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

Soita ja varaa aikasi!
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SCIENCE & ARTS

Lääkärikeskus Promedi
ottaa vastaan niin suuret kuin 
pienet potilaat. Promedi on avoinna 
maanantaista torstaihin klo 8–19 ja 
perjantaisin klo 8–15.

Läkarcentral Promedi
tar emot både små och stora patienter.
Promedi har öppet måndag till torsdag 
klockan 8–19 och på fredagar klockan 
8–15.

Ajanvaraus / Tidsbokning: 
06-357 7700 

www.promedi.fi
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  Kuva: Mira Berg, Vaasa. 
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Sommaren blommar
Text och foto: Hans Hästbacka
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Sommarförmiddagen är på sitt bästa med gråulli-
ga moln drivande på blå himmel, svag nordväst-
lig vind och 20 plusgrader i luften. En lockande 

sommardag för en cykeltur i hemtrakterna. Att cykla 
eller vandra längre sträckor är det bästa sättet att var 
en del av landskapet på, att se och höra och njuta av 
dagen.

Kajfamiljernas sommarsamlingar på fält och skörda-
de vallodlingar blir dagens livligaste fågelmöten under 
cykelturen. Ungarna har varit flygfärdiga närmare en 
månad nu och lärt sig flocklivets grundregler. Sam-
tidigt håller de unga kajorna ständigt kontakt med 
föräldrafåglarna. Familjen är än så länge det viktigaste 
för kajorna, medan flockgemenskapen sakta men 
säkert växer sig allt starkare under sommarens gång.

Cykelturen blir en tur in i den blommande som-
maren med vajande örter och gräs i den svaga vinden. 
Tyvärr kantas vägen till en början av nermejad vegeta-
tion på vägslänterna. Av någon märklig anledning 
skall vägrenarna röjas på sin blommande fägring, 
helst redan till midsommaren. Ser inte människan 
den blommande växtlighetens skönhet? Tydligen inte, 
förblindad som hon är av det rådande gräsmattssyn-
dromet som väller ut från gårdar och egnahemshus 
och sträcker sina tentakler långt ut i terrängen. 

Det är varken städat eller vackert med de röjda 
vägslänterna, där döda och torra örter och gräs lig-
ger likt en blek liksvepning över den gröna stubben. 
Med tanke på att vägrenar och dikeskanter är de vilda 
växternas sista växtplatser i odlingslandskapet är väg-
kantsröjandet rent förödande för arternas mångfald i 
landskapet. De blommande vägkanterna och dikes-
renarna är samtidigt en sista levnadsmiljö för fjärilar, 
skalbaggar, blomflugor och många andra insekter i 
odlingslandskapet. Det finns med andra ord tungt 
vägande skäl att röja vägkanter och dikesrenar först på 
senhösten, när alla örter blommat färdigt och fröat av 
sig och insekterna levt sitt sommarliv.    

När byvägen byter namn i ett vägskäl, förändras 
synen och humöret till det bättre. Här har väglaget 
inte brytt sig om att röja, eller så har medlemmarna 
rentav sett växternas skönhet och velat värna om de 
vilda växternas blomning och mångfald. Jag stannar 
vid den första tuvan av blommande prästkragar för att 
fånga de vitgula blommorna på bild. Ett par cyklister 
susar förbi, hälsar glatt och fortsätter sin färd. 

I äldre tider var den torra och näringsfattiga präst-
kragen en besvärlig växt på betesmark och höängar. 
Den dög inte åt korna varken som färsk eller torkad, 
men på vägrenar och dikeskanter kommer den i dag 
till sin fulla rätt. Prästkragen är en av sommarens 
främsta örter. Den växer gärna på torr och relativt 
näringsfattig mark, blommar länge och fröar av sig i 
rikliga mängder. Prästkragen sköter om sin fortlevnad 
utan större besvär, bara den får vara i fred för män-
niskan. 

