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SCIENCE & ARTS

DJ SAMI JUHANI
SOUL&FUNK

klassikot ja kadonneet helmet
100% vinyylilevyiltä 100% hyvää fiilistä
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LUO TULEVAISUUTTA –
HÄNG MED MENTALT –
BE THOUGHTLEADER

WIC SCIENCE
CHANNEL
YOUTUBE!
MAKE GOOD!

Marko Heinonen:

VAIN KASVU KELPAA!

ROBIN HOOD
esitykset @ Bock's:
ti ja to aina 18-20, la/su 15-17

ti
la 3.7., ti 6.7.,to 8.7., su 11.7.,7.,
20.
ti
13.7., to 15.7., su 18.7.,
to 22.7., su 25.7., ti 27.7., to
29.7., su 1.8., ti 3.8., to 5.8., la
8.8.

Bock's Corner Village, Old Square,
Gerbyntie 16, 65230 Vaasa
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Bock’s kesäteatteri
menu:

& Mansikkajuustokakku
ja karamellikerma (L)
Robin Hood lankku
Aikuiset 28€ /hlö
Possun rips, mini burger, Lapset 4-12v 12,50€/hlö
bratwurstia, sipulirenKids’s chicken nuggets &
kaita, maissia, tulinen
ranskalaiset, jäätelöpuikmajoneesi, pippurikasko 6€
tike, suolakurkkua, loh- Ennakkotilaus optio 24 h
koperunoita, coleslaw ja
vihersalaattia(L)

HAMMASPROTEESIT
Erikoishammasteknikolta

2a0lallav.

• uudet kokoproteesit
• tiivistys ja korjaus jopa odottaessa!
• hammasproteesien tarkastus ilmaiseksi!
• takuutyö

Soita ja varaa aikasi!
VAASA 312 1233
Kauppapuistikko 20B
LAIHIA 477 0744
Kauppatie 5
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Natur

LJUVLIGA FÖRSOMMAR

Försommaren är de blommande häggarnas tid både
hemma på gården och i odlingslandskapet.

I

skrivande stund är försommaren på
sitt bästa med blommande häggar
som vita skyar i allt det gröna, maskrosor som vänder sina gula blomkorgar
mot solen och besöks av nektar- och pollensamlande bin och humlor, och ljusröd
skogslyst som blänker fram bland gräs
och utblommade videbuskar.
Hemma på gården sjunger bofink och
lövsångare medan blåmes, talgoxe och
pilfink matar hungriga ungar i utvalda
holkar. Jag ser föräldrafåglarna skymta
förbi skrivkammarfönstret med jämna
mellanrum med små fjärilslarver i näbben. En lång och kall vår är förbi. Nu har
insektlivet äntligen kommit i gång med
larver som mumsar i sig av den ljusgröna
grönskan. Och där i allt det gröna hittar
småfåglarna tillräckligt med föda för sina
växande ungar.
I två andra holkar på gården ruvar
svartvit flugsnappare och rödstjärt. Snart
kommer även de att börja mata nykläckta
ungar med nervösa avbrott i matandet
när någon katt stryker förbi eller en skata
visar för stort intresse för holkarna. Nå-

gon möjlighet att komma åt ungarna har
skatan till all lycka inte men nyfiken och
närig som skatan är gör den sina tillfälliga besök vid holkarna i alla fall.
Nere vid sjöstranden har stararna det
besvärligt med ett kajpar som ofta kommer på besök och försöker tränga sig
in i stararnas bohåla. Kajorna ger inte
upp försöken att komma in i det gamla
hackspettshålet i en bastant asp och lägga
beslag på stararnas ungar. Dagligen gör
de sina raider vid aspen medan starföräldrarna ilsket surrar omkring dem. Det
är stressigt för stararna och man kan bara
hoppas att stararnas ungar klarar sig ut
på vingarna utan att kajorna kommer åt
att decimera deras skara.
Häromdagen flög de första tornsvalorna skriande över hustaken medan en
karminfärgad rosenfink sjöng sin hejiga
visa på granngården för första gången i
år. Med tornsvala och rosenfink på plats
börjar försommaren på allvar. Samtidigt
matar björktrastarna sina halvvuxna ungar med daggmaskar som de behändigt
letar fram på gräsmattor och längs gröna

strandpromenader. Under regniga dagar
har maskletandet varit en lätt match för
trastarna som plockat upp maskar som
förirrat sig ut på grusgångar och asfaltytor. Även kajor och skrattmåsar har
försett sig av det rika maskutbudet på
marken.
Man kan inte annat än förvånas över vilka mängder med daggmaskar som finns
gömda i jorden och som kommer upp på
marken i regnväder. Fåglarna tar sin del
av de prisgivna maskarna medan resten
av maskarna ligger kvar på grus och asfalt
där de snart dör. Daggmaskarna har
inget skydd mot det ultravioletta ljuset
som de inte kan fly på hårda ytor. Råkar
solen bryta fram samtidigt dör maskarna
ännu snabbare och torkar snart bort. På
gräsmattor och i naturliga biotoper med
markväxtlighet klarar sig daggmaskarna
genom att slinka in i sina gångar på nytt
där de är skyddade både mot det brännande solskenet och uttorkning i största
allmänhet.
För jorden i våra trädgårdar och ute i
naturen är daggmaskarna de viktigaste

Skogslysten hör försommaren till och trivs bra på
soliga ställen i den förvildade trädgården.

Harsyran trivs på skuggiga ställen i trädgården,
under bärbuskarna och i kantzoner.

