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HAMMAS-
PROTEESIT

VAASA 312 1233
Kauppapuistikko 20B

LAIHIA 477 0744 
Kauppatie 5

MAALAHTI 347 8080
Köpingsvägen

20 v.
alallaErikoishammas-

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

Soita ja varaa aikasi!

#

SCIENCE & ARTS

Ajanvaraus / Tidsbokning: 
06-357 7700 

www.promedi.fi

Naisten illassa 18.9. 
plastiikkakirurgi Ira Saarinen kertoo kasvo-
jen ja vartalon muokkauksista ja pistoshoi-
doista. Illan aikana kuullaan myös suoni-
kohjujen nykyisistä hoitomenetelmistä.

Sivu 2

På Kvinnornas kväll 18.9
berättar plastikkirurgen Ira Saarinen om 
möjligheterna med plastikkirurgi och om 
injektionsvård. Under kvällen får deltagar-
na också höra om moderna metoder att 
vårda åderbråck. Sidan 3

Ajanvaraus / Tidsbokning: 
06-357 7700 

www.promedi.fi

Ongelmia kuulon kanssa?
Kuuletko huonosti? Reistaileeko kuulokojeesi? 
Lääkärikeskus Promedi tarjoaa ammattiapua.

Sivu 2

Problem med hörseln?
Hör du dåligt? Krånglar din hörapparat? Ex-
perthjälp finns att få på Läkarcentral Promedi.

Sidan 3

Lunchen har börjat! 
Varje vardag kl. 11 - 14 dukar vi upp till 

smarrig lunch på Bock’s Ernst Salonger!
Välkomna!

Sandögatan 7, 65100 Vasa - Hietasaarenkatu 7, 65100 Vaasa - www.ernstsalonger.fi/lunch

Lounas on aLkanut!
Joka arkipäivä klo 11 - 14 katamme mauk-
kaan lounaaan Bock’s Ernst Salongerissa!

Tervetuloa!12,50€

Må-fre kl. 11-14
Ma-pe klo 11-14

    
 MAKE 

GOOD!

    
 MAKE 

GOOD!

Pikkujoulut

Varaa nyt / Boka nu:
050-3777000 sales@bockscornerbrewery.com

Muutamilta päiviltä 

löytyy vielä tilaa!Lillajul
Några platser finns ännu lediga!Live-musiikin tarjoaa:

Livemusik av:
LITO

KVARKENFÄRJAN UNDER
BYGGNATION – ELFLYG NÄSTA!
MERENKURKUN LAIVA RAKEN-
TEILLA – SÄHKÖLENNOT SEU-
RAAVAKSI! S 6



Dick Lundmark on kuulon asian-
tuntija. Hän alkoi työskennellä 
alalla jo 12-vuotiaana. Ny-
kyään hän palvelee asiakkaita 
Lääkärikeskus Promedissa.

Dick Lundmark sai oppinsa tulevaan 
ammattiinsa jo nuorena. Hänen isällään 
Peter Lundmarkilla oli alan yritys, jossa 
nuori Dick ryhtyi työskentelemään kesäi-
sin jo 12-vuotiaana.

- Isän yritys toi maahan sekä näkö- että 
kuuloapuvälineitä, mikä oli tuohon aikaan 
normaali käytäntö, kertoo Dick Lundmark.

Erityisesti kuuloon liittyvät asiat kiinnos-
tivat Dickiä. Kiinnostus oli niin kova, että 
hän päätti lähteä Tanskaan asti opiskele-
maan akustiikkaa ja teknisessä adiologiaa.

- Tanskassa osataan ääniasiat. Se 
koskee myös äänentoistolaitteita. Hyvä 
esimerkki on vaikkapa Bang & Olufsen, 
Lundmark sanoo.

Pitkä kokemus
Dick Lundmark on työskennellyt paljon 
kuulolaitteiden kanssa. Hän seuraa jat-
kuvasti, mitä uutta teknologia tuo alalla. 
Uutuudet kiinnostavat myös siksi, että hän 
työskentelee yrityksessä, joka tuo maahan 
kuulolaitteita.

Vuosien varrella hän on tehnyt 
yhteistyötä kuuloyhdistysten kanssa ja 

luonut itselleen nimeä alalla. Yhteistyötä 
Lääkärikeskus Promedin kanssa Vaasassa 
Lundmark on tehnyt jo kolme vuotta.

