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Vocal Puutarhan, johtajanaan Kaisa Launonen, esitys hemmotteli liikuntakirkkoväkeä.
Kuoroesitys oli toteutettu yhteistyössä Kuorofestivaalien kanssa.
- Kuva: Juha Rantala

VAASALAINEN
ARVOKISAMITALISTI JONI MÄKI
VETI PALOSAAREN LIIKUNTAKIRKON LÄHES TÄYTEEN

J

o perinteeksi muodostunut liikuntakirkko järjestettiin helatorstaina Vaasassa edellisien vuosien tapaan
Palosaaren kauniissa kirkossa. Tähtivieraaksi oli saatu kaupungin oma poika, 27-vuotias hiihdon olympiaja MM-hopeamitalisti Joni Mäki. Vaasalaislähtöinen
hiihtäjä ilmiselvästi myös kiinnosti suurta yleisöä, sillä
Palosaaren liikuntakirkko oli lähes tulkoon täynnä.
Liikuntakirkon vetäjä ja varsinainen elämäntapaliikkuja Mauri JV. Öljymäki oli tästä yleisön paljoudesta
enemmän kuin kiitollinen. Liikuntakirkon vetäjän
mottona on ollut "Terve sielu terveessä ruumiissa", jossa
hengessä tämäkin tapahtuma järjestettiin ja vietiin läpi.
- Liikuntakirkon ajatuksena on kutsua kaikkia yhteisen
tapahtuman äärelle. Liikuntakirkosta on muodostunut
vuosien varrella perheiden yhteinen odotettu tapahtuma, jonne ovat tiensä löytäneet niin perheen pienimmät
kuin jo mummu ja paappa-ikäänkin ehtineet. Liikuntakirkko on siis tarkoitettu aivan kaikille ja taustalla on
myös tarve saada yhä useammalle liikunnasta terveellinen elämäntapa sekä herättää kiinnostusta myös kirkon
monimuotoiseen toimintaan. Tällaisessa tapahtumassa
toteutuu myös kirkon uusi strategia, jonka mukaan kirkon ovet ovat auki aivan kaikille.

Öljymäki kertoi liikuntakirkon taustoista, että aikaisempien useiden välivuosien jälkeen herätettiin tapahtuma Ruususen unesta uudelleen henkiin vuonna 2014.
- Muutimme tapahtuman kaupungin kirkosta Palosaaren kirkkoon. Tänä vuonna vietimme siis yhden
koronasta johtuvan välivuoden jälkeen jo kahdeksatta
liikuntakirkkoa peräkkäin.
Liikuntakirkon vieraaksi on Palosaaren kirkkoon saatu
houkuteltua urheilijoita maailman ja maamme huipulta. Ja nyt, kun vieraana oli kaupungin oma poika, niin ei
ihme, että tapahtuma sai ansaittua lisähuomiota.
Ennen Joni Mäkeä on tapahtumaa kunnioittaneet
läsnäolollaan järjestyksessä Samu Torsti, Tapio Korjus,
Juha Mieto, Kaarlo Maaninka, Marja-Liisa Kirvesniemi,
Juha Väätäinen ja Arto Koivisto.
Liikuntakirkon sanajumalanpalveluksessa Joni Mäki
osallistui Öljymäen toteuttamaan haastattelusaarnaan.
Liturgina toimi Jani Muikku, kanttorina Leena Lohikoski-Ojala ja kuorovieraana oli Vocal Puutarha johtajanaan Kaisa Launonen.
Kirkkotilaisuuden jälkeen oli perinteinen kävelylenkki Mäen ja Öljymäen johdolla ja päätteeksi kahvihetki
Palosaaren seurakuntatalolla.