Där maskrosorna får blomma i fred besöks de av bin,
humlor och andra pollinerande insekter.

trädgårdsmästarna. Maskarna luckrar
upp jorden med sina gångar och syresätter marken. Samtidigt gödslar maskarna
jorden med sin avföring och med löv
och annat växtmaterial som de drar ner i
gångarna. Utan maskar skulle jorden vara
fattig och många fåglar utan föda.
Maskar och insekter är de viktigaste
i naturens kretslopp av liv och död, av
grönska, blomning och frösättning. Utan
småkrypen fungerar inte naturen och
inte heller människans odlingar. Människan är trots allt en del av naturen och
klarar sig inte utan den medan naturen
gott klarar sig utan människan. När man
ser hur människan far fram i naturen och
exploaterar den på många olika sätt får
man lätt den uppfattningen att många
människor inte bryr som om naturen på
annat sätt än som en resurs som kan och
bör exploateras för produktion och ekonomisk vinning. Det är en sorligt ensidig
inställning till naturen. En natur som ju
också bär upp människans tillvaro och
som människan i det långa loppet är helt
beroende av.
Under de senaste fyrtio åren har befolkningen på jorden fördubblats medan
insektlivet halverats på grund av torrläggningar, intensiv markanvändning,
bekämpningsmedel i jordbruket, ljusföroreningar från bebyggelsen och annat
som människan sysslar med. Det är en
skrämmande utveckling och rapporterna
om insektdöden duggar allt tätare på
olika håll i världen.
Det är utveckling som kan brytas på
många sätt. Skapandet av våtmarker genom att återställa förstörda vårmarker eller inrätta nya har gett livgivande resultat
där både insektlivet och fågelfaunan har
blomstrat upp på nytt. Torrlagda myrar
som inte fått något trädbestånd utan
blivit torra ris- och torvhedar återfår sin
insektfauna inom en kort tid samtidigt
som myrväxter och fåglar återkommer.
I Finland har vi den tvivelaktiga äran att

vara världsmästare på att torrlägga myrar
som skapat nya skogar men också väldiga
arealer med fattiga torvhedar som läcker
kol i stora mängder till atmosfären. Genom att fylla igen dikena på torvhedarna
återfår myrarna sitt våtmarksliv samtidigt
som läckaget av kol upphör. Nyttan är
med andra ord mångsidig både lokalt och
i ett större perspektiv.
På gräsrotsnivå kan vi göra en hel del
för att befrämja insektlivet, de vilda
växternas trivsel och fågellivet, det vill
säga verka för den biologiska mångfalden
som är så viktig. Ju större den biologiska
mångfalden är desto bättre mår naturen,
våra trädgårdar, odlingslandskapet och vi
själva. Det gäller bara att leva i samklang
med naturen i stället för att ensidigt utnyttja den och exploatera den.
Medan städer och kommuner börjat vakna till insikt om den biologiska
mångfalden och skapar blomsterängar,
röjer mindre bland buskar och snår och
planterar blommande träd och buskar
till nytta för insekterna och till glädje för
människan kan vi i egen trädgård och på
egen sommarstuga leva mera på naturens
villkor än på människans. Våra kortklippta och artfattiga gräsmattor kan vi minska
eller avstå från helt. Nu omger vi oss med
vidsträckta gräsmattor som vi inte nyttjar
på något sätt utan bara är slavar under.
Allt fler har börjat sucka över det evinnerliga gräsklippandet som stjäl sommartid av oss och som kräver både maskiner
och bränsle som kostar.
Ett riktigt uppror mot gräsmattorna
skulle både vi och naturen må bra av.
Halvera gräsmattan och låt den ena delen
växa igen med blommande klöver och
vilda växter. Det mår insekterna bra av
och själva får vi mindre slit och mera
tid över för sommaren. Sommarstugans
gräsmatta kan få växa igen helt så slipper
vi köra med gräsklipparen mellan hemmet och sommarstugan och får mera tid
över för badliv, fiske och sommarsolen.

Då slipper man också grågässen och
de vitkindade gässen som lockas till de
näringsrika gräsmattorna för att beta och
skita ner.
Den egna trädgården kan vara en
verklig oas för växter, insekter och
fåglar – och för oss själva samtidigt. I
stället för att ansa och rensa och klippa,
och förfäras över bladlössen, kan vi låta
trädgården förvildas och ge utrymme för
blommande maskrosor och skogslyst, för
harsyra och liljekonvalj under buskar och
i kantzoner. Ju mer ovårdad trädgården
är desto rikare blir den på liv. Ett liv som
vi själva kan njuta av och förundras över
från hängmattan under skuggande gårdsträd eller längs en vindlande stig som vi
själva går upp under nyfikna strövtåg i
den förvildade trädgården.
Blommande träd och buskar skänker
trädgården både skönhet och trivsel
samtidigt som de pollinerande insekterna
lever gott i trädgården. Vill vi ha blommande planteringar i den förvildade
trädgården lönar det sig att alltid att
satsa på gamla trädgårdsväxter som inte
är förädlade och berövade sin nektar
och sitt pollen som många förädlade
trädgårdsväxter i dag är. I förädlingen
av flera trädgårdsväxter har människan
satsat ensidigt på blommornas storlek,
färger och invecklad blomuppbyggnad på
bekostnad av nektar och pollen som är så
viktiga för insekterna. De växterna kan vi
gott leva utan, vara lata i våra trädgårdar
och njuta mera av sommaren.
Text och foto: Hans Hästbacka

Daggmaskarna är de bästa trädgårdsmästarna och en viktig föda för många fåglar.

PIENYRITTÄJILLE SOPIVAMPIA
YHDISTETTYJÄ ASUINja liiketilatontteja saatava kaavoitetuksi Vaasaan.