En bit längre fram längs vägen tar täta bårder av gult 
blommande klofibblor över. Vägen är kantad på båda 
sidor av den gula blomprakten, som har tagit över 

efter vårens och försommarens täta mattor av hästhov 
och maskros. På en åker med uppväxande havre vakar 
en tofsvipa över två halvvuxna ungar, som har över-
levt vårbruket och sommarens första ensilageskörd. 
Den vakande tofsvipan har nu alla förutsättningar 
för att klara sina två ungar fram till flygfärdig ålder. 
Två flygfärdiga ungar av fyra framkläckta är ett gott 
resultat för vipan.

När byvägens beläggning av oljegrus tar slut och 
dammig sand- och grusväg tar över, kommer jag till 
två förvildade ängar, som under de senaste åren fått 
stå orörda i odlingslandskapet. Under den tid som 
ängarna inte brukats och slåttats, har olika gräs och 
örter sakta men säkert tagit över den ogödslade mar-
ken. Den ena ängen har varit tillräckligt näringsfattig 
för att ge en mångfald örter och en handfull gräsarter 
en god växtmiljö. 

På ängen lyser det blått från ängsklockor, gult från 
ängsvial och solöga, vitt och rött från lågväxt klöver, 
rostrött från syror och varierande grönt från de olika 
gräsarterna. Jag går en runda på ängen och ser, utan 
att söka, tre arter av blåvingar och två arter av pärle-
morfjärilar. Här skulle en kunnig och ivrig fjärilskän-
nare antagligen upptäcka betydligt fler arter – och 
stanna betydligt längre tid än vad jag gör. 

På den andra och betydligt större ängen, mellan 
vägen och sjön, står gräsväxtligheten tät, endast bitvis 
öppen med blommande örter på mindre näringsrika 
platser. Den ängen får vara i fred för mig, för minst 
två storspovar smyger omkring i växtligheten tillsam-
mans med halvväxta ungar. Ängsmarken är en idea-
lisk häckningsmiljö för spovarna. Här har spovarna 
kunnat ruva sina äggkullar i fred för vårbruk och 
ensilageskörd.

Det ena paret har häckat nere mot sjöstranden till 
och det andra paret närmare vägen. Nu sköter han-
narna ensamma om ungarna, medan honorna flyttat 
söderut i maklig takt mot höst- och vinterkvarter 
i Stor-Britannien eller Frankrike. Även på enstaka 
skördade ensilageåkrar längs vägen vakar spovhannar 
över en eller två ungar i det spov- och tofsviperika 
området.

När jag efter några kilometers cykeltrampande till 
kommer till ruttens tredje förvildade äng, stannar jag 
för säkerhets skull. I fjol slåttades ängen i juli månad 
och packades in i doftande höbalar för gårdens hästar 
på bete intill ängen. Än så länge står ängen oskördad 
och lyser fläckvis i blått från högväxta och blomman-
de ängsklockor. Men allra högst sträcker sig de vackra 
och sympatiska brudborstarna ur den glesa gräsväxt-
ligheten. För sympatisk är brudborsten utan de andra 
tistelarternas taggar och vasskantade blad.

Som pricken över i:et spelar två gräshoppor någon-
stans i växtlighet. Gräshopporna har blivit ovanliga 
för att inte säga direkt sällsynta i dagens odlingsland-
skap. Endast på få kvarvarande ängsmarker och längs 
vägrenar och på dikeskanter kan man längre höra 
gräshoppor spela i varma och soliga sommardagar.

Sommaren blommar
Text och foto: Hans Hästbacka



OBSERVATEUR

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

musta, 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”. Jo-
kaista julkaistua kuvaa kohden, kerääntyy 1 piste 
joka vastaa 1 euroa. 
Kun on kerännyt 10 pistettä, 
saa 10 euron arvoisen 
lahjakortin Bocks’in 

kyläkauppaan.