Liikuntakirkon promoottori Mauri
JV. Öljymäki ihastelee yhdessä arvokisamitalisti Joni Mäen kanssa
tämän Pekingin olympialaisten
maastohiihdon parisprintin
komeaa hopeamitalia. Arvokas
kakkostila irtosi yhteistyönä Iivo
Niskasen kanssa.
- Kuva: Juha Rantala

"Olen nauttinut matkasta"

Joni Mäen ura on mennyt lumipallon lailla eteenpäin.
- Voisi sanoa, että jo pikkupoikana asetetut haaveet ja
tavoitteet ovat alkaneet toteutua. Intohimonani on ollut
panostaa hiihtoon täysillä, olen nauttinut matkasta,
tehnyt mielestäni oikeita valintoja ja mikä tärkeintä,
on tullut onnistumisia. Ja se, jos mikä kannustaa jatkamaan uralla eteenpäin.
Tämän vuoden olympia- ja viime vuoden MM-hopea
maastohiihdon pariviestissä tähänastisina kruunuina
antavat uskoa ja voimia myös jatkotavoitteisiin.
- Tähtäimenä ovat jo seuraavat olympialaiset neljän
vuoden päästä Italiassa. Tavoitteet ovat edelleenkin
sprintin puolella, ehkä sitten myöhemmin voi tulla
kysymykseen kestävyyspuoli. Ensi vuonna on toki jo
vuorossa MM-kisat Sloveniassa, laskee Joni Mäki.
- Olen ollut hyvin kiitollinen siitä valtavasti tuesta
ja kannustuksen määrästä, mitä olympiamenestys toi
tullessaan. Puhelin piippasi varsinkin mitalihiihdon
jälkeisenä yönä ja aamuna tiheään. On hienoa, että
ihmiset ovat eläneet mukana ja kiinnostus hiihtoa
kohtaan on kasvanut menestyksen myötä. Se saa kiitolliseksi ja se lämmittää mieltä.
Joni Mäki on Vaasan Hiihtäjien kasvatteja. Tänä päivänä Mäki asuu Vuokatissa ja edustaa Pyhäjärven Pohti
SkiTeamia.
Positiivisella mielellä ja realistisilla tavoitteilla päästään pitkälle. Ja Joni Mäellä tuntuu palaset asettuvan
kohdalleen kuin itsestään. Tervettä nöyryyttä osoittaa
myös se, että nuori mies osaa jakaa kiitosta myös sinne
minne se kuuluukin itseä unohtamatta.
- Valmentaja Juho Halosen kanssa olen tehnyt töitä
aina 16-vuotiaasta saakka. Ennen sitä valmennukses-

tani vastasi Tero-isä. Nyt tuo pitkäaikainen työ kantaa
hedelmää. Myös kotona minuun on luotettu ja uskottu
vaikeinakin hetkinä. Siitä heille aivan isovanhempia
myöten lämmin kiitos. Nyt tähdätään uralla eteenpäin
ja uskon, että tässä on vielä edessäpäin monia hyviä
vuosia.
Myös syntymäkaupunki Vaasa on huomioinut hienosti Joni Mäen menestyksen. Maastohiihtotähden saavutuksia kunnioitettiin kaupungin järjestämässä juhlatilaisuudessa kauppakeskus Rewellissä huhtikuussa
ja samanlaiseksi jatkumoksi voi myös liikuntakirkon
lämminhenkistä tilaisuutta huoletta kutsua.

Juha Rantala

Mitäpä liikuntakirkko olisikaan ilman kävelylenkkiä? Ja lenkin päälle
maistui kaikille tietysti kirkkokahvit. - Kuva: Juha Rantala

METEORIAN
ÖPPNAR DÖRRARNA
SOM GRÖN
FÖREGÅNGARE

B
METEORIIHEN OVET
AVATAAN YLEISÖLLE

E

nsimmäinen ilta on keskiviikkona 1.6.
Kesän ja syksyn aikana yleiset aukioloajat ovat:
Alkukesä 1-12.6. keskiviikkoisin kello 18-20 ja sunnuntaisin kello 14-20;
Keskellä kesää 13.6-14.8. joka arkipäivä kello 14-20 ja
viikonloppuisin kello 12-20;
Elokuun loppupuolella ja syyskuussa keskiviikkoisin
kello 18-20 ja sunnuntaisin kello 14-20. Opastus ja multimediaesitys tarpeen mukaan suomeksi, ruotsiksi tai
englanniksi.
Vierailukeskus Söderfjärdenin Meteoriihi on tänä keväänä saanut Sustainable Travel Finland STF:n vastuullisen matkailun edelläkävijästatuksen. Visit Finlandin
myöntämä tunnustus on ensimmäinen Vaasan alueella
ja yksi ensimmäisiä koko maassa.
Sundomin kyläyhdistyksen Meteroriihijaosto kertoo
kauden uudesta tarjouksesta:
- Jos tulet Meteoriihelle pyörällä tai kävellen, saat 1
euron alennuksen sisäänpääsymaksusta
– haluamme kannustaa ympäristö- ja ilmastotekoihin,
koska Visit Finland on myöntänyt Meteoriihelle Sustainable Travel Finland sertifikaatin ja kestävän kehityksen
edelläkävijä -statuksen.