E

hdotan Vaasaan kaavoitettavaksi
pienyrittäjille sopivampia yhdistelmätontteja kuin mitä normaalit
erilliset teollisuusaluetontit ja omakotitalotontit ovat.
Pienyrittäjyys ei ole vain netissä ja somessa nyhväämista vaan isoja tiloja vaativaa toimintaa, jossa koti ja oma meluava yritystoiminta sekaantuu perinpohjin.
On olemassa yhdenhengen yrityksiä ja
perheyrityksiä jotka vaativat sekä kodin
että enemmän tilaa itselleen ja työkaluilleen sekä asiakkailleen.
Vaasan kaavoitus kaavoittaa asemakaava-alueella yritystontit erikseen ja
asuintontit selkeästi erilleen. Kaavoitustapa perustuu kansallisiin määräyksiin
ja teknisten yliopistojen kaavoitusoppeihin: työ erikseen ja asuminen erikseen.
Kiinteistönvälittäjänä tiedän että
asemakaava-alueen uudet omakotitalotontit ovat nykyään pieniä, joihin tasan
tarkkaan sopii se yksi omakotitalo, autokatos ja autotalli ja sitten se hikinen pikkupiha. Kaavamääräyksessä jotka ovat
tiukkapipoisia Vaasassakin, määrätään
minkä värinen katto pitää olla, minkä
värisiä ulkoseinät voivat olla, pitääkö laudat olla vaakasuorassa vai pystysuorassa
ja pitääkö tontilla olla lauta-aita vai ei.
Ja kadulle et voi jättää omaa ihan miten
vaan nelipyöräistä työkaluasi, koska siellä on ehkä pysäköintikielto tai ainakin
hidastetöyssy. Kadun päässä voi olla neulansilmäsilmukka, jossa voit näppärästi
kääntää autosi mutta 18 tonnin Scanialla
tekee jo melko tiukkaa, puhumattakaan
30-paikkaisesta turistibussista.

Hyvä kauppa keskellä Vaasaa

Myynti ja huolto
Försäljning och service
Tammipiha-Ekgården
J045 6566 659

www.halonen.com

Asemakaavastandarditontit sopivat
standardi-ihmisille, jotka ajavat päivisin
muualle standarditöihin standardiautolla ja asuvat hiljaa standardiharmaassa standarditalossaan haittoja muille
standardi-asukkaille aiheuttamatta.
Teollisuusalueelle voidaan rakentaa
tietenkin miten isoja ja rumia halleja tahansa, ja leveitä rekkaliittymiä ja
kääntöpaikkoja perävaunullisille rekoille, mutta niissä tiloissa ei saa asua, eikä
saa rakentaa saunaakaan, jollei tontilla
ole viemäriliittymää. Hulevesikaivo ei
ole viemärikaivo. Ainakin osassa Vaasan kaupungin vuokratonteista ei ole
rakennettu riittäviä jätevesiviemärirakennelmia, jotta päivystysluonteisen
puoliasumisen pakolliset vessa ja suihkujätevedet menisivät viemäreihin. Kyllä
ne likavedet joko säiliöön tai sitten jopa
ihan lopulta ojaan menee. Minä tiedän
Vaasan tilanteen kun olen teollisuushalleja vuokrannut.
Puhun pienyrityksistä, jotka tarvitsevat samanaikaisesti sekä yrittäjän omaa
asuintilaa ja samalle tontille isoja tiloja ja
varastohalleja. Asumiseen ja työntekoon
kuuluu luopa ja mahdollisuus tavallista
enempään melu-, liikenne- sekä hajuhaittoihin sekä muihin haitoiksi katsottaviin pienyrittäjän normaaliin elämään
kuuluviin asioihin, jotka kuuluvat pienyrittäjän arkeen. Työtä tehdään näissä
yrityksissä vuorokauden eri aikoina ja
päivystysluontoisesti myös niin, että
yritys voi olla tosiasiallisesti toiminnassa
ympäri vuorokauden.
Tällaisia pieniä tavallista enemmän
tilaa ja toiminnanvapautta ympäristönsä
suhteen vaativia yrityksiä ovat esimerkiksi koirahoitolat, kissatalot, ratsastustallit, eläinlääkäripalvelut, pienemmät
konekorjaamot, maahantuontiyrittäjien
verkkokaupat, kuljetusliikkeet, metalliverstaat, veneveistämöt, ravintola- ja
matkailuyrittäjät, jumppasalit ym.
Asemakaavoitetulla alueella näitä
yrityksiä tietenkin on, mutta niissä ei voi
yrittäjä perheineen asua. Näitä toimin-

toja harjoittavia yrityksiä omakotitaloineen löytyy tietenkin asemakaavoitetun
alueen ulkopuolelta maaseudulta.
Siellähän niitä on nyt. Kukin yrittäjä joka
haluaa sekä asua että tehdä töitä samalla
tontilla, voi aina ostaa tai vuokrata joltain yksityiseltä maapalansa ja rakentaa
tupansa, rekkahallinsa ja parkkialueensa sinne itse. Kukin järjestää sitten itse
vesijohtonsa ja jätevesihuoltonsa öljynerottelukaivoineen, hevoslantakasansa tai
meluhaittansa miten hoitaa. Yleensähän
maaseudulla on väljää, ja totuttu tällaiseen, mutta kaikki pitää aloittaa ja hoitaa
a:sta ihan jätevesijärjestelmästä ja tien
aurauksesta alkaen.
Kaikilla samanaikaisesti omakotitaloa
ja yritystilaa vaativilla yrittäjillä ei ole
yritysideansa kannalta järkevää hakea
halvinta maapalaa jostain kaukaa jopa
naapurikunnan metsän tai pellon keskeltä vaan olla lähempänä Vaasaa missä
yrityksen asiakkaatkin pääasiassa ovat.
Ehdotan kaavoitettavaksi Vaasaan
tavallista suurempia pienyrittäjille
tarkoitettuja yhdistettyjä sekä asuin- että
liiketilatontteja. Siinä 1000 neliötä ei riitä
vaan tonttien koot voisivat olla vaihtelevia mutta jopa moninkertaisia standarditontteihin nähden. Niihin pitäisi
voida rakentaa sellaisen omakotitalon

katoksineen ja parkkipaikkoineen kuin
yrittäjä haluaa sekä riittävät tuotantovarastotilat yritystoiminnalle. Ei ole siis
kyse tavallisesta omakotitalotontista eikä
suurteollisuustontista vaan välimuodosta. Liikenneyhteydet on oltava kuitenkin
vertailukelpoiset kuin teollisuustonteilla. Melua ja ympärivuorokautista
liikennettä sekä asiakasliikennettä tulee
kaavamääräyksessä voida sietää tällaisilla alueilla paremmin kuin tavallisessa
aravalähiössä, ja esimerkiksi eläintenhoitoloiden haju-, lanta-, ja meluhaittoja

tulee voida lähtökohtaisesti hyväksyä
alueella. Rakennusten ulkonäön ja kattojen ja seinien rimoituksen ja värityksen
suhteen tulee olla huomattavan vapaampaa. Tärkeintä kuitenkin on, että alueella
on jo valmiina vesi- ja viemäriliittymät,
valmiit kantavat tiet ja liittymät isoillekin kulkuneuvoille sekä ajan tasaiset
tietoliikenneyhteydet. Lisäksi katujen
kunnossapito kuuluisi kaupungille kuten
muillakin asemakaava-alueilla.
Näin Vaasan kaupunki saa haluttuja
pienyrittäjiä. Pienyrittäjille sopivia tont-

