liikunnall. mies, sisäi-
sesti kaunis/rikas/ arjenälykkö. Miel. maal-
la, metsässä, puutarhassa viihtyvä, raitis/
savuton, tanssiva. Harvinaisuus. (1206756)

Kunnollisen, vapaan, sisäisesti ja ulkoi-
sesti kauniin, hoikkavyötäröisen, kur-
vikkaan, hellän naisen läheisyyttä kai-
paa vapaa, herttainen, nuorekas, kes-
ki-ikäinen, silmiä myöten hyvännäk., 
yhden naisen mies. (1206727)

Olen töissä oleva, rauhallinen ja kun-
nollinen, 38/184/74, omillaan toimeen-
tuleva ja lapseton mies. Haen tositark. 
naista kainaloon. (1206716)

Oulu-Kokkola, huumorintaj., halukas, 45-
65v nainen. 61/188/88, mökkeilevä, va-
paa, mukava mies etsii sinua. (1206696)

Mies, 49v, kunnioittava, rakastava, kai-
kin puolin normaali, kaipaa sopivasti 
rock-henk. farkkunaisesta, ikä 45-55v, 
tositark. seuraa. Olen raitis. (1206654)

Yrittäjä, 45v, hakee edustavaa naista 
tositark. (1206652)

Runsasmuotoinen, uskova nainen, juuri 
sellainen kun olet. Tahtoisit perustaa per-
heen suomalaisen, uskovaisen, 62v mie-
hen kanssa ja yhteisiä lapsiakin kotiimme 
saada, niin tavattaisiin. (1206635)

Sinä vapaa nainen, +52v. Sinua kaipai-
lee syksyn pimeneviin iltoihin kaverik-
si ja ehkä enemmän oululainen, vapaa, 
52v mies. Ota yhteyttä ihan mistäpäin 
Suomea vain. (1206616)

K-Pohjanmaa, oletko kiva nainen, 28-
48v? Syksy jo. Soppeli mies vastausta 
odottaa. (1206592)

Olen mies, 61v, raitis. Etsin raitista 
naista pitempiaikaiseksi. (1206588)

Sinä XL-XXXL-nainen, ota yhteyttä saman-
laiseen mieheen. Olen fiksu, rehti, huumo-
rintaj., 49v, Pohjanmaan mies. Seura muu-
altakin käy. Yksin ei kiva olla. (1206583)

Kiva, siisti, huumorintaj., katseenkest., 
tumma, 60/182/92 leskimies Oulusta 
etsii naista, joka kaipaa ystävää yksi-
näisyyteen, hellyyttä ja läheisyyttä ym. 
Ikäsi on vaan numeroita ja pienet pa-
heet sallitaan. (1206503)

Löytyiskö vielä naista, joka ei pelkää iso-
kok. miestä? Olen mukava, fiksu, rehelli-
nen, huumorintaj., 49v mies Pohjanmaal-
ta. Seura muualtakin käy. (1206502)

Nainen, lähtisitkö mun kanssa lenkille, tans-
seihin, autoajelulle, kahville? Jos hyvältä 
tuntuis, siitä vois tulla pysyvääkin. Kysyy nor-
maalivart., 60/172 mies Oulusta. (1206496)

Tuu elämääni sä kiva, nätti, -25v nai-
nen. Tulemisesi ois ihmiskunnalle vain 
pieni askel, mutta iso minulle, söpöl-
le, kivannäk., vanhemmalle miehelle 
08-alueelta. (1206482)

Kalajokilaaksossa asuva, 61v miehen-
puoli etsii 50-65v naista, joka ei pelkää 
istua motskarin kyytiin ja tykkäis ka-
lastellakin. Ja ajatuksena olis jopa yh-
dessä asuminen. (1206436)

Minä vanha, siisti, miehentapainen, ra-
kastelevainen, huumorintaj., naiselle mu-
kava, 70/165 mies. Sinä nainen, ihanai-
nen, sopivainen, viestis lähetä. (1206419)

Ilmoituksen jättö
TEKSTIVIESTILLÄ

Kirjoita Rivi10 (väli) MEGA (väli) 
ilmoitustekstisi. Mainitse vies-
tissä myytkö/ ostatko/ vaihdatko/ 
vuokraatko/ lahjoitatko, tuote, lyhyt 
kuvaus ja hinta. Max. 160 merkkiä 

Rivi10 MEGA Myydään Toyota 
Auris 1.6 -11siisti. Hp. 10300e

Lähetä viesti numeroon 17197. 
Huom! Tekstiviestinumero on 
lyhentynyt. Ilmoituksen hinta 10e. 
Ilmoitukseen tu lee automaat tisesti 
numero mistä ilmoituksen lähetät. 
Mikäli haluat toisen numeron, lisää 
se ilmoitustekstin loppuun.