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

upplevelse, en konstruktion, ett fenomen, ett före-
mål, 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.

mega@upc.fi  
"observateur"

p Kukkien loistetta.
Observateur: Marianne Jakobsson, Karperö

u Sparv-
hök på 
besök.
Obser-
vateur: 
Nanny 
Rex, Vörå 

u 
Kesäku-
kat.
Obser-
vateur: 
Solveig 
Aalto

     MAKE GOOD!

we are hiring!

Ta kontakt / Ota yhteyttä: 
timo.suomalainen@bockscornerbrewery.com • anders.antell@bockscornerbrewery.com

Under hösten 2019 öppnar nyrenove-
rade Bock’s Ernst Salonger i samband 

med Wasa Teater! Nu söker vi kockar, 
hjälpkockar, skiftmanagers, servitörer, 
bartenders, en bistrovärd och en försäl-
jare som vill vara med och utveckla en le-
vande samvarokultur i stadens nya hjärta!

Syksyllä 2019 avaamme uuden Bock’s Ernst 
Salongin Wasa Teaterin yhteydessä! Nyt 

etsimme kokkeja, apukokkeja, vuoropäälliköi-
tä, tarjoilijoita, baarmikkoja, bistroemäntää/-
isäntää ja myyntipalvelijaa jotka haluavat 
olla mukana rakentamassa elävää yhdessä-
olokulttuuria kaupungin uudessa sydämessä!

www.ernstsalonger.fi

p Roligt att åka häst och kärra på Konstens natt i Vasa 08.08
Observateur: Christian Nylund, Vasa



 23.08
Fredag/perjantai:
Pulled pork G, L 
Rödvinssmaksatt 
köttgryta
Pulled pork G, L
Punaviinilla maustettu 
lihapata

30.08 
Fredag/perjantai:
Ugnsstekt broilerbröst 
med trattkantarellsås 
G,L
BBQ-ribs G, L 
Uunipaistettu broilerin-
rinta ja suppilovahvero-
kastike G,L
BBQ-ribs G, L  

19.08  
Måndag/Maa-
nantai:
Timjansmaksatt viltskav 
G, L, 
Ugnsstekt mandelfisk L 
Timjamilla maustettu 
riistakäristys G, L
Uunipaistettu manteli-
kala, L
  

20.08 
Tisdag/tiistai:
Stekt broilerlår med aioli 
G,L
Vegetarisk risotto  L  
Dessert
Paistettu broilerin koipireisi 
ja aioli G,L
Vegetaarinen risotto, L 
Jälkiruoka

22.08 
Torsdag/torstai:
Traditionell ärtsoppa G, L 
Pannkaka med sylt och grädde 
L /  Medelhavsköttbullar i 
örtsås G, L 
Perinteinen hernekeitto 
G,L Pannukakku, hilloa & 
kermavaahtoa L / Välimeren 
lihapullia yrttikastikkeessa G,L

21.08
Onsdag/keskiviik-
ko:
Rökt kassler med senaps-
sås G, L
Forell i tomatgrädde G , L
Savustettu kassleri ja 
sinappikastike G,L
Kirjolohi tomaattikermas-
sa G,L

OBS! HUOM! FREE PARKING

Liten öl+lunch
Pieni olut+lounas

12,50 €

Lounas joka arkipäivä klo 11-14 @Bock’s
Gerbyntie 16, Vaasav. 34-35

26.08  
Måndag/Maa-
nantai:
Chili Con Carne  G,L,
Panerad spätta med 
srirachamajonnäs L 
Chili Con Carne G,L
Paneroitu kampela ja 
srirachamajoneesi L

27.08 
Tisdag/tiistai:
Ugnsfärs med fetaost 
och soltorkad tomat L
Räksoppa G, L Dessert
Uunimureke fetalla 
ja aurinkokuivatulla 
tomaatilla  L
Katkarapukeitto G, L 
Jälkiruoka