VÄHÄKYRÖ,
elämän makuinen entinen itsenäinen
kunta, nykyisin vaasalainen kaupunginosa.
Kantakaupungissa olemme vain kaupunginosa, vaikka henkisesti olemme
vähäkyröläisiä, joilla on oma identiteetti,
useita kyliä sekä kolme taajamaa.
Kaikissa kolmessa taajamassa on koulut, päiväkodit sekä erilaista virikeellistä
toimintaa. Vähässäkyrössä on seuroja
sekä yhdistyksiä jotka toimivat ja liikuttavat ihmisiä.
Ahkeria yrittäjiä ja yrityksiä. Talkoohenki elää ja voi hyvin.
Alueen sielu kuitenkin on Kyröjoki,
se halkaisee jokaisen taajaman ja on
kuin laskimo johon hiusuonet liittyvät.
Jokivarren molemmin puolin kulkee
tie jolle aina tullaan kun johonkin päin
lähdetään. Joki on kuin peili johon katse
hakeutuu, aina kun sen läheisyydessä
viettää aikaa, kävellen, pyöräillen tai

autossa istuen. Joki tarjoaa jokaiselle
päivälle uuden etusivun, josta voi tarkistaa miten mailma makaa. Sitä on
lähes kaksikymentä kilometriä, vaasassa
rantakatua on pari kilometriä. Täällä
ranta on lähes aina muutaman kivenheiton päässä. Maaseutumaista asumista,
isot tontit, valokaapeli, kunnallinen vesi,
viemäri, katuvalot ja tietenkin tärkeimpänä ihmiset. Vaasan keskusairaalalle
ajettaessa on vain yhdet liikennevalot
ja pääasiassa nopeurajoitus on 80-120
km/h. Vaasan ja vähäkyrön yhdistävä
pyörätie joka on vihdoin saatu tekeentymään, tekee työmatkapendelöinnistä
mukavaa. Se helpottaa autolla kulkijoita
ja niitä joille liikkuminen on elämäntapa. Laajametsän akkuteollisuusalue on
vain 12 minuutin automatkan päässä ja
Merikaarrosta kilometrejä kertyy vain
sen 12. Gerby häviää neljä minuuttia ja
muutaman kilometrin. Vähäkyrö voisi

teja kyettäisiin heti osoittamaan kaupungin toimesta ja ympäristöhaittojen
lupasekamelska olisi jo lähtökohtaisesti
yrittäjälle helpompaa. Kun asuin- ja
toimitilaa on kaavoitettu sopivia alueita
tieliittymineen valmiina, helpottuu myös
pienyritystoiminnan houkuttelu Vaasan
puolelle.
HTT, LKV, yrittäjä Jouni Niskanen
Keskusta vaaliehdokas #11
044-9261626
jouni.niskanen@hotmail.com

olla vaihtoehto kun katselet missä kasvatat lapsia, vietät keski-ikäisen rauhallista
elämää tai astelet elämän ehtoossa.
Tero Jaskari

Haymarket @Bock’s

AAMUISA

A

amuisa on vuonna 2020 perustettu laihialainen perheyritys.
Toimitusjohtaja Sari Ruotsalainen on toiminut erilaisissa tietoteknisissä toimistotehtävissä sekä kunnallisella että julkisella
puolella. Sari on valmistunut kauppatieteen maisteriksi sekä diplomifytoterapeutiksi. Hallituksen puheenjohtajana toimiva Sami Niemi on
toiminut vuodesta 2000 lähtien koodarina ja muissa insinööritehtävissä.
Tällä hetkellä Sami toimii päätoimisesti teollisuudessa laatupäällikön
tehtävissä. Sami on koulutukseltaan AMK Insinööri. Alkujaan pariskunta on kotoisin Raahen seudulta, josta he muuttivat aikoinaan opiskelemaan Vaasaan. Reilu 10 vuotta sitten he kotiutuvat Laihialle, jonne
rakennettiin oma tupa.
- Mehiläishoitokurssille? Onko aivan pakko, kyseli Sami talvella 2016.
Ajatus omasta mehiläispesästä tuli Sarille, kun esikoinen kysyi “nukkuvatko mehiläiset talviunta?” (vastaus jutun lopussa *). Keväällä 2016
Sari raahasi Samin puoliväkisin mehiläishoitokurssille. Jo ensimmäisenä kurssipäivänä Samikin innostui mehiläisistä. Ensimmäinen pesä
hankittiin kotipihaan samana keväänä, ja siitä lähtien pesämäärä on
kasvanut tasaisesti.
- Tarjoamme asiakkaillemme laadukkaita lähihunajatuotteita. Meille
on tärkeää, että tuotteemme on tuotettu luonnollisista raaka-aineista
eettisesti luontoa, ihmisiä ja eläimiä kunnioittaen.
Asiakkailta saatu erinomainen palaute hunajasta ja ensimmäsistä
testituotteista kannusti toiminnan kasvattamiseen ja lopulta Aamuisa
Oy:n perustamiseen helmikuussa 2020. Ensimmäiset viralliset Aamuisa-tuotteet näkivät päivänvalon yrityksen ensimmäisen toimintavuoden
aikana ja ne on otettu erittäin hyvin vastaan.
Suomen Mehiläishoitajain Liitto myönsi vuoden 2020 Suomen paras
hunaja -kilpailussa pehmeäksi kiteytetylle hunajallemme kunniakirjan.
Kunniakirja on tae hunajamme hyvästä laadusta. Meille se on myös