INTERNETISSÄ
mega.mainostaja.com

Toimi ohjeiden mukaan ja jätä  
ilmoitus. Ilmoituksen hinta 10e

Kuva- ja/tai kehysilmoitus
mega.mainostaja.com

Voit halutessasi liittää ilmoitukseesi 
kuvan. Maksutapa verkkopankit sekä 
luottokortti.

Julkaiseminen
Lehti ilmestyy viikottain. Seuraavaan 
lehteen rivi-ilmoitus on jätettävä 
edeltävänä ma klo 16 mennessä. 
Kehysilmoitukset netissä ti klo 10 
mennessä. Ilmoitukset julkaistaan 
Mega-lehdessä sekä kaikkien 
palvelussa mukana olevien lehtien 
ja TV-kanavien internet-palvelussa. 
Ilmoituksesi näkyy koko Suomessa!

Esimerkki

 Lisää ilmoituksia sinäköseoot.fi Juttele heti! Soita 0700 51 30 87 näppäile 9 ja ilmoitusnumero

Mies, älykäs kaunosielu. Lähde tulevaan 
kaveriksi kulkemaan kulttuurikengissä, 
metsäsaappaissa, pyörällä polkien, aistein 
avoimin. T. Kaihomieli 60+. (1207373)

Sinä toisen huomioonottava, miehinen 
mies, n. 44-53v. Olen vapaa, lapseton 
XL-nainen. Sinua huhuilee 47v nainen 
Oulun läh. (1207324)

Te kivat ja rehelliset, 65-77v miehet. 
Täällä on yksin vailla juttuseuraa oleva 
nainen, olisi kiva rupatella. (1207316)

Rehellinen romantikko, 58v, etsii miehe-
kästä, yhden naisen miestä, ehkä yrittäjä/
metsästäjä. Olen 014-alueelta. (1207307)

Sinä hellä, uskovainen mies, +50v, vas-
taa kivalle, hellälle naiselle. (1207203)

Jokohan miehellä alkaa olla syksyä il-
massa ja tanssijalkaa kutittaa? Nyt olisi 
sellainen hakusessa, 66-71v, savuton 
ja ilman alkoa tanssilattialla. (1207130)

Sinä mies, 53-60v, vapaa, luotettava, 
ongelmaton. Asiasi ovat kunnossa, mut-
ta kaipaat kumppania elämääsi. Olen 
57v, vapaa, hoikka, nuorekas nainen, 
joka ei vielä ole menettänyt toivoa löytää 
sinut. Vastaa tositark. (1207108)

Rehevä, 49v nainen etsii miestä, 55-60v, 
kaiken kivan merkeissä. Ruskaretkelle, 
romanttisiin koti-iltoihin. (1206929)

Sinä hellistä suudelmista ja läheisyy-
destä tykkäävä, vapaa, siisti mies. Vas-
taa hellälle naiselle. (1206923)

Hei 65-71v, rehelliset miehet. Haen ys-
tävää lenkille, tansseihin, nuotiopan-
nukahveelle. Täällä huhuilee nainen 
P-Pohjanmaalta. (1206844)

Olen kunnollinen, 62v, työssä oleva nai-
nen. Etsin kunnollista, tavallista miestä 
kaveriksi ja ystäväksi. (1206740)

Olen 50v nainen ja etsin ystävää 40-
55v miehestä. Harrastan koirieni kanssa 
esim. luonnossa liikkumista. (1206724)

Puhuva, kenties pussaavakin, va-
paa mies, yli 60v. Sinusta etsii ystävää 
+70/170, pyöreä nainen. (1206634)

Täällä 53v nainen etsii tositark. 49-57v 
miestä, ei väliä kuinka kaukaa olet. 
(1206322)