esökscentret Meteoria Söderfjärden har numera
status som föregångare för hållbar utveckling.
Meteorian som attraktion är den första föregångaren i hållbar turism inom Visit Vaasas område och
bland de första i hela landet.
Meteoria-sektionen inom Sundom bygdeförening
meddelar:
- Om du kommer till Meteorian med cykel eller till
fots får du 1 euros rabatt på inträdesavgiften - vi vill
uppmuntra till insatser för miljö och klimat, då Visit
Finland beviljat Meteorian Sustainable Travel Finland
certifikat och status som föregångare för hållbar utveckling.

Öppettider

•
1–12.6 ons kl 18–20 och sö kl 14–20
•
Extra långa öppettider under högsommaren
13.6–14.8 – alla vardagar kl 14–20 och veckoslut kl 12–20.
•
Slutet av augusti och september ons kl 18–20 och
sö kl 14–20
•
Ute¬anläggningarna alltid¬ öppna. Tidsbokningar på önskad tid för¬ grupper online www.meteoria.
fi eller via VisitVaasa, tel. (06) 3251145.
Kuvateksti:
Meteorians kraterguider hälsar alla välkomna till den gröna föregångaren.
Meteoriihen kraatterioppaat - edessä Krister Mellberg, Kim Martin, Helena
Nygård, Solveig Pått ja Åsa Lillhannus – takana Henrik Fågelbärj, Johan Holmlund,
Hannah Lamminmäki ja Margareta Blomfeldt.
Photo: Matts Andersén

CO-WORKING SPACES AT WASA
INNOVATION CENTER
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ARBETSSEGER TYÖVOITTO
FÖR REGIONEN! SEUDULLE!

E

ftersom Riksarkivet länge haft planer på att kraftigt
skära ner på verksamheten i Vasa känns det fantastiskt
att forsknings- och kulturminister Petri Honkonen
nu tillsatt en helt ny arbetsgrupp med mandat att se över
utvecklingspotentialen för verksamhetspunkten i Vasa. Att
de ledande tjänstemännen på ministeriet dessutom gav mig
möjlighet att själv föreslå flera personer till arbetsgruppen
värdesätter jag mycket högt. Det handlar om de österbottniska landskapens gemensamma kulturarv! konstaterar
riksdagsledamot Joakim Strand som länge jobbat aktivt med
frågan.

K

ansallisarkiston Vaasan toimipaikalla on suuri merkitys
alueen ihmisille. Asiakirjat kantavat sisällään paikallista historiaa ja kulttuuriperintöä. Haluamme kääntää
kaikki kivet, jotta järkevä ratkaisu löytyy. Paikallisten toimijoiden sitoutuminen aiheeseen on merkille pantavaa, minkä
vuoksi vaihtoehdot punnitaan laajassa yhteistyössä, ministeri
Petri Honkonen sanoo.
Haluan lämpimästi kiittää ministeri Petri Honkosta, joka
viime viikon torstaina asetti uuden työryhmän arvioimaan
Kansallisarkiston Vaasan toimipaikan tilannetta ja tulevaisuutta. Olen käynyt Honkosen kanssa asian tiimoilta hyviä keskusteluita ja on ollut ilo työstää asiaa positiivisessa hengessä myös
ministeriön virkamiesten sekä edellisen ministeri Kurvisen
kanssa. Kyse on kaikkien pohjalaismaakuntien yhteisestä
historiasta ja kulttuuriperinnöstä, joten toivon ja uskon, että
laaja pohjalaisrintama aktiivisesti ja konkreettisesti osallistuu
arkiston Vaasan toimipaikan kehittämiseen, toteaa kansanedustaja Joakim Strand.
Kuvassa Ministeri Petri Honkonen ja Kansanedustaja Joakim Strand