– laatuhunajaa
Laihialta

osoitus siitä, että olemme menossa oikeaan suuntaan. Tärkein palaute
tulee kuitenkin suoraan asiakkailta erilaisissa myyntitapahtumissa.
Kuuntelemme mielellämme asiakaspalautetta ja asiakkaiden esittämiä
uusia tuoteideoita.
Pehmeää hunajaamme on myynnissä vähittäiskaupoissa Vaasan ja
Kyrönmaan alueella. Voit nähdä meidät myös lähialueen myyntitapahtumissa sekä Reko-lähiruokaringeissä. Päätuotteisiimme kuuluvat
myös maustetut hunajavalmisteet, jotka voit löytää myös Bock's Shopin valikoimista. Maustetuissa hunajavalmisteissamme on pohjana
kunniakirjalla palkittu pehmeä hunajamme, johon olemme lisänneet
luonnon omia raaka-aineita. Inkiväärillä maustettu hunaja sopii hyvin
lämpimien juomien maustamiseen. Mustikalla maustettu hunaja sopii
erinomaisesti vaikkapa aamupuuron sekaan. Salmiakilla maustettu

hunajamme on saanut ylistystä salmiakin ystäviltä ja soveltuu vaikkapa
jäätelön kastikkeeksi tai herkuteltavaksi sellaisenaan suoraan purkista.
Kannattaa myös olla kuulolla, sillä ainakin yksi tuoteuutuus on jo aivan
nurkan takana. Verkkokauppa avautuu myös aivan lähiaikoina. Tuoteuutuudet ja kuulumiset näet parhaiten kotisivujemme ja sosiaalisen
median kautta, joten kannattaa ottaa Aamuisa.fi seurantaan Facebookissa ja Instagramissa.
Tarinamme on alkanut, tervetuloa mukaan!
* Mehiläiset eivät nuku talviunta, vaan viettävät talvikuukaudet
hereillä ns. talvipallossa toisiaan lämmittäen ja kevättä odottaen. ;)
Yhteystiedot: aamuisa.fi, myynti@aamuisa.fi
044 312 6708
Kuvat: Aamuisa Oy
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DJUR SOM INTE GÅR ATT ”DÖDA”!
B
jörndjur – mestadel 0,1 mm upp till 1 mm i storlek – eller Tardigrades, överlever det mesta. I en hastighet med
upp till 3000 km/tim överlever djuret kraschen. Forskare i
universitetet i Kent har testat saken.
Björndjuren klarar också av mycket annat. Även efter djup
nedfrysning återgår dom till livet efter upptininen. Det hjälper
inte heller att koka djuret. Inte heller att utsätta det för strålning.
Björndjuren klarar av åratal utan mat och vatten. 10 år har bevisligen inte varit ett problem.
Däremot finns för mänskan ett enkelt sätt att ta livet av ett
björndjur – ät upp dom! Syran i vår magsäck löser nämligen
snabbt upp djurets kropp. Var hittar vi då dessa fenomenala
kreatur? Jo i t.ex. mossa eller vattenpölar.
Vad lär vi oss? Biologiska varelser kan vara segare, starkare än
det vi kallar dött material. En sten klarar inte av 3000 km / tim.
Inte heller en metallkula.

VAIN KASVU KELPAA TAVOITTEEKSI
V
aasassa on tehty viime vuosina määrätietoista työtä.
Talouden tasapainottamistoimet ovat tuottaneet tulosta ja isoissa kehityshankkeissa on edetty strategisten
suunnitelmien mukaisesti. Isojen teollisuusyritysten investoinnit Vaasaan kertovat siitä että olemme tehneet asioita oikein.
Yksi kaupungin tärkeimmistä tehtävistä onkin uusien yritysten
ja työpaikkojen houkutteleminen Vaasaan. Jokainen yritys ja
työpaikka tuovat kaupunkiin lisää verotuloja ja hyvinvointia, ja
jokainen teollinen työpaikka luo vähintään puolitoistakertaisesti
muita työpaikkoja.
Tulevaisuudessa kaupunkien ja kaupunkiseutujen kilpailu
asukkaista ja elinvoimasta tulee kiihtymään entisestään. Tässä
kilpailussa meidän täytyy olla voittajien joukossa. Alueen menestymiseen on olemassa hyvät eväät, mutta onnistuaksemme
tarvitsemme lisää veto- ja pitovoimaa. Koko Vaasan seudun
kehittämisen kannalta kuntaliitokset olisivat elintärkeä asia.
Myös tulevaisuudessa kaupunkeja mitataan ja resursseja jaetaan
ensisijaisesti kaupunkien koon perusteella. Nykyisin kilpailemme monessa asiassa itseämme isompien kaupunkien kanssa,
ja pärjätäksemme kilpailussa tarvitsemme entistä leveämmät
hartiat.
Toivotaan että maailmanlaajuinen kriisi helpottaa mahdollisimman nopeasti, ja vienti lähtee taas vetämään. Näin suomen
vientirannikko pääsee taas luomaan elinvoimaa ja hyvinvointia
koko muulle maalle.
Marko Heinonen
kaupunginhallituksen vpj
kuntavaaliehdokas (kok)
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Juhannus
on ovella!
MEnnakkovaraa 5-litran
oluttynnyri Bock’silta ja
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saat sen vastatäytetyksi ennen juhannusta!
Mahdolliset tyylivaihtoehdot ennakkovaraukselle
(kaikki 39,90€): Kultapukki, Pils, Weissbier, Dunkel,
Bread Ale, Sport Bekin Punanen, Ruis, IPA, Katajavehnäpukki and Doppelbock!
Säilytä tynnyri meressä mökilläsi, ja nosta se sieltä kylmänä suoraan juhannuspöytääsi!
Ennakkovaraukset: brewmaster@bockscornerbrewery.com, yksityisviestinä Facebook-sivumme kautta,
tai verkkokauppamme kautta (http://www.bockscornerbrewery.com/market/). Voit myös käydä kaupassamme paikan päällä valitsemassa oman tynnyrisi
valmiiksi täytetyistä vaihtoehdoistamme. Kauppa
avoinna ti-la 12-18.
Kippis! Nähdään Bock’silla!
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Midsommaren är snart här!
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Förhandsbeställ din 5-liters öltunna från Bock’s
och få den färdigt fylld till midsommar!
Ölsorter som kan beställas (alla 39,90 €): Kultapukki, Pils, Weissbier, Dunkel, Bread Ale, Sport
Bekin Punanen, Ruis, IPA, Katajavehnäpukki and
Doppelbock!
Förvara i havet vid ditt sommarställe, och dra upp
den kall - passligt till midsommarbordet!
Du kan förhandsbeställa via: brewmaster@bockscornerbrewery.com, privatmeddelande via vår Facebook-sida eller via vår webshop (http://www.bockscornerbrewery.com/market/). Du kan också komma
via vår shop och välja ur vårt sortiment av färdigt
fyllda tunnor! Shoppen öppen ti-lö 12-18.
Skål! Vi ses vid Bock’s!
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G
Midsummer
is coming!
KE your 5-liter
A
Pre-order
KEG from Bock’s and you
M
will get it fresh filled beer before midsummer!