Missä minun muruni on, sinäkö? Olet n. 
55-64v ja sitoutumishaluinen. Olen 58v, 
nuorekas nainen ja haluaisin jakaa elä-
mäni kanssasi. Koko Suomi. (1206216)

Täällä nuorekas, 53v, vaalea pitkähiuk-
sinen, viehättävä, herttainen, naisellinen 
nainen etsii ystävää 45-55v, itsestään 
huoltapitävästä, mukavasta, komeas-
ta, romanttisesta, symppis miehestä. Ei 
epätoivoisille vakivastaajille. (1206203)

Sinä läheisyydestä tykkäävä, itsestäsi 
huolta pitävä, hellä, suomalainen, 50-60v 
mies. Vastaa hellälle hoitsulle. (1206195)

Olen 71/XXL nainen. Rehellistä, vapaata 
miestä etsin vaikka talkkariksi ja myös 
hyväksi ystäväksi. Kirjoittele. (1206184)

Etsin vapaata miestä elämänkumppa-
niksi. Olet rehellinen, alko ei ongelma-
si, tanssitait., iältäsi n. 55-65v, Kok-
kola-Pietarsaari. Ota yhteyttä, jos kiin-
nostuit. (1206169)

Olen 21v, ujo neiti. Odotan viestiä luotet-
tavalta, turvalliselta mieheltä. (1206142)

Kumppania/ystävää etsin miehestä, joka 
olet vapaa, 63-70v, et seikkailun etsijä. 
Olen 64v nainen 014-alueelta. (1206084)

Olen 62v nainen. Etsin sopusuht. miesys-
tävää. Kotona, luonnossa, vesillä viihtyvää 
miestä. Marjastus plussaa. (1206070)

Olen nainen, -60v. Haen Sjkn alueelta 
vapaata, rehellistä, 50-60v miestä ka-
raoke-, tanssi- ym. seuraksi. (1205937)

Olen 50v bi-nainen, haen 40-50v les-
bo- tai bi-naista ystäväksi ja tapaamisiin. 
Olen puhelias, avoin, mukava nainen. 
Olen 170cm pitkä, blondi, muodokas. Pi-
dän ulkoluist, musiikist, elokuvist, joskus 
baaris käymisest, ruanlaitost. (1206761)

 <Mies etsii sinua 
Hej kvinna. Jag söker dam sällskap i ål-
der 58-62. Det skulle vara roligt om du tar 
kontakt med mig, kanske vi kan hitta på 
någonting intresant av livet. (1206540)

Olen vapaa, liikunnallinen, savuton 
mies, 67v. Löytäisinkö sinut kiva nai-
nen kaikkeen kivaan mitä keksitään-
kin? Olen K-Pohjanmaalta. (1206428)

Huumorintaj., 54v mies vailla sitä ns. oi-
keaa. Olen liikuntaa, valokuvausta har-
rastava, suht. mukava ja ongelmaton, 
ei alko- tai muuta ongelmaa, tanssiken-
gätkin odottaa käyttöä, näppäräsormi-
nen ja käsistäni kätevä. (1206091)

Olen iso, 33/XL mies ja hakusessa olisi n. 
20-60v, muodokas nainen tositark., jolla on 
asennetta ja tykkää viettää aikaa kahden 
kesken sekä rakentaa tulevaa. (1207415)

Haluan naisen syleilyyn. Olen 54v, aika nuo-
ri mies 08-alueelta. Asun maalla. (1207411)

Iso on kaunista, varsinkin nainen. Jos 
olet XXL-XXXL, niin otapa yhteyttä mu-
kavaan, kilttiin mieheen. (1207395)

Olen 67/162/66 kesämies, kaikkiin har-
rastuksiin. Kaikki ok, raitis. (1207392)

Etsin puhetait., 70-75v naista. Etsijänä 
samanikäinen, mökkeilevä mies. Vois 
vaikka rakastua, jos vain löytyis joku 
mukava nainen. (1207388)

Todella kiltti ja hellä, tunteellinen, 60v 
mies vapaana sinulle nainen. Ota vaik-
ka koeajalle, rakkautta ja hellyyttä tar-
joan. Ota koppi. (1207372)