HAPPY FAMILY FUN VAASA RUNIN
JA KVARKENFESTIN YHTEYDESSÄ

T

apahtumaan sisältyy Kidz Run joka on alle kouluikäisille tarkoitettu iloinen juoksutapahtuma.
Lähtö tapahtuu klo 11.30. Matkana n. 300 metriä
Elisa stadionin ulkopuolella.
Maaliintulijat saavat palkinnoksi mitalit, mehua ja pienet
Goodiebagit.
Osallistuminen ei vaadi ennakkoilmoittautumista, mutta
paikan päälle kannattaa tulla viim. klo 11.00.
Tapahtuman juontavat Jonathan "Jontti" Granbacka ja Kaj
Kunnas.

Ohjelmana mm.

• Street Art työpaja
• Folkhälsanin esterata
• Hopsis bungy-trampoliini
• Testaa CrossFit Kid harjoittelua
• First Aid Jessican ensiapuohjeita
• Poliisimoottoripyörä
• Paloauto
• YA Keppihevosrata
• Paikalla BUU-klubbenin leimasin
• Lykke liikuntakeskuksen lämmittely
• Syömistä ja juomista
Tervetuloa nauttimaan iloisesta tunnelmasta!
Klo 15.00 Humorgruppen KAJ aloittaa esiintymisen Elisa
stadionin sisäpuolella.
Lippuja voi ostaa Kvarkenfestille ennakkoon hintaan 5€/
kpl. Hinta portilla tulee olemaan 10€.

Vaasa Run och Kvarkenfest gänget Jannica
Granbacka och Fredrik Furu tillsammans
med programledarna Kaj Kunnas och
Jonathan "Jontti" Granbacka önskar alla
varmt välkomna!

Happy Family Fun on koko
perheen maksuton liikuntatapahtuma
Elisa stadionin ulkopuolella

Vaasa Runin ja
Kvarkenfestin yhteydessä
la 18.6. klo 10-16.

Erik Riska, Vaasa

Vad var bäst med Vaasa Run 2021?
Det var ett trevligt evenemang för hela familjen. Våra pojkar deltog i Kidz Run och var jättestolta över sina medaljer.
Dessutom fanns det mycket annat program under dagen
som gjorde Vaasa Run till en heldagsutflykt. Jag har också
hört att i år blir det ännu mera familjeunderhållning med
HappyFamilyFun evenemanget utanför Elisa stadion. Det
blir skoj!
Vad ser du fram emot med Vaasa Run 2022?
Konceptet var lyckat ifjol, så vi ser med familjen fram emot
att delta på nytt. Barnens lopp kommer att bli kul. Det är så
roligt att se då alla deras känslor är så äkta!

NATIONELLA OCH INTERNATIONELLA
TOPPARTISTER UPPTRÄDER PÅ

FOLKFESTEN
KVARKENFEST

N

ationella och internationella toppartister uppträder på folkfesten Kvarkenfest
Bland annat popdrottningen Tove Styrke,
rockbandet One Desire, en av Sveriges mest etablerade artister Lisa Miskovsky och den populära finska
sångerskan BESS kommer att stå på Kvarkenfest scenen 18.6 på Elisa Stadion.
– Artistfältet är spikat. Det blir verkligen en folkfest
och en häftig kavalkad av artister från både Sverige och
Finland, säger Kvarkenrådets eventkoordinator Fredrik
Furu.
Tove Styrke är det största namnet som presenterats
av Kvarkenfest-arrangörerna. Umeåbördiga Styrke,
som slog igenom i svenska Idol år 2009, förutspås bli
Sveriges nästa internationella popdrottning. Det andra
stora namnet från Sverige är Lisa Miskovsky, även från
Umeå, som är en av Sveriges mest etablerade artister
och låtskrivare.
Sångerskan BESS från Helsingfors uppträder också
på Kvarkenfest. Hennes låt ”Ram pam pam” har under
vintern och våren toppat singel- och Spotifylistan i Finland. Även rockbandet Elonkerjuu från finska Österbotten uppträder på Kvarkenfest. DJ FANNY underhåller
också på festivalscenen under Kvarkenfest.
One Desire i unikt framträdande tillsammans med
symfoniorkestern Wasa Sinfonietta