- Olemme tehneet hyvää yhteistyötä. 
Tällä seudulla on selvästi tarvetta kuulo- ja 
kuulolaiteasiantuntijalle, toteaa Lund-
mark.

Valmis auttamaan
Dick Lundmark tulee joka kuukausi 
muutamaksi päiväksi Vaasaan työskennel-
läkseen Lääkärikeskus Promedissa. Hänen 
puoleensa kääntyvät kaikenlaiset ihmiset, 
jotka haluavat saada kuulo-ongelmiinsa 
apua yksityisvastaanotolla esimerkiksi sen 
takia, että julkisella puolella jonotusaika 
on pitkä tai etteivät he tunne saavansa 
apua muualta.

Dick Lundmark tekee kuulonmittauksia 
ja säätää asiakkaiden jo yhteiskunnalta 

vastaanottamia kuulokojeita. Hänen pitkä 
kokemuksensa takaa sen, että hän pystyy 
säätämään kaikenlaisia kuulolaitteita 
merkkiin tai malliin katsomatta.

Kuulokojeiden ongelmat johtuvat 
monesti siitä, että kojeet ohjelmoidaan 
yleensä henkilön kuulokäyrän mukaan, 
mutta toisinaan se ei riitä hyvän tuloksen 
saavuttamiseksi. Eri ihmisten kuuloherk-
kyys on erilainen. Esimerkiksi voimakkaat, 
äkilliset äänet koetaan hyvin eri tavoin.

- Joku voi pudota tuolilta lattialle äänen 
voimasta, kun taas toinen ei välitä samas-
ta äänestä mitään.

Lundmarkin mukaan joskus tarvitaan 
asiakkaan kanssa tunnin haastattelu, jotta 
saadaan laitteen säädöt kohdalleen. Jos-
kus asiakkaan on mentävät ulos liikenteen 
sekaan, jotta hän todella tietää, miltä 
sääädöt tuntuvat.

Monesti asiakkaat varaavat Lund-
markilta ajan saadakseen ohjeita oman 
kuulolaitteensa käyttöön, esimerkiksi 
vahasuodattimen vaihtamiseen.

- Kuulolaitteen käytön aloittaminen on 
uusi tilanne. Moni saattaa keskittyä vain 
uusiin vaikutelmiin ja unohtaa kokonaan, 
millaisia ohjeita laitteen käytöstä on 
annettu. Lundmark kertoo.

Dick Lundmark haluaa todella auttaa 
asiakkaitaan. Hän ei esimerkiksi käytä mie-

lellään työssä valkoista takkia, koska kokee 
saavansa paremman ja läheisemmän 
kontaktin asiakkaisiinsa ilman sitä.

Elämänlaatua
Dick Lundmark sanoo, että kaikella 
kuuloon liittyvä vaikuttaa elämänlaatuun. 
Jos ihminen ei kuule kunnolla, hän tuntee 
itsensä helposti ulkopuoliseksi.

Jos ihminen ei halua käyttää kuuloko-
jetta, hän saattaa yksin ollessaan välttää 
sen käyttämistä. Sekään ei ole hyvä. Eris-
täytyminen ja ärsykkeiden väheneminen 
voivat lisätä dementian riskiä.

- Aivot tarvitsevat työtä ja ärsykkeitä 
koko ajan, sanoo Lundmark.

Älä epäröi ottaa yhteyttä, jos sinulla 
on kuulo-ongelmia. Soita Promedin nume-
roon 06 357 7700 ja varaa aika.

Apua linnunlaulun ja sirkkojen
sirityksen vaikenemiseen

Ajanvaraus ja lisätiedot / 
Tidsbokning och information 

06 357 7700 
www.promedi.fi

Himalajankatu/Himalajagatan 9, 
65100 Vaasa/Vasa

Dick Lundmark sanoo, että kaikella kuuloon liittyvä vaikuttaa elämänlaatuun.

Varaa aika, jos
 sinulla on ongelmia kuulemisen 
kanssa.
 sinulla on ongelmia kuulokojeen 
kanssa.
 jos kuulokojeesi pitäisi säätää.
 jos haluat opetella huoltamaan 
kuulokojettasi.
 jos haluat tietää enemmän kuulotek-
nologiasta ja siitä, millaista apua se voi 
tarjota vaikkapa tinnitukseen.