Styles possible to pre-order (all 39,90 €): Kultapukki, Pils, Weissbier, Dunkel, Bread Ale, Sport
Bekin Punanen, Ruis, IPA, Katajavehnäpukki and
Doppelbock!
Pull it out of the cold lake at your summer cottage
and enjoy a fresh drafted beer!
You can preorder via: brewmaster@bockscornerbrewery.com, message on Facebook or through our web
shop (http://www.bockscornerbrewery.com/market/)
You can also pop by our shop and choose from our
selection of ready filled kegs! Shop is open Tue-Sat
12-18.
Cheers and see you at Bock’s!
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Etsimme nuorekkaaseen ja hyvään ilmapiiriimme sopivan tarjoilijan, sekä keittiön
puolelle kokin. Jos omaat maalaisjärkeä,
tykkäät asiakaspalvelusta ja asiakkaat
sinusta, sekä toimit hyvin erilaisissa
tehtävissä, silloin olet juuri etsimämme!

Kielivaatimukset: suomi sekä ruotsi. Lähetä
vapaamuotoinen hakemus osoitteeseen timo.
suomalainen@bockscornerbrewery.com. Työ voi
alkaa heti löydettyämme sopivan henkilön.
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KER!

Vi söker en
passlig servitör och kock till
vårt unga och trevliga team.
Besitter du bondförnuft, gillar kundbetjäning och kunderna gillar dig, samt att
du fungerar bra i olika arbetsuppgifter, då
är du just den vi söker!
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Spåkkunnighet:
och svenska. Skicka en
KE finska
fritt A
formulerad
ansökan till timo.suomaM
lainen@bockscornerbrewery.com.
Arbetet kan
börja så fort vi funnit en lämplig person.

KE
A
M

J

ulkaisemme viikoittain lukijoiden
kuvia digialbumissa. Voit osallistua
sähköpostitse, lähettämällä kuvasi sekä
nimesi osoitteeseen mega@upc.fi

V

i publicerar varenda vecka våra
läsares bilder i digialbumet. Du
kan delta via e-post. Skicka in bilden
till mega@upc.fi med namn och ort.

Simo Peltola, Pietarsaari. "Purjevene Path saapumassa Pietarsaaren satamaan."

Lisbeth Wilhelmsson "Ruoka aika " 28.5.2021."

Matti Hietala; Vaasa. "Auringonlaskun aikaan, 19.5.2021 Vaasa."

Kristina Granholm, Övermalax. "Två ladusvalor på paviljongstaket
12.5.2021."

Gertrud Engman, Helsingby. "Svartvit flugsnappare."

www.megamedia.fi

Marianne Gråbbil-Hakkola.

Nina Mantere, Kristiinankaupunki. "Ennen saderintaman tuloa mereltä."

Christian Nylund, Vaasa. "Fina tulpaner. Bilden är tagen 28.05 på Vasa
centralsjukhusområde."

Boris Berts, Värlax. "12.5.2021."

Tuula Wahlman Vaasa. "Olemme manossa
äänestämään."

Leena Minkkinen.

Elisabeth Holm, Kvimo.

KustannusKustannus
/ Utgivare:/
Toimitus / Ilmoitukset / Redaktion / Annonser:
Dzina Maiseichyk, 050 452 7007
Toimitus / Ilmoitukset
/ Redaktion / Annonser :
mega@upc.fi
- www.megamedia.fi
mega@upc.fi
- www.megamedia.fi
Avustajat
/ Medarbetare:
Juha Rantala, Hans Hästbacka
Avustajat / Medarbetare: Juha Rantala, Hans Hästbacka
Luo kampanjan – myös mobiilisti. Kampanjlösningar – även mobila.
Luo kampanjan – myös mobiilisti. Kampanjlösningar – även mobila.
Ilmoitushinta tekstissä 1,70 Eur/pmm + alv. Annons i text 1,70 Eur/
Ilmoitushinta
spmm
+ mvs.tekstissä 1,70 Eur/pmm + alv. Annons i text 1,70 Eur/spmm + mvs.
Mediamyynti / Mediaförsäljning: mega@upc.fi
Mediakortti / Mediakort: www.megamedia.fi

Utgivare:
Paino / Tryck:
Paino / Tryck:
KAUHAVA

KURIKKA

OBSERVATEUR
p Aurinkoinen maailmanperintöalue, Merenkurkku 31.5.2021
Observateur: Matti Hietala, Vaasa

p Terveellistä ravintoa itse idättämällä!
Mungopavut parhaimmillaan!
Observateur: Anna-Marja Pensas

p ”Aurinkoenergialla tunnelmavaloa”.
Observateur: Tuula Åstrand,
Mustasaari.
p Grön, grönare, fjäril! / Vihreä, vihreämpi, perhonen!
Observateur: Marianne Gråbbil-Hakkola

p Auringonlasku Sevarissa 19.5. 21 klo
23.05.
Observateur: Anna-Marja Pensas,
Helsingby

p Tulppaanit kukkii, kuvattu 2.6.2021
Observateur: Klaus Koivula
Körsbär på kommandeю
Observateur: Tua Nordqvist

p

O
p Tuoksuvat tuomien valkoiset kukkaset...
Observateur: Kaarina Tuomela,
Laihia

p Vilken fin ”stenkonst”, med 15 st. stenar radade på varandra.
Bilden är tagen 29.05 invid Södra stadsfjärden i Vasa.
Observateur: Christian Nylund, Vasa

ta 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
osoitteeseen 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
kyläkauppaan.