Det österbottniska rockbandet One Desire har med
sina två första album redan gjort stort avtryck på många
håll i den melodiska rockvärlden. På Kvarkenfest gör
bandet ett unikt framträdande då de avslutar festivalen tillsammans med en symfoniorkester bestående av
musiker från Wasa Sinfonietta. Kapellmästare är Ville
Mankkinen och orkesterarrangemangen görs av Anssi
Växby. Under denna exceptionella kväll går det musikaliska samarbetet under namnet One Desire Philharmonic Rock Orchestra.
Humorgruppen KAJ uppträder som festivaldagens
första artist kl. 15, genast efter Vaasa Runs målgång. De
kommer att spela en ungefär 50 minuter lång konsert på
Kvarkenfest scenen.

Kvarken Allstars består av stjärnsolister från regionen

K

varken Allstars är en unik konstellation sammansatt enbart för Kvarkenfest. Det samlade stjärngänget leds av kapellmästare Mikael Svarvar och
består av toppmusiker och solister från Kvarkenregionen. Solisterna som förgyller den spektakulära Allstarsshowen är Voice of Finland-vinnaren Antti Railio, rapduon Kuningas Pähkinä & Setä Tamu, musikalstjärnan
Jennie Storbacka, unga poptalangen Alva Elle, sångaren
i Secret Service Johan Becker, soulsångerskan Malin
Jonsson och en av Österbottens mest etablerade popartister Fredrik Furu.
Endast 5€ för en festivalbiljett
Inträdet till Kvarkenfest är endast 5€ om man bokar
sin biljett i förväg från netticket.fi. Huvudarrangören
Kvarkenrådet vill med detta erbjuda ett tillfälle där så
många som möjligt av regionens invånare kan ta del av
organisationens 50-årsfirande och den kulturskatt som
finns i Kvarken.

JUOSTEN FESTAREILLE!

M

erenkurkun neuvosto täyttää 50 vuotta ja
haluaa juhlistaa sitä festivaalilla – Kvarkenfestillä – Elisa Stadionilla Vaasassa
lauantaina 18.6.2022.
Lauantaina 18. kesäkuuta 2022 Vaasassa koetaan räiskyvä kulttuuri- ja liikuntatapahtuma. Suomen ja Ruotsin välinen virallinen yhteistyö Merenkurkun alueella
täyttää 50 vuotta, ja Merenkurkun neuvosto haluaa juhlistaa sitä festivaalilla – Kvarkenfestillä – Elisa Stadionilla
Vaasassa. Kansanjuhlan aloittaa juoksu- ja hyvinvointitapahtuma Vaasa Run.
– Merenkurkun neuvosto haluaa viettää 50-vuotisjuhlaa
yhdessä alueen ihmisten kanssa. Tarvitaan kunnon
kansanjuhla, johon voimme kokoontua ja rakentaa uudelleen pandemian aikana kärsineitä suhteita. Meillä on
uuden laivayhteyden ja alueen suurpanostusten myötä
hienot edellytykset yhteistyölle, mutta suhteita ja kontakteja solmitaan ja vahvistetaan juuri ihmisten välisissä
tapaamisissa, sanoo Mathias Lindström, Merenkurkun
neuvoston johtaja.
Festivaali on kansanjuhla, jossa on tarjolla koko perheelle suunnattua monikielistä ohjelmaa. Festivaalinäyttämöllä esiintyy koko päivän ajan kansallisia ja kansainvälisiä huippuartisteja sekä paikallisia tähtiä, joista
useimmilla on kytköksiä tälle alueelle. Kvarkenfestin
lippuhinta on pelkästään symbolinen, 5 euroa 50-vuotisen yhteistyön merkkinä.