Dick Lundmark kan det här 
med hörseln. Han började 
jobba i branschen redan 
som tolvåring. Nu står han 
till din tjänst på Läkarcentral 

Promedi. 
 Dick Lundmark fick nästan sitt fram-

tida yrke med modersmjölken. Fadern 
Peter Lundmark drev ett företag där 
den unge Dick sommarjobbade redan 
när han var tolv år gammal.

 - Pappas företag importerade både 
syn- och hörhjälpmedel, vilket var van-
ligt på den tiden, säger Dick Lundmark.

 Det var ändå hörseln som Dick 
intresserade sig mest för. Han valde att 
bege sig hela vägen till Danmark för att 
studera akustik och teknisk audiologi.

 - Danmark är bra på ljud, det här 
gäller också ljudanläggningar, tänk 
till exempel på Bang & Olufsen, säger 
Lundmark.

 
Lång erfarenhet
 Dick Lundmark har jobbat mycket med 
hörapparater. Han följer fortlöpande 
den senaste teknologin på området, 
inte minst eftersom han också jobbar 
för ett företag som importerar appara-
ter till Finland.

 Genom åren har han samarbetat 

mycket med hörselföreningar och byggt 
sig ett namn i branschen. Tillsammans 
med Läkarcentral Promedi i Vasa har 
han jobbat under de senaste tre åren.

 
- Vi har hittat ett bra samarbete, i 

regionen fanns ett tydligt behov av 
expertis inom hörsel- och hörapparats-
området, säger Lundmark.

 
Hjälper gärna

 Några dagar i månaden kommer Dick 
Lundmark till Vasa för att jobba på Lä-
karcentral Promedi. Till honom vänder 
sig alla typer av människor som vill få 
hjälp med hörseln privat, som kanske 
stött på långa köer i det offentliga eller 
bara känner att de inte får hjälp någon 
annanstans.

 Dick Lundmark gör hörselkontroller 
och justerar ofta hörselapparater som 
kunderna redan fått från samhället. 
Hans långa erfarenhet gör att han job-
bat med så gott som alla modeller.

 Problemet med apparaterna är ofta 
att, de utgående från hörselkurvor, bara 
går att programmera till en viss grad. 
Hörselkänsligheten, alltså till exempel 
hur användaren i praktiken känner av 
ett smällande ljud, varierar från person 
till person.

 - En person kan falla av stolen på 
grund av ljudet medan den andra inte 
bryr sig alls.

 Lundmark säger att det ibland krävs 
en timmes diskussion för att få det rätt. 
Det kan krävas att användaren går ut 
ur huset, i trafiken, för att se hur det 
verkligen känns.

 Kunder bokar ofta tid även för att få 
information om hur de ska handskas 
med sina egna apparater, till exempel 
byta vaxfilter.

 - Det är en ovan situation att få en 
hörapparat, många har bara koncen-
trerat sig på alla nya intryck och kan ha 
glömt allt som sagts om instruktioner-
na, säger Lundmark.

 Dick Lundmark tar sig alltid tid att 
hjälpa kunderna. Han tar heller inte på 
sig en vit rock när han jobbar. Hörsel-
teknikern känner att han på det viset 
får en bättre och närmare kontakt med 
kunderna.

 
Livskvalitet

 Dick Lundmark säger att hela det här 
med hörseln i slutändan handlar om 
livskvalitet. Hör du inget blir det lätt på 
det viset att du känner dig utanför. 

 Gillar du inte din hörapparat leder 
det även till att den lätt lämnas bort när 
man är ensam, vilket heller inte är bra. 
Att isolera sig och få färre intryck ökar 
risken för demens.

 - Hjärnan kräver arbete och måste 
stimuleras hela tiden, säger Lundmark.

 Har du problem med din hörsel, tve-
ka inte att ta kontakt. Ring till Promedi, 
06 357 7700, och beställ en tid.

Hjälper när fågelkvittret
och syrsorna tystnar

Dick Lundmark har en lång erfarenhet av att hjälpa människor med hörseln.