Reilu, 60v, nuorekas mies olen. Et-
sin sutjakkaa, tavallista, mukavan villiä 
naista 08-alueelta. (1207371)

Siisti, 42v, koulutettu mies etsii nai-
systävää Oulainen-Ylivieska-seudulta. 
Myös ulkomainen. (1207354)

Morsian maalle yrittäjämiehelle. (1207353)

Talvi alkaa tulla, minulta puuttuu kulta. 
Neito, 63-68v, ota yhteyttä. Olen 65v, 
pitkä, huumorintaj. mies. Koko Suomi. 
Akaton mies. (1207311)

Sielukas, hellä, siedettävännäk., ei kovin 
ylipainoinen, 60-70v nainen pääsisi kai-
naloonikin. Olen vast. mies, nuorekas, 
timmissä kunnossa ja 60v. (1207279)

Olen 45/184/XL, rauhallinen, rehellinen 
Leijona-sinkkumies 08-alueelta. Missä 
olet, sinä 40-60/XL-XXL, rehellinen, fik-
su sinkkunainen? Tositark. (1207264)

Nainen, viestiä odotan. Olen luotettava 
ja rehellinen mies Oulusta. Olen 56v, 
liikunnallinen, hiljaista kotona. Syys-
viestiä odotan. (1207249)

Vapaa, hyvin toimeentuleva, 52v mies 
etsii seuraa vapaasta naisesta. Mökit 
Lapista ja Savosta löytyy. Iso okt ym. 
ym., mutta sinä puutut. (1207242)

Olen +60v, nuorekas, pitkä mies. Si-
nusta aktiivinen, fiksu nainen seuraa 
syksyyn, harrastuksiin. (1207235)

Kaipaan rakkautta ja rauhaa rauhai-
san naisen kanssa. Olen 54v mies 
08-alueelta ja asun maalla. (1207216)

Kiva, 20-55v nainen, sun seuraa syy-
siltoihin hakee asiallinen ja luotettava, 
55v mies. (1207211)

Etsin sinua vapaa, rehellinen, +40v 
nainen tositark. Olen 50v, samankal-
tainen, savuton, kiltti ja hellä mies Kai-
nuusta. (1207206)

Naisellinen nainen, et tarvii muotoja 
missin, ei tarvii töröttää tissin. Kunhan 
olet savuton, vapaa, laita viestiä mulle, 
vastaan kyllä sulle. T. M-70v. (1207186)

Olen raitis, savuton, siisti, tanssiva, kätevä 
eläkemies, 62/181/95. Kalt. nainen, lapse-
ton/eläimetön, kiltti, maaheng., nuorekas, 
sexykin, tositark. yhteyttä. (1207183)

Pohjanmaa, oletko nainen, 35-48v? 
Positiivinen, fiksu mies vastausta odot-
taa. (1207181)

Sinä vapaa nainen, yli 55v. Ota yhteyttä 
vapaaseen, 52v, oululaiseen, tummaan, 
mutta joskus itsepäiseen, mutta muuten 
sopuisaan mieheen Oulusta. (1207164)

Sinä maalla asuva, yksinäinen nainen. 
Haluat miehen ja apua kodin töissä. Olen 
rehti ja vapaa, 60v mies. (1207117)

Sinä vanhempi, muodokas nainen, ei lihava. 
Olen 53v, nuorekas, vapaa mies 08-alueel-
ta. Tapaamme toivottavasti. (1207110)

Raitis, osa-aikaeläkkeellä oleva, 61/178, 
hoikka mies etsii naista. (1207105)

Urheilullinen, viiskymppinen, ihan muka-
va mies Oulusta kaipaa n. 40-50v naisen 
seuraa lenkille, tanssimaan ja syvällisiin 
keskusteluihin. Olethan rehellinen, hellä 
ja kunnostasi huolta pitävä. (1207078)

Mies, 42v, siisti, koulutettu, etsii nai-
systävää Oulainen-Ylivieska-seudulta. 
Myös ulkomainen. (1207059)

Kiltti, hellä, vakavarainen, 67v mies etsii 
hellää naisseuraa 06-alueelta. (1207050)

Siisti, vapaa, 47v yrittäjämies etsii tositark. 
kultaista, n. 35-55v naista kainaloon. Olen 
kiltti ja luotettava. Tavataan pian. (1207048)