– Kahden äärettömän vaikean kulttuurivuoden jälkeen
tuntuu tosi hienolta saada esitellä uusi suurtapahtuma
Merenkurkun alueella. Kvarkenfest on myös paikallisten
tuottajien ja toimijoiden juhla, jossa festivaalialueella on
tarjolla esimerkiksi lähiruokaa ja -juomia sekä muuta
jännittävää tekemistä, sanoo festivaalin tapahtumakoordinaattorina toimiva artisti ja tuottaja Fredrik Furu.

Ainutlaatuista yhteistyötä Vaasa Runin kanssa

Vaasa Run on yksittäisille ihmisille, yrityksille ja perheille suunnattu juoksu- ja liikuntatapahtuma. Se on
tarkoitettu erilaisista liikuntataustoista tuleville osallistujille, ja sen järjestää Vasa Idrottssällskap (VIS).
Juoksureitti noudattelee Vaasan kaunista rantapromenadia. Lähtö ja maaliintulo ovat Elisa Stadionilla. Tapahtuma keskittyy myös lapsiperheisiin, ja päivä alkaa alle
kouluikäisille tarkoitetulla Kidz run -juoksulla stadionin

edustalla. Kvarkenfestin artistikavalkadin aloittaa päänäyttämöllä klo 15 huumoriryhmä KAJ.
– Olemme äärettömän iloisia yhteistyöstä Kvarkenfestin
kanssa, sillä näin pystymme tarjoamaan osallistujille
upean kokonaisuuden sekä liikuntaa että musiikkia,
ruokaa ja juomaa sisältävän kansanjuhlan, tapahtumavastaava Jannica Granbacka sanoo.

Artistit, jotka esiintyvät Kvarkenfestissä 18.6.2022 Elisa Stadionilla Vaasassa:

Tove Styrke (SWE), One Desire Philharmonic Rock
Orchestra (FI), BESS (FI), Lisa Miskovsky (SWE), Elonkerjuu (FI), KAJ (FI), DJ FANNY (FI) ja KVARKEN ALLSTARS, kapellimestari Mikael Svarvarin johdolla, on
kokoonpano seuraavista paikallisista tähtiartisteista:
Antti Railio (FI), Kuningas Pähkinä & Setä Tamu (FI), Jennie Storbacka (FI), Alva Elle (FI), Johan Becker (FI/SWE),
Malin Jonsson (SWE) ja Fredrik Furu (FI).

Kvarkenfest:

– Järjestetään 18.6.2022 Elisa Stadionilla Vaasassa.
– Kvarkenfest järjestetään alueen ihmisille ja on samalla
kunnianosoitus 50 vuotta täyttävälle Merenkurkun neuvostolle ja yhteistyölle yli Merenkurkun.
– Merenkurkun neuvosto EAYY toimii pääjärjestäjänä,
siitä syystä, että Merenkurkun neuvosto täyttää 50 vuotta.
Sen lisäksi on useita muita järjestäjiä ja sponsoreita mukana Kvarkenfestin järjestelyissä.    
– Tavoitteena on vahvistaa niin Merenkurkun alueen
ihmisten yhteyksiä kuin kulttuurin ja elinkeinoelämän
yhteistyötä.  
– Samana päivänä Kvarkenfestin kanssa järjestetään
juoksu- ja hyvinvointitapahtuma Vaasa Run.   
– Vaasa Runin juontajina toimivat tutut tv-kasvot Kaj
Kunnas ja Jonathan ”Jontti” Granbacka. Kaj Kunnas juontaa myös Kvarkenfestin.
– Kvarkenfestin yhteydessä järjestetään myös ”Kvarken
Talks” -keskustelutilaisuus, johon osallistuu kulttuurin,
elinkeinoelämän ja julkisen sektorin edustajia.  
– Ennakkolipun hinta Kvarkenfestiin on vain 5 €.
– Kotisivut: www.kvarkenfest.com  
– Vaasa Runin kotisivut: www.vaasarun.fi
– Liput sekä Kvarkenfestiin, että Vaasa Runiin löytyvät
osoitteesta: www.netticket.fi    

Merenkurkun neuvosto EAYY:  