Boka tid till exempel ...
 om du har problem med hörseln.
om du har problem med din hörap-
parat.
 om din hörapparat behöver justeras.
 om du vill lära dig sköta din apparat.
 om du vill veta mera om det senaste 
inom hörselteknologi och hur det kan 
hjälpa dig, till exempel när det gäller 
maskeringsljud för tinnitus.

Hörapparater kan se ut på olika sätt.



Best dressed wins a price! 
+more, stay tuned for news! 

*Bock's Regular menu also served all day

HAPPY HOUR 

16-19 
(1L beer 10e)

2.11.

Pop by! Or to get a good seat, book a table at: 
050 3777 000 / anne.suomalainen@bockscornerbrewery.com

HALLOWEEN MENU*: 
-Dark & twisted 
Hamburger
-Jolly Icecream

16,50e 
Served between 

16-22

Kids under 12y 50% 
Under 4y for free

HALLOWEEN @BOCK'S

More info: 
Bock's

Art@Bock’s
esittää / presenterar: ARKISTOSTA/FRÅN ARKIVET

Osoite / Adress: Bock’s Corner Brewery, Gerbyntie / Gerbyvägen 16 Yhteystiedot / Kontaktuppgifter:  ira.mikkonen@bcv.fi / 050 5053507
Haluatko pitää meillä näyttelyn? Ota yhteyttä! / Vill du hålla utställning hos oss? Tag kontakt!

Paula Blåfield

Elena Nestorova Stig RönnSirpa SeppelinSvetlana BogatchevaSten Wikman

Marita SödergårdAnnika ÖstmanStina Engvall Camilla Englund



Hyvä kauppa keskellä Vaasaa

Myynti ja huolto
Försäljning och service

Tammipiha-Ekgården
J045 6566 659

www.halonen.com

 11.10
Fredag/per-
jantai:
BBQ-ribs G, L 
Slottsstek G,L
BBQ-ribs G, L 
Linnapaisti G,L

18.10 
Fredag/perjan-
tai:
Pulled pork G, L 
Rödvinssmaksatt 
köttgryta
Pulled pork G, L
Punaviinilla maus-
tettu lihapata

7.10  
Måndag/Maa-
nantai:
Penne Carbonara L
Forell baddad i wasa-
bigrädde L,G  
Penne Carbonara L  
Wasabikermassa haudu-
tettu kirjolohi L,G  

8.10 
Tisdag/tiistai:
Köttfärslimpa med 
Dunkelsås  L 
Soppa på jordärtskocka 
G, L 
Dessert
Lihamureke ja Dunkel-
kastike L  
Maa-artisokkakeitto G,L 
Jälkiruoka

10.10 
Torsdag/torstai:
Traditionell ärtsoppa G, 
L / Plättar med sylt och 
grädde L 
Helstekt grisfile med 
pepparsås G, L 
Perinteinen hernekeitto G, 
L Pannukakku, hilloa & 
kermavaahtoa L
Kokonaisena paistettu 
porsaanfile ja pippurikas-
tike G,L

9.10
Onsdag/keski-
viikko:
Ugnsstekta broilerbröst 
med chilimajonnäs 
G, L   
Kallrökt renstektfrestel-
se G, L
Uunipaistettu broilerin-
rinta ja chilimajoneesi 
G, L /  Kylmäsavuporo-
kiusaus 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. 41-42

14.10  
Måndag/Maa-
nantai:
Timjansmaksatt vilts-
kav G, L, 
Ugnsstekt mandelfisk L 
Timjamilla maustettu 
riistakäristys G, L
Uunipaistettu mante-
likala, L

15.10 
Tisdag/tiistai:
Stekt broilerlår med 
aioli G,L
Vegetarisk risotto  L  
Dessert
Paistettu broilerin 
koipireisi ja aioli G,L
Vegetaarinen risotto, 
L Jälkiruoka

 17.10  
Torsdag/torstai:
Traditionell ärtsoppa G, 
L Pannkaka med sylt och 
grädde L /  Medelhavs-
köttbullar i örtsås G, L 
Perinteinen hernekeit-
to G,L Pannukakku, 
hilloa & kermavaahtoa 
L / Välimeren lihapullia 
yrttikastikkeessa G,L

 

16.10
Onsdag/keski-
viikko:
Rökt kassler med 
senapssås G, L
Forell i tomatgrädde 
G , L
Savustettu kassleri ja 
sinappikastike G,L
Kirjolohi tomaattiker-
massa G,L

Lounas

10 €

More info: Bock's

2.11.