MAKE GOOD!

LUNCHMENY

14.6 Måndag/Maanantai:

21.6 Måndag/Maanantai:

15.6 Tisdag/tiistai:

22.6 Tisdag/tiistai:

Panerad grisbiff med barbequemajonnäs och gräddpotatis L
Stekt röding med svampsås och gräddpotatis G, L
Pulled oumph med bbqsås och klyftpotatis G,L
Bock´s lunchburgare / beef /vegetarisk & örtklyftpotatis L
Paneroitu porsaanpihvi ja barbequemajoneesi, kermaperuna L
Paistettu nieriä ja sienikastike, kermaperuna G, L
Pulled ouhph ja bbqkastike ja lohkoperuna G, L
Bock’s lounasburger /beef/vege & yrttilohkoperunat L
Lättrökt kassler med senapssås, blomkål och potatismos G, L
Vitvinskokt abborfile med currysås, blomkål och potatismos G, L
Pulled oumph med bbqsås och klyftpotatis G,L
Bock´s lunchburgare / nötkött/vegetarisk & örtklyftpotatis L
Kevyesti savustettu kassleri ja sinappikastike, kukkakaali ja perunamuusi G, L
Valkoviinissä keitetty ahven ja currykastike, kukkakaali ja perunamuusi G, L
Pulled ouhph ja bbqkastike ja lohkoperuna G, L
Bock’s lounasburger / beef /vege & yrttilohkoperunat L

16.6 Onsdag/keskiviikko:

Slottsstek, rotsaker och nypotatis G, L
Stekt lax med örtmajonnäs, rotsaker och dillpotatis G, L
Pulled oumph med bbqsås och klyftpotatis G,L
Bock´s lunchburgare / beef /vegetarisk & örtklyftpotatis L
Linnapaisti, juureksia ja varhaisperuna G, L
Paistettu lohi ja yrttimajoneesi, juureksia ja tilliperuna G, L
Pulled ouhph ja bbqkastike ja lohkoperuna G, L
Bock’s lounasburger /beef/vege & yrttilohkoperunat L

17.6 Torsdag/torstai:

Hestekt grisfile med pepparsås, rostad paprika och ostpotatis G,L
Stekt gösfile med räksås, rostad paprika och ostpotatis G,L
Pulled oumph med bbqsås och klyftpotatis G,L
Bock´s lunchburgare / beef /vegetarisk & örtklyftpotatis L
Kokonaisena paistettu porsaanfile ja pippurikastike, paahdettu paprika ja juustoperuna G,L
Paistettu kuhafile ja rapukastike, , paahdettu paprika ja juustoperuna G,L
Pulled oumph med bbqsås och klyftpotatis G,L
Bock´s lunchburgare / beef /vegetarisk & örtklyftpotatis L

18.6 Fredag/perjantai:

Pulled Pork med bbq-sås, bönor och klyftpotatis G, L
Stekt lax med hummersås, bönor och klyftpotatis G, L
Pulled oumph med bbqsås och klyftpotatis G,L
Bock´s lunchburgare / beef /vegetarisk & örtklyftpotatis L
Pulled Pork ja bbq-kastike, papuja ja lohkoperuna G, L
Paistettu lohi ja hummerikastike, papuja ja lohkoperunaG, L
Pulled ouhph ja bbqkastike ja lohkoperuna G, L
Bock’s lounasburger /beef/vege & yrttilohkoperunat L

Lunch / Lounas 10,50 €
Lapset/barn (4-12 v 6€)(0-4v 0€) sis. jäätelö/glass
Bock’ LOUNASBURGER beef/vege & yrttilohkoperunat 12,50€/
Bock´s LUNCHBURGARE nötkött/vegetrarisk & örtklyftpotatis
12,50€
Lunchen inkluderar en varierad salladbuffé & varm huvudrätt
och Wasa kaffe/te, kex
Lounas sisältää monipuolisen salaattibuffetin & lämpimän
pääruuan ja Wasakahvi/tee, keksejä

v 24
& 25

Pannbiff med auraostsås, morot och örtpotatis L
Forell baddad i rödvinsgrädde, morot och örtpotatis G, L
Stekt grönsaksbiff med gräddfilssås och klyftpotatis G,L
Bock´s lunchburgare / beef /vegetarisk & örtklyftpotatis L
Pannupihvi ja aurajuustokastike, porkkana ja yrttiperuna L
Punaviinikermassa haudutettu kirjolohi, porkkana ja yrttiperuna G, L
Paistettu kasvispihvi ja kermaviilikastike, lohkoperuna G, L
Bock’s lounasburger /beef/vege & yrttilohkoperunat L
Panerad broiler med chilimajonnäs, broccoli och potatismos G, L
Stekt laxmedaljong med sparrissås, broccoli och potatismos G, L
Stekt grönsaksbiff med gräddfilssås och klyftpotatis G,L
Bock´s lunchburgare / nötkött/vegetarisk & örtklyftpotatis L
Paneroitu broiler ja chilimajoneesi, parsakaali ja perunamuusi G, L
Paistettu lohimedaljonki ja parsakastike, parsakaali ja perunamuusi G, L
Paistettu kasvispihvi ja kermaviilikastike, lohkoperuna G, L
Bock’s lounasburger / beef /vege & yrttilohkoperunat L