 29.08  
Torsdag/torstai:
Traditionell ärtsoppa G, L / 
Plättar med sylt och grädde L 
Kåldolmar med lingonsås 
G, L
Perinteinen hernekeitto 
G, L / Ohukaisia, hilloa & 
kermavaahtoa L 
Kaalikääryleitä ja puolukka-
kastike G,L

28.08
Onsdag/keskiviik-
ko:
Helstekt grisfile med 
grönsakssås G, L
Stekt panerad strömming 
med gräddfilssås  L
Kokonaisena paistettu 
porsaanfile ja vihannes-
kastike G, L 
Paistettu paneroitu silak-
ka ja kermaviilikastike L

Lounas

10 €

Hyvä kauppa keskellä Vaasaa

Myynti ja huolto
Försäljning och service

Tammipiha-Ekgården
J045 6566 659

www.halonen.com

     MAKE GOOD!

we are hiring!

Ta kontakt / Ota yhteyttä: 
timo.suomalainen@bockscornerbrewery.com • anders.antell@bockscornerbrewery.com

Under hösten 2019 öppnar nyrenove-
rade Bock’s Ernst Salonger i samband 

med Wasa Teater! Nu söker vi kockar, 
hjälpkockar, skiftmanagers, servitörer, 
bartenders, en bistrovärd och en försäl-
jare som vill vara med och utveckla en le-
vande samvarokultur i stadens nya hjärta!

Syksyllä 2019 avaamme uuden Bock’s Ernst 
Salongin Wasa Teaterin yhteydessä! Nyt 

etsimme kokkeja, apukokkeja, vuoropäälliköi-
tä, tarjoilijoita, baarmikkoja, bistroemäntää/-
isäntää ja myyntipalvelijaa jotka haluavat 
olla mukana rakentamassa elävää yhdessä-
olokulttuuria kaupungin uudessa sydämessä!

www.ernstsalonger.fi



Över 1000 deltagare, 4 dagar och

över 80 framträdanden från hela världen

Wasa Innovation Center fylldes när den historiska EGTC plaketten överräcktes
Wasa Innovation Center täyttyi EGTC juhlan aikana

Economy – Politics - Science - Culture

Fotograf: Vilma Viertola



 Yli 1000 osanottajaa, 4 päivää ja
yli 80 esiintyjää maailmalta

Fotograf: Peter Hellström



Art@Bock’s esittää/presenterar:

ILKKA II
Tervetuloa Mummolaan - Välkommen till Mormors hem



Ilkka Iijalainen

Ilkka II ställer ut sin senaste utställning i Bock's Festsal. I verken han ställer ut har 
han bearbetat och gett nytt liv och perspektiv till gamla verk som hamnat på lopp-
marknader och i skräpcontainers. Verken återspeglar ett ständigt föränderligt sam-

hälle och ett föränderligt landskap, och är en slags flirtning med en dystopisk världsbild.
Termen dystopi betyder motsatsen till det ideala samhället, utopi. Klimatfö-

rändringar och ökad teknik ger utmaningar som är svåra att förutse. Många skulle 
vilja behålla den gamla bekanta omgivningen intakt, men konsumtion och önskan 
om mänsklig komfort omformar ständigt vår miljö.

Verken skapar en atmosfär som kombinerar bekanta och säkra bilder med en 
främmande värld. Välkommen till mormor's hem!

Ilkka II bor i Helsingfors och arbetar för närvarande med kulturprojekt både i 
Helsingfors storstadsområde och i Vasa, Finland. Ilkka har tidigare haft utställnin-
gar i både Vasa och Helsingfors.

Uusi näyttely tulossa Bock's Juhlasaliin!

Ny utställning på kommande till Bock's Festsal!