Liput ennakkoon: 20€ +toim.kulut
www.ticketmaster.fi
Ennakkoon Bock’s Corner 
Brewerystä 18€
Ovelta liput: 26€.
K-18
Showtime 21.30, ovet auki 20.30

Heikki Vilja
Aatu Raitala
Ursula Herlin

 Stfelsen utlyser möjlighet at söka stpender för utredningar och forskning i ämnen där informaton kan 

hjälpa tll at utveckla ekonomin. Arbetet som understöds kan vara även av flosofsk art. Ansökningarna bör 

inlämnas före 31.9 2016  och kan sändas som bilaga tll sture.udd@upc.f

Säätö julistaa haetavaksi stpendejä tutkimuksiin ja selvityksiin jolla voidaan osoitaa etä 

informaatohallinnalla ja –tekniikalla voidaan kehitää  nyky-yhteiskunten talouta. Työ voi myös olla 

luonteeltaan flosofnen Hakemukset tulee jätää 31.9 2016 mennessä. Hakemuksen voi lähetää erillisenä 

liiteenä emailillä: sture.udd@upc.f

Stiftelsen utlyser möjlighet att söka stipender för utredningar och forskning i 
ämnen där information kan hjälpa till att utveckla ekonomin. Arbetet som 
understöds kan vara även av filosofisk art. Ansökningarna bör inlämnas före 

31.12 2019  och kan sändas som bilaga till 
sture.udd@upc.fi

Säätiö julistaa haettavaksi stipendejä tutkimuksiin ja selvityksiin jolla voidaan 
osoittaa että informaatiohallinnalla ja –tekniikalla voidaan kehittää  nyky-
yhteiskuntien taloutta. Työ voi myös olla luonteeltaan filosofinen Hakemuk-

set tulee jättää 31.12 2019 mennessä. Hakemuksen voi lähettää erillisenä liitteenä 
emailillä: sture.udd@upc.fi



Tidigare i höst inleddes byg-
gandet av den nya Kvarken-
färjan med en traditionell 

stålskärningsceremoni vid varvet 
i Raumo. Den nya färjan är en 
miljöteknologisk föregångare som 
kommer att kunna drivas med fly-
tande naturgas LNG, flytande biogas 
LBG samt batterier. Nästa milstolpe i 
byggprocessen är fartygets kölsträck-
ning som planerats till början av år 
2020 och den nya färjans sjösättning 
kommer att ske innan sommarsä-
songen år 2021.

Nu när den nya färjan är i hamn 
kommer det första helnordiska 
EGTS-området i Europa, Kvarkenrå-
det EGTS, att bildas. Målsättningen 
är att den nya organisationen inleder 
sin verksamhet i början på 2020. 
EGTS står för Europeisk gruppe-
ring för territoriellt samarbete och 
är EU:s eget juridiska instrument 
för gränsöverskridande samverkan. 
EGTS underlättar samarbetet mellan 
medlemsstaterna och gör det möj-
ligt att effektivt genomföra gemen-
samma projekt, utbyta erfarenheter 
och samordna samhällsplaneringen 
bättre. 

Ett av Kvarkenrådet EGTS:s föl-
jande strategiska projekt är att börja 
utreda förutsättningarna för flygtra-
fik med eldrivna flygplan i Kvar-
kenområdet. En förstudieansökan 
lämnades in i augusti och målsätt-
ningen för studien är att utreda vilka 
regionala effekter elflygplan skapar, 
hur regionen kan tillvarata dessa 
och hur flygplats- och elinfrastruk-
turen behöver utvecklas för att un-

derstödja regional elflygtrafik. Förra 
veckan uppmärksammades i nyhe-
terna att flygplatsen i Örnsköldsvik 
kommer under de närmaste åren 
bli en testbädd för små elflygplan. 
Tanken är att utreda huruvida hela 
Kvarkenregionen framöver kunde 
utgöra ett testområde. Förra veckan 
lanserades även ett nytt nordiskt 
samarbete, The Nordic Network for 
Electric Aviation (NEA), för att driva 
på utvecklingen av elflyg. Gemen-
samt skapas en plattform där Finnair 
tillsammans med tio andra nordiska 
aktörer samlas för att arbeta med 
frågor kring elflygens infrastruktur, 
nya affärsmodeller och andra indu-
strifrågor.