– Vuonna 2022 Merenkurkun neuvosto ja samalla virallinen yhteistyö Merenkurkun yli, täyttää 50 vuotta.
– Merenkurkun neuvosto toimii puolueettomana
yhteistyöalustana ja kaikenlaisen valtiorajat ylittävän
yhteistyön mahdollistajana Merenkurkun alueella.  
– Merenkurkun neuvoston toiminta-alue Merenkurkku,
muodostuu Pohjanmaan kolmesta maakunnasta sekä
Ruotsin Västerbottenin ja Västernorrlandin läänistä.
– Tutustu Merenkurkun neuvosto EAYY:n toimintaan: www.kvarken.org
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KIINASSA

SUUNNITELLAAN
VESIVOIMALARAKENNUKSEN
3D PRINTTAAMISTA

J

ättimäinen pato Tibetin alueella on tarkoitus rakentaa kokonaan roboteilla ja 3 D printtaustekniikan
avulla. Pato on noin 200 metriä korkea. Projektin
ajatukset ovat syntyneet Tsinghua Yliopistossa. Tässä
projektissa Kiina taas hakkaa menneen tulleen muu
maailman teknologion käyttöönotossa.
Suuri etu on siis siinä että ihmisiä ei lainkaan kävelisi
rakennustyömaalla vaan robotit ja ”printteri” hoitaa
koko massiivisen padon rakentamisen. Robottilaitteet
tuovat aineet ja tarvittavat materiaalit, tekoälyllä varustetut laitteet ja koneet toteuttavat ”printtauksen” täysin
ilman ihmiskäsiä. Näin suunnitellaan että rakentamisesta tulisi virheetöntä. Sensorit monitoroivat reaaliaikaisesti rakennuksen kestävyyttä ja toimivuutta. Aikataulussa tullaan pysymään tarkasti.
Koska tämä voisi alkaa toteutumaan? Jo kahden vuoden kuluttua!!

INTEL RASAR
I CHIP TÄVLINGEN
V
äldigt snabba ryck och knyck gäller nu i halvledarbranschen. USA försöker stoppa käppar i hjulet för Kina att bli självförsörjande inom kritiska
halvledarprodukter genom sanktioner och förbud mot
alla företag i hela världen att utnyttja amerikansk teknologi i affärer med Kina.
2011 förbjöd amerikanerna kineserna att delta i Internationella rymdstationen. Nu har Kina utvecklat en
egen station som redan är i omloppsbana med kinesiska
taukonauter ombord. Kina planerar att bli självförsörjande på avancerad halvledarteknik fram till 2030.
Under de senaste 5 åren har Kinas andel av världsproduktion avsevärt ökat men Taiwan, SydKorea och Japan
håller ännu greppet om världsmarknaden.
Den jättestora nyheten i branchen är Intels stora erosion och ras i grenen. Intel har varit elefanten och den
stora ledaren i branschen ända fram till maj 2020. Efter
det har skett ngt helt obegripligt. Idag i början av 2022 är
Intel på 16 plats i världen . Och nedgången är inte över.
Chefen för det ledande bolaget i världen idag - TSMC
från Taiwan- säger att det beror på att miljön för industriell tillverkning i USA är numera ogästvänlig. Det
finns inget positivt ecosystem. Det kan vara svaret på
varför kineserna enligt Harvard University har tagit ledningen i världen inom fyra av fem viktigaste strategiska
teknologiområden. och där USA traditionellt varit etta.

BOCK'S Village SHOP & Café
Avoinna / Öppet ti-la/lö 12-18

Aamuisa

Pehmeä hunaja / Mjuk honung
6,50 € / 300g
Propolis
Mehiläisten valmistama terveystuote / Hälsoprodukt framställd av bin
9,90 € / 20 ml

Ideabutiikki

Suuri sienijahti / Den stora svampjakten
Koko perheen hauska seikkailulautapeli! / Ett roligt äventyrsbrädspel för
hela familjen!
35 €

Studio Strandman

Postikortteja – Onnittelukortteja / Postkort - Gratulationskort
1,20 € / kpl/st

Kaikki lähituotettua!
Allt närproducerat!
Kaikki kotikokkailuun
Bock’s Kyläkaupasta!
Allt åt hemmakocken
från Bock’s Byabutik!