Olen 64v, oululainen mies, etsin seuraa 
mukavasta naisesta. (1207040)

Nainen, joka pidät mökkeilystä ja yhdessä-
olosta tai jostain muusta kivasta. Ota yh-
teys 41v, oululaiseen sinkkumieheen. Olen 
työssäkäyvä. Olethan alle 45v. (1207037)

Olen hyvätapainen, rehti, terve, savu-
ton, katseenkest., 70v mies Oulun seu-
dulta. Vaan se samantapainen naisys-
tävä puuttuu. (1207030)

Nainen, 65-77v, olet nuorekas, reipas, 
pidät tanssista, matkailusta, kylpylät 
ja Lapin matkat, asut välillä Lahti-Kuo-
pio. Täällä 77v, terve mies, ei tupakoi, 
tekee kaikki remontti- ja puutarhatyöt, 
harrastukset siihen päälle. (1207010)

Löytyykö lenkkeilystä, luonnosta, kult-
tuurista, museoista pitävää naista 
57v, mukavalle, rauhalliselle miehelle 
08-alueelta? (1207004)

Haluan suudella ja halia palijo, onko 
naista samanmoista? Olen n. 50v mies 
08-alueelta, asun maalla. (1206966)

Mies ja tupa odottaisi vaaleata, runsas-
muotoista eläkeläisnaista elämän sulos-
tuttajaksi. Paheita saa olla. (1206960)

Vapaa, 52v, harmiton mies toivoisi vie-
lä löytävänsä kumppanin mukavasta 
naisesta 08-alueelta. (1206885)

Sinä nuorempi, tunteikas, ok-näk. nai-
nen, tulisitko katteleen kelpaisinko? 
Olen 53v mies ja asun maalla met-
sässä 08-alueella. Kaksin rauhoituttas 
enimmäkseen. (1206880)

megamarkkinat

Tala direkt! Ring 0700 51 51 02 tryck 9 och annonsnumret

mega.mainostaja.com

  TARJOTAAN VUOKRALLE

  SEKALAISTA 

Ota uusi suunta elämääsi! 
Luotettava auttaja/ennusta-
ja, myös unet. Ti-su klo 10-24, 
1,99e/min. Ei seksilinja. Sari, 
p. 070084444.

 <Nainen etsii sinua 

Kivaa, vapaata papparaista kaipailee 
mummeli, 72/XXL, vaikkapa lämmöksi 
syyspimeisiin. (1207410)

Osta, myy, vaihda, vuokraa, lahjoita - Kauppa käy

Den finlandssvenska 

Kontakten

1 Ilmoitukseen 
vastaaminen

Soita 0700 - 51 30 87, näppäile 9 ja 
ilmoitusnumero. Kuulet ilmoituksen 
- halutessasi voit yhdistää puhelun 
ja voitte jutella heti - tai jättää viestin 
niin ilmoittaja voi soittaa sinulle.
Tekstaa Kirjoita MEGA (väli) 
ILMOITUS NUMERO (väli) viestisi. 
Lähetä numeroon 17193. Numerosi 
pysyy salaisena.

2 Ilmoituksen 
jättäminen

Tekstaa Kirjoita MEGA (väli) ILMO 
(väli) ilmoitustekstisi. Mainitse 
tekstissä sukupuolesi, millaista 
seuraa etsit ja miltä suuntanumero-
alueelta. Lähetä numeroon 17193. 
Numerosi pysyy salaisena.
Pidätämme oikeuden muokata, lyhen-
tää tai olla julkaisematta ilmoitustasi.

3 Oma ilmoitus: 
vastaukset

Soita 0700 - 51 30 87, näppäile 8. 
Kuulet saamasi viestit (myös teksti-
viestit) ja voit soittaa kaikille vastaajille.
Tekstaa Saamasi viestin alussa on 
vastaajanro esim. V2. Kirjoita: V2 
(väli) vas taustekstisi. Lähetä viesti 
numeroon 17193.

4 Oma ilmoitus: 
sulkeminen

Tekstaa Kirjoita SULJE (väli)  
ILMNRO (väli) TUNNUSLUKUSI. 
Lähetä nroon 17193 (1,50e/viesti).