- Österbotten och hela Kvarken-
regionen har all orsak att blicka 
positivt mot framtiden. Vi har alla 
förutsättningar att locka investering-
ar och generera nya mångsidiga nya 
arbetsplatser åt kommande genera-
tioner, konstaterar Joakim Strand.

Merenkurkun uuden laivan 
rakentaminen aloitettiin 
aikaisemmin syksyllä 

perinteisellä steel cutting -aloitusse-
remonialla Rauman telakalla. Uusi 
laiva on ympäristöteknologinen 
edelläkävijä, joka tulee kulkemaan 
nesteytetyllä maakaasulla LNG, 
nesteytetyllä biokaasulla LBG ja 
pattereilla. Seuraava merkittävä 
virstanpylväs tulee olemaan aluksen 
kölinlasku alkuvuodesta 2020 ja laiva 
luovutetaan tilaajalleen keväällä 2021.

Nyt kun uuden laivan rakenta-
minen on aloitettu, on seuraavana 
vuorossa ensimmäisen täysin poh-
joismaisen EAYY-alueen perustami-
nen. Tavoitteena on, että uusi yhtymä 
aloittaa toimintansa vuoden 2020 
alussa. EAYY tarkoittaa Eurooppalai-
sen alueellisen yhteistyön yhtymää ja 
se on EU:n oma valtionrajojen ylit-
tävää yhteistoimintaa varten perus-
tettu juridinen instrumentti. EAYY 
helpottaa jäsenvaltioiden välistä 

yhteistyötä ja mahdollistaa yhteisten 
hankkeiden toteuttamista, asiantun-
temusten jakamista ja aluesuunnitte-
lun koordinointia.

Yksi Merenkurkun EAYY:n seu-
raavista strategisista projekteista on 
selvittää sähkökäyttöisten lentoko-
neiden käytön edellytyksiä Meren-
kurkun alueella. Esiselvityshakemus 
jätettiin elokuussa ja tavoitteena 
on selvittää minkälaisia alueellisia 
vaikutuksia sähkölentokoneet luovat, 
miten seutu voi hyödyntää niitä sekä 
miten lentoasema- ja sähköinfra-
struktuuria on kehitettävä sähköisen 
lentoliikenteen tukemiseksi. Viime 
viikolla uutisoitiin, että Örnsköldsvi-
kin lentoasemasta tehdään lähivuosi-
na sähkölentokoiden koealusta. Tar-
koituksena on selvittää voisiko koko 
Merenkurkun alue vastaisuudessa 
toimia koealustana. Viime viikolla 
käynnistettiin myös uusi pohjois-
mainen hanke, The Nordic Network 
for Electric Aviation (NEA), jossa 
edistetään sähkölentämisen kehitys-
tä. Verkosto, johon Finnair kuuluu 
kymmenen muun pohjoismaisen 
lentoliikenteen toimijan kanssa, tulee 
tekemään yhteistyötä sähkölentä-
misen infrastruktuurin, liiketoi-
mintamallien ja muiden keskeisten 
kysymysten ratkaisemiseksi.

- Pohjanmaalla ja koko Merenkur-
kun alueella on täysi syy katsoa tule-
vaisuutta valoisasti. Meillä on kaikki 
edellytykset houkutella investointeja 
ja luoda uusia monipuolisia työpaik-
koja tuleville sukupolville, toteaa 
Joakim Strand.

Kvarkenfärjan under bygg-
nation – elflyg nästa!

Merenkurkun laiva rakenteilla 
– sähkölennot seuraavaksi!

Riksdagsledamot och Kvarkenrådets styrelseordförande Joakim Strand på plats 
vid Raumovarvet i samband med byggstarten för nya Kvarkenfärjan.
Kansanedustaja, Merenkurkun neuvoston puheenjohtaja Joakim Strand Rau-
man telakalla.

Joakim Strand överräckte en Kvarkenfärja i miniatyr som minne åt kollegan Kris-
tiina Salonen från Raumo.
Raumalainen Kristiina Salonen toimii mm. eduskunnan Meriryhmän puheenjohta-
jana sekä Strandin johtaman tulevaisuusvaliokunnan jäsenenä.