23.6 Onsdag/keskiviikko:

Ostgratinerat boilerbröst med rödvinssås, kålrot och klyftpotatis G, L
Stekt lax med örtmajonnäs, kålrot och klyftpotatis G, L
Stekt grönsaksbiff med gräddfilssås och klyftpotatis G,L
Bock´s lunchburgare / beef /vegetarisk & örtklyftpotatis L
Juustolla kuorrutettu broilerinrinta ja punaviinikastike, lanttu ja lohkoperuna G, L
Paistettu lohi ja yrttimajoneesi, juureksia ja tilliperuna, lanttu ja lohkoperuna G, L
Paistettu kasvispihvi ja kermaviilikastike, lohkoperuna G, L
Bock’s lounasburger /beef/vege & yrttilohkoperunat L

24.6 Torsdag/torstai:

Pork Ribs med srirachamajonnäs, rotsaker och vitlökspotatis G, L
Rökt lax med tartar, rotsaker och vitlökspotatis G, L
Stekt grönsaksbiff med gräddfilssås och klyftpotatis G,L
Bock´s lunchburgare / beef/vegetarisk & örtklyftpotatis L
Plättar, sylt och vispgrädde L
Pork Ribs ja srirachmajoneesi, juureksia ja valkosipuliperuna G, L
Savustettu lohi ja tartar, juureksia ja valkosipuliperuna G, L
Paistettu kasvispihvi ja kermaviilikastike, lohkoperuna G, L
Bock’s lounasburger /beef/vege & yrttilohkoperunat L
Ohukaisia, hillo ja kermavaahto L

25.6 Fredag/perjantai:

Glad Midsommar!
Hyvää Juhannusta!

MAKE GOOD!

BOCK'S Village
SHOP & Café

Avoinna ti-la 12-18

			Lottas Produkter

Luonnonmukaisia ihonhoitotuotteita
Naturliga hudvårdsprodukter

Body Butter, Ihonhoitoöljy, Porkkanavoide,
Porkkanaöljy, Kehäkukkavoide, Pihkavoide, Tea Tree öljy,
Deodorantti,Nokkosshampoo,Kehäkukkashampoo, Huulivoide,
Tiikervoide
Body Butter, Hudolja,
Morotscreme, Morotsolja, Ringblomssalva,
Kådsalva, Tea Tree
olja, Deodorant,
Nässelschampo,
Ringblomsschampo,
Läppcerat, Tigerolja

Suosittu! – Populära!

More info:
Bock's FB & IG

Yhteystiedot /
Kontaktuppgifter:
050 5053507

Öppet ti-lö 12-18

Griidy

Paahdettuja heinäsirkkoja
Rostade gräshoppor
3 kahden hinnalla! - 3 till priset av två!
Alennus voimassa kesäkuun ajan. Rean gäller
under juni månad.
Ale! – Rea!

Tuotteita 50. lähituottajalta! Produkter från 50 närproducenter!
Laaja olutvalikoima! Brett ölsortiment!

SUDOKU - COMICS - JAPANESE PUZZLE
JAPANSKT BILDKRYSS

JAPANILAINEN RISTIKKO

SUDOKU
Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.47)
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Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.53)
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Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Thu Jun 3 08:02:21 2021 GMT. Enjoy!
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Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.52)
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NONOGRAM RATKAISU / LÖSNING

v

21
BAZI & MAZI

RATKAISU / LÖSNING
#1
Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.47)
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Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.53)
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#3
Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.52)
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MAKE GOOD!

TRADITIO

PANIMOMYYMÄLÄ & KYLÄKAUPPA, Ti-La klo
12-18
Omia ja lähialueen tuotoksia kotiin
vietäväksi!
LOUNAS 10,50€, arkisin klo 11-14
Sis. runsas salaattipöytä, liha-,
kala, ja kasvis-pääruokavaihtoehto
sekä Wasa-kahvi, tee ja keksejä. Lounasolut (0,2l) 2,50€. Lounas kesätauolla 1.-31.7.
BREWING PLATTERY 39,90€
Maistelulauta jossa 6 talon juomaa
(0,2) ja 6 yhteensopivaa ruokalajiketta.
KESÄMENU 2021 27€/hlö,
vain ennakkotilauksesta
Alkuruoka
Kurikkalaista vuohitilan paistojuustoa & mansikoita salaattipedillä
(G,L), leipä & levite (L)
-taiKermainen kantarellikeitto & savustettua härkää (G,L), leipä % levite (L)
Pääruoka
Björkensin ylikypsää possua & paahdettua sipulia, konjakkipippurikstike, talon omenasiiderissä haudutetut lähitilan juurekset ja paahdetut
uudet perunat (G,L)
-taiPaistettua lohta & parsaa, lime-hollandaisekastike, talon omenasiiderissä haudutetut lähitilan juurekset ja
paahdetut uudet perunat (G,L)

KIERROKSET 150€/ryhmä, kesto n. 45
min
• Panimo
• Wasa Innovation Center (WIC)
• Bock’s Corner (Panimo, WIC, UPC)
PANIMOMAISTELU 15€/hlö, kesto n. 45
min
OHEISTOIMINTA
Isommille ryhmille mahdollista
järjestää esim. pihaleikkejä, karaokea, olutjumppaa, lihasharjoittelua
tai vaikka tansseja!

Wasa-kahvi & tee
Jälkiruoka + 6€/hlö
Suklaabrownie & vadelmaa (G,L)
Ajankohtainen menu ja muita vaihtoehtoja: www.bockscornerbrewery.com
RYHMÄTARJOILUT, vain ennakkovaruksesta
• Wasa-kahvi, tee & suolainen leivonnainen tai täytetty sämpylä 9,50€/hlö
• Wasa-kahvi, tee & suolainen piirakka 11,50€/hlö
• Wasa-kahvi, tee & katkarapu- tai lohivoileipä 12,50€/hlö (iso 18,50€/hlö)
Bock’s Corner Brewery
Gerbyntie 18
65230 Vaasa

+358 50 3777000
sales@bockscornerbrewery.com
www.bockscornerbrewery.com