Neuvonta
Joka päivä klo 10-18 0400-808 654. 
Sähköposti neuvonta@movika.fi  
Också på svenska.

Puhelut nroon 0700-513 087 & 
0700-51 51 02 1,53e /min +pvm, 
teksti  viestit nroon 17193 1,50e/kpl.

Huom! Tekstiviestinumero on lyhenty-
nyt. Ennen 173193 NYT 17193

Kiva nainen. 53v, mukava mies etsii hel-
lyyttä ja läheisyyttä kaipaavaa naista. Voit 
olla mistäpäin Suomea tahansa. (1206403)

Etsin 18-70v top-miestä. Olen 54v uk-
komies Vaasasta. (1207251)

Etsin 18-40v top-kaveria Vaasasta. 
Myös rekkakuski ym. Olen tosi luotet-
tava, 49v, bi btm-mies. (1206608)

Sinkkumies, 49v, hakee miestä. 
06-alue, S:joen seutu. (1207127)

Oletko tukeva lomittajamies ja pidät 
navettakamppeista? Haalarit, sonta-
saappaat, rukkaset ym. Tässä toinen 
maalaisjuntti. Ota yhteyttä. (1207095)

Mies, 35v, etsii kokenutta, yli 50v 
top-miestä. (1206950)

 <Parit etsivät 

Liikunnallinen aviopari, +50v, etsii lii-
kunnallista, savutonta, mukavaa, luo-
tettavaa, 40-55v naista ystäväksi ja yh-
dessäoloon. (1206639)

MTV3 s. 830
Sub s. 830

Koko maan 
kohtaamispaik-
ka teksti-tv:ssä

Jätä ilmoitus  
helposti netissä 
vaikka kuvan kanssa

mega.mainostaja.com

Den finlandssvenska 

Kontakten

Löydä se oikeaLöydä se oikea
Hitta den rättaHitta den rätta

Tyylikäs 53m2 1-2h+k Kirk-
kopuist 20, Vaasa. Avoin tila-
ratkaisu. Vuokrataan toistai-
seksi, heti vapaa. 710e+vesi
25e/hlö. 0407265543



OBSERVATEUR

p Trio ur gammal stubbe / Vanhan kannon kolmikko.
Observateur: Marianne Gråbbil-Hakkola

p "Paraplykonst" invid järnvägsstationen i Vasa
Observateur: Christian Nylund, Vasa

p  En vilsen traktor bland höstlöven Observateur: Tua Nordqvist



mega@upc.fi  
"observateur"

Ota kuva ja kommentoi lyhyesti – max 
noin 100 merkkiä – tapahtumaa, 

treffiä, luontokokemusta, rakennelmaa, 
ilmiötä, rakennusta, esinettä, tosiasiaa, 
- jotain jolla kuva voi saada osallisuutta 
aikaan. ”Bloggaa” ja kehitä Pohjanmaata! 
Lähetä kuva ja teksti sähköpostitse osoit-
teeseen mega@upc.fi, merkitse aiheeksi 
”Observateur”. Jokaista julkaistua kuvaa 
kohden, kerääntyy 1 piste joka vastaa 1 
euroa. 
Kun on kerännyt 10 pistettä, saa 10 euron 
arvoisen lahjakortin Bocks’in kyläkaup-
paan.

Ta en bild och kommentera kort – 
max 100 tecken – en händelse, ett 

evenemang, en naturupplevelse, en kon-
struktion, ett fenomen, ett föremål, ett 
faktum, - något som med en bild kanske 
får engagemang till stånd. ”Blogga” fram 
Österbotten!
Sänd bilden och texten per mejl  till 
mega@upc.fi märkt "Observateur". För 
varje publicerat bidrag genereras 1 poäng 
vilket motsvarar 1 euro. När 10 poäng 
samlats, får man ett presentkort värt 10 
euro till Bock's byabutik.

p Solnedgång över Vasa 5 oktober. 
Observateur: Mikael Viitala, Vasa

p Poimi vain ne jotka tunnet. Plocka bara dom som du känner.
Observateur: Maija Leppäniemi

t Autot parkissa.
Pasi Haapa-Aho



Seema's Food

Seema Ganoo
Engineer by education, passionate 
photographer & food enthusiast from India 
living in Vaasa, happy to write this article/
column, which combines her love of food & 
photography.