Ilkka II tuo Bocks’in juhlasaliin uusimman näyttelynsä. Näyttelyn töissä kirp-
putoreille ja roskalavoille päätyneet teokset saavat uuden elämän ja näkökul-
man. Teokset heijastelevat alati muuttuvaa yhteiskuntaa ja maisemien muutos-

ta, dystooppisen maailmankuvan kanssa flirttaillen.
Dystopia terminä tarkoittaa ihanneyhteiskunnan, utopian, vastakohtaa. Ilmas-

tonmuutos ja lisääntynyt teknologia tuovat haasteita, joihin on vaikea varautua. 
Moni haluaisi sälyttää vanhat tutut maisemat koskemattomina, mutta kulutus ja 
ihmisten mukavuudenhalu muokkaavat ympäristöä välillisesti.

Teokset luovat tunnelman, jossa tuttu ja turvallinen kuvasto yhdistyy vieraaseen 
maailmaan. Tervetuloa mummolaan!

Ilkka II asuu Helsingissä ja työskentelee tällä hetkellä kulttuuriprojektien parissa 
niin pääkaupunkiseudulla kuin kotipaikkakunnallaan Vaasassa. Ilkka on aikai-
semmin pitänyt näyttelyitä sekä Vaasassa että Helsingissä.

Näyttely on esillä 31.8.-31.10 ja avoin ravintolan aukioloaikoina, poisluettuna 
ajat jolloin tila on yksityiskäytössä. 
Yhteystiedot ja kyselyt: ira.mikkonen@bcv.fi / 050 505053507

Osoite:
Bock's Corner Bewery, Juhlasali
Gerbyntie 16
65280 Vaasa

Avajaiset lauantaina 31.8. klo 14-17. Lämpimästi tervetuloa!

Utställningen pågår mellan 31.8-31.10 och är öppen under restaurangens öppet-
tider, bortsett tiderna när utrymmet är i privat bruk.
Kontakt och förfrågan: ira.mikkonen@bcv.fi / 050 505053507

Adress:
Bock's Corner Bewery, Festsalen
Gerbyvägen 16
65280 Vasa

Vernissage lördagen den 31.8 kl 14-17. Varmt välkommen!



Ruoan raakaineita · leivonnaisia · 
taidetta ·  käsitöitä

Mat råvaror · bakverk · konst · hantverk
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www.megamedia.fi

Julkaisemme viikoittain lukijoiden kuvia digialbu-
missa. Voit osallistua sähköpostitse, lähettämällä 

kuvasi sekä nimesi osoitteeseen mega@upc.fi 
Vi 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. 

  Mira Berg, Vaasa. "Päivänkakkarat
  ruohonjuuri tasolta kuvattuna." 

  Marianne Gråbbil-Hakkola.

  Elisabeth Holm, Kvimo.

  Esa Rönkä, Vaasa Kesän kukkaloistoa
  kotipihalla.

  Inga-Britt Stenbacka.

  Solveig Nyman Aalto, Vaasa.
  "Vikingan uimaranta".



  Barbro Kuokkanen, Vaasa. "Ollako vai eikö?"

  Niklas Falk, Sundom. "Vasa skärgård 8.6.2019."

  Cristina Mattsson, Vasa. "Gammal och trött måps?"
  Anette Wikberg, Korsnäs, Träskvik. "Sommarkvällen
  när det är som bäst!"

  Matti Hietala, Vaasa. "Ruskan värejä jo elokuun alkupuoliskolla kuivuuden
  vuoksi, 10.8.2019 Lohtaja".   Tuula Taskinen, Vaasa. "Vartiotorni".



  Jouni Karukivi, Vaasa. "Kukka se on tämäkin."

  Leena Minkkinen. "Aurinkoinen Kymonkoski".

  Laila Keränen, Vaasa.