Yhteystiedot /
Kontaktuppgifter:
ira.mikkonen@bcv.fi,
050-5053507
#SUPPORTYOURLOCAL

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.

Christer Grankull, Vaasa. "Vankilan ranta. Vaasa. Fängelsestranden. 22.5.2022".

Jonas Lindell. "Trefaldighetskyrkan i Vasa och
fullmåne maj 2022".

Linda Dahlvik. "29.5.2022, Vasa".

Marianne Gråbbil-Hakkola.

Matti Hietala, Vaasa. "Aurinko ja erikoinen pilvi. Vaasa
30.5.2022".

Elisabeth Holm, Kvimo.

Heikki Hongisto, Vaasa. "Kevät 2022."

Mira Berg Vaasa. "Kesämaisema."

Leena Minkkinen. "Tuoksuva
luumupuun kukka."

Kaarina Tuomela, Laihia "Kun
tuomi kukkii."

Toimitus / Ilmoitukset / Redaktion / Annonser:
Kustannus / Utgivare:
Kustannus
Dzina Maiseichyk, 050 452 7007
mega@upc.fi - www.megamedia.fi
Toimitus //Ilmoitukset
/ Redaktion
/ Annonser
: Hästbacka
Avustajat
Medarbetare:
Juha Rantala,
Hans
mega@upc.fi - www.megamedia.fi
Luo kampanjan – myös mobiilisti. Kampanjlösningar –
Avustajat
/ Medarbetare: Juha Rantala, Hans Hästbacka
även
mobila.
Luo kampanjan
– myös1,70
mobiilisti.
Kampanjlösningar
även mobila.
Ilmoitushinta
tekstissä
Eur/pmm
+ alv. Annons i –text
1,70
Eur/spmm
+ mvs. 1,70 Eur/pmm + alv. Annons i text 1,70 Eur/spmm + mvs.
Ilmoitushinta
tekstissä
Mediamyynti / Mediaförsäljning: mega@upc.fi
Mediakortti / Mediakort: www.megamedia.fi

Boris Berts, Värlax 1.6.2022.

Paino / Tryck: Paino / Tryck:
/ Utgivare:
KAUHAVA

KURIKKA

OBSERVATEUR
p Mansikkasaari-Palosaari 27.5.2022
Observateur: Klaus Koivula

p Vacker och orädd fågel
Observateur: Ann-Christin Källros, Pörtom

p Kevätesikkokin nousee maasta!
Observateur: Anna-Marja Pensas,
Helsingby

O

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.

T

a en bild och
kommentera
kort – max 100 tecken
– en händelse, ett
evenemang, en naturupplevelse, en konstruktion, 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 Befinner man sig i någon av stadsdelarna i Esbo,
t.ex. i Mattby, kan man säkert stöta på en robot som
kommer körande längs trottoaren med en par mellanstora matkassar som någon har beställt hem.
Roboten har funnits i några månader här i Finland
och ide`n kommer från Estland där den är vanlig i bl.a
Tallin.
Priset i dag är. 1 € i grundavgift + 5 % av totalsumman.
Kanske något för Vasa i framtiden ?
Bilden är tagen 27.05
Observateur: Christian Nylund, Vasa
 Vattenhål!
Observateur: Nanny Rex, Vörå

p Häggen blommar! / Tuomi kukkii!
Observateur: Marianne Gråbbil-Hakkola

p Pilviä, voikukkia ja rentukoita merenrannassa, Vaasan seutu, 31.5.2022
Observateur: Matti Hietala, Vaasa

SUDOKU - COMICS - JAPANESE PUZZLE
JAPANSKT BILDKRYSS

JAPANILAINEN RISTIKKO

Puzzle 1 (Easy, difficulty rating 0.42)
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Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.52)
Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Thu Jun 2 06:04:13 2022 GMT. Enjoy!
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Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.52)
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NONOGRAM RATKAISU / LÖSNING
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Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.52)

Puzzle 1 (Easy, difficulty rating 0.42)
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#3

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.52)
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10+ breweries,
live music,
beer tastings,

brewery tours,
beer cocktails,
free entrance

Gerbyntie 16,
65230 Vaasa,
Finland

@ Bock's

10-11 june 2022

Bothnia
BeerFest