Autumn hues and moods....
"I can smell autumn dancing in the breeze. The 

sweet chill of pumpkin, and crisp sunburnt leaves" 
Ann Drake

Come October and autumn is already at its peak. 
Chilly days, beautiful mosaic of colours all around 
and blue skies make it look so awesome, that one 
understands the beauty that lies in “falling”. 

Time for warm soups, bonfires and bright colours 
before the nature settles in for the upcoming winter. 
The mushrooms, the pumpkins have already made 
their presence felt and it is time now to make way for 
their warm, comforting dishes. 

The pumpkin. As I saw, it sitting with many big 
ones in the market, it took me back to my child-
hood. Back to the time of my grandmother, telling 
me stories. “Chal re bhoplya tunuk, tunuk,” goes the 
main line of one story. Which meant, “Go pumpkin 
go, tunuk tunuk”. It was a story of an old woman who 
is visiting her daughter. While passing through the 
jungle, she meets “the lion, the king of the jungle” 
who is ready to pounce and eat her up. However, this 
old lady, with her intelligence and presence of mind, 
averts him by saying she is just bones right now and 
going to her daughter´s. Therefore, while returning 
after all the feasting, she would be plumper and that 
he would enjoy her more then. So, the lion listens 
and lets her off. Now, after a month, she plans on how 
to avoid the lion. She and her daughter find this big 
pumpkin and sitting inside it, she goes off singing 
“Chal re bhoplya tunuk tunuk”. There, meeting the 
lion again, she tells him she is just a pumpkin and so 
he lets her off. So that’s the story about the lady show-
ing her courage and intelligence. At the end of the sto-
ry, my grandmother would say “don’t you want to be 
as strong?” “So, eat up this food”. And that’s how the 
images conjure up in my mind about the pumpkin.

Back to 2018, as I look at that pumpkin, I knew it 
had to be taken home and made into tasty fare. So, I 
turned it into curry, raita, puris and of course made 

chutney with the peels. Yes, you read it right- the 
chutney is made with the peels; as it is said that the 
peels are nutritious. 

So for the veggie (curry): Peel the pumpkin and 
chop it in small pieces. Heat a pan and add little oil to 
it then add mustard seeds, fenugreek seeds. As they 
crackle, add curry leaves and turmeric powder and 
then the pumpkin pieces. Stir it well and cook for 
some time. It does not take a long time for them to 
cook. Add roasted ground peanut powder, some chili 
powder (as per your taste). You can add some fresh 
grated coconut (if you have or then desiccated coco-
nut). Add some salt to taste and a pinch of sugar. The 
vegetable is ready, and you could garnish with fresh 
coriander leaves and freshly grated coconut. 

The second dish that we enjoy is the “Raita”, or 
“Bhareet” as we call it in Marathi. Again, peel the 
pumpkin, chop them into pieces, and steam for a cou-
ple of minutes. Once steamed mash them and let it 
cool. Add yoghurt to it and then some roasted ground 
peanut powder, salt to taste. In a small pan, take some 
clarified butter/ghee. Once heated, add cumin seeds. 
As the seeds start spluttering, add finely chopped 
green chili and take it off the stove. Pour this onto the 
pumpkin-yoghurt mixture, mix it well and it ready 
to eat. You may garnish with fresh finely chopped 
coriander leaves and have it on the sides with any of 
your main dish. 

Finally, the peel chutney. Chop the pumpkin peels 
finely and sauté them in some oil till crisp.  Add red 
dry chilli and sesame seeds and roast till brown then 
add desiccated coconut. Add some salt and wee bit 
of sugar. Take it off the fire. It tastes crunchy. Ground 
this mixture and voila, your chutney is ready to sprin-
kle over your rice or just have it on the sides. 

Off we go, conjuring up the fairy-tale memories of 
the pumpkin with the tasty savoury mouthwatering 
fare to enjoy the beautiful colorful autumn.



     MAKE GOOD!

3. sija
tumma lager

Dunkel
Tumma lager

En mörk lag
er

oktoberfestA real festbe
er!

Bock’s kyläkauppa auki ma-la klo 12.00-21.00 ja su. 12.00-18.00
Bock’s gårdsbutik öppen må-lö. kl. 12.00-21.00 och sö. 12.0-18.00