  Boris Berts. Värlax Juli, Heinäkuu 2019

Kustannus / Utgivare: Paino / Tryck: 

Luo kampanjan – myös mobiilisti.
Kampanjlösningar – även mobila.
Ilmoitushinta tekstissä 1,70 Eur/pmm + alv. Annons i 
text 1,70 Eur/spmm + mvs.
Mediamyynti / Mediaförsäljning:  mega@upc.fi 
Mediakortti / Mediakort: www.megamedia.fi

Toimitus / Ilmoitukset / Redaktion / Annonser :  
Gsm 040-187 8137 
mega@upc.fi - www.megamedia.fi
Avustajat / Medarbetare:  Juha Rantala, Hans Häst-
backa 

KAUHAVA

KURIKKA

  Tuula Åstrand, Mustasaari. 
”Lumipalloja keskellä kesää”.

  Simo Peltola, Pietarsaari. "Juhannussalko Rosenlundin
  puutarhassa Pietarsaaressa."



Bazi & Mazi

SUDOKU

Zitz

SUDOKU - COMICS - JAPANESE PUZZLE

#1 2 8 3

3 1 8

5 1 7

4 3 9 1

7 1 2 9

8 2 6 4

8 3 7

7 6 1

9 6 8

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.62)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Thu Aug 15 07:20:18 2019 GMT. Enjoy!

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.62)

2 4 8 9 5 6 7 1 3
6 7 3 2 1 4 8 9 5
5 1 9 3 8 7 4 2 6
4 3 2 6 9 8 5 7 1
7 6 1 4 3 5 2 8 9
8 9 5 7 2 1 3 6 4
1 5 6 8 4 2 9 3 7
3 8 7 5 6 9 1 4 2
9 2 4 1 7 3 6 5 8

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Thu Aug 15 07:20:18 2019 GMT. Enjoy!

#3 9 4 3 8

5 8 9 7

3

1 3 6

7 3 4 1 8 2

9 6 7

4

7 8 1 5

6 2 9 8

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.68)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Thu Aug 15 07:20:29 2019 GMT. Enjoy!

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.68)

5 7 9 6 4 3 2 1 8
1 6 2 5 8 9 7 4 3
4 8 3 7 2 1 9 6 5
8 1 5 4 7 2 3 9 6
7 3 4 9 5 6 1 8 2
9 2 6 1 3 8 5 7 4
2 9 8 3 6 7 4 5 1
3 4 7 8 1 5 6 2 9
6 5 1 2 9 4 8 3 7

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Thu Aug 15 07:20:29 2019 GMT. Enjoy!

JAPANSKT BILDKRYSS    JAPANILAINEN RISTIKKO

33
0

PALAPELIPERHE

#2 9 5 8 4 3

7 9 3

6 2 7 1

2 1

3 4 9

8 5

5 4 1 2

9 7 3

1 6 4 9 5

Puzzle 1 (Easy, difficulty rating 0.27)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Thu Aug 15 07:20:25 2019 GMT. Enjoy!

Puzzle 1 (Easy, difficulty rating 0.27)

9 5 8 1 6 4 2 3 7
1 2 7 8 9 3 6 5 4
6 3 4 2 5 7 1 8 9
4 8 2 5 1 6 9 7 3
5 7 1 3 4 9 8 2 6
3 6 9 7 8 2 5 4 1
8 9 5 4 3 1 7 6 2
2 4 6 9 7 5 3 1 8
7 1 3 6 2 8 4 9 5

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Thu Aug 15 07:20:25 2019 GMT. Enjoy!

PALAPELIPERHE/CHARLES SÖDERMAN©

Nonogram
Ratkaisu - lösning
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     MAKE GOOD!

OKTOBERFEST

Party of the YEAR!!!

20-21.9
— PEOPLES’ FEST!!!

— HAYMARKET
— FAMILY FRIENDLY 

   PROGRAM
— LIVE MUSIC

— BOCK’S STAND-UP

   CLUB
— HAPPY HOUR 

- ...
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OKTOBERFEST
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    TRADITIONS SINCE 1865

     MAKE GOOD!

SOON
@BOCK’S& IN SHOPS