Den nya Kvarkenfärjan
Uusi Merenkurkun laiva



Julkinen keskustelu ilmastonmuutok-
sesta jakaa ihmisiä, mutta vähemmän
pohditaan sitä, mikä muutoksessa 

yhdistää. Mistä suuryrityksissä, politii-
kassa ja kansalaisten tasolla innostutaan, 
mikä jarruttaa tekoja? Onko ristiriitojen 
lisäksi yhteistä ymmärrystä ilmaston-
muutoksesta?

Tätä tutkitaan ensi kertaa sektorirajat 
ylittävässä hankkeessa, jonka toteutuk-
sessa ovat mukana Energiateollisuus 
ry, MTK ry, STTK ry, maa- ja metsäta-
lousministeriö, työ- ja elinkeinominis-
teriö, ympäristöministeriö sekä Vaasan 
yliopiston InnoLab ja e2 Tutkimus, jotka 
vastaavat hankkeen käytännön toteutuk-
sesta.

Hankkeessa tutkitaan suuryritysten, 
poliittisten päättäjien ja kansalaisten 
ilmastonmuutosta koskevia asenteita, 
motivaatiotekijöitä, tiedontasoa sekä 
ihmisten sisäisiä ja keskinäisiä ristiriitoja.

Hankkeen kokoonpano kertoo asian 
tärkeydestä

Tutkimushankkeen taakse on koottu 
monipuolinen, sektorirajat ylittävä jouk-
ko toimijoita. Kokoonpano kertoo asian 
tärkeydestä.

– STTK on mukana hankkeessa, koska 
on tärkeää löytää ilmastonmuutok-
sesta asioita, jotka yhdistävät erilaisia 
suomalaisia. Ilmastonmuutos on yksi 
työelämään eniten vaikuttavista asioista 
ja ongelmia pitää pystyä ratkomaan yh-
dessä, painottaa STTK:n puheenjohtaja 
Antti Palola.

– Hiilineutraalin Suomen rakentami-
seen tarvitaan meitä kaikkia. Samalla 
kun torjumme ilmastonmuutosta, on 
huolehdittava, että kaikki pysyvät mu-
kana. Ilmastotoimien on oltava reiluja ja 
hyväksyttäviä. Odotan mielenkiinnolla 
tutkimustuloksia, jotka varmasti auttavat 
ihmisten huolien entistä paremmassa 

tunnistamisessa, sanoo ympäristö- ja 
ilmastoministeri Krista Mikkonen.

– Työ- ja elinkeinoministeriö on 
mukana hankkeessa, koska on tärkeää 
tietää, mistä suomalaiset motivoituvat 
ilmastonmuutoksen vastaisessa työs-
sä. Olennaista on huomata ne mah-
dollisuudet, joita maailmanlaajuinen 
urakka tarjoaa suomalaiselle osaamiselle. 
Ilmastonmuutoksen torjunta on myös 
työllisyyspolitiikkaa, sanoo työministeri 
Timo Harakka.

– Meille Vaasan yliopistossa on tärkeää 
tehdä yhteistyötä yli sektorirajojen. Sitä 
tämä hanke on. Tutkijana odotan innolla 
vastauksia siihen, mikä ilmastonmuu-
toksen torjunnassa yhdistää kansalai-
sia, suuryritysten johtajia ja politiikan 
päättäjiä. Tulemme kertomaan tutkimus-
tuloksista pitkin matkaa, luottamusta 
vahvistava vuoropuhelu ja julkinen 
keskustelu ovat tärkeä osa hanketta, ker-
too Vaasan yliopiston InnoLabin johtaja 
Mari K. Niemi.

Ensi vuoden aikana valmistuvia tutki-
mustuloksia on mahdollista hyödyntää 
paitsi poliittisessa ja taloudellisessa pää-
töksenteossa myös julkisessa keskuste-
lussa, järjestötoiminnassa ja opetuksessa.

LISÄTIETOA:
Ilmassa ristivetoa – löytyykö yhteinen 
ymmärrys? -tutkimushankkeen vastuul-
liset johtajat
Mari K. Niemi, VTT, johtaja, Vaasan 
yliopiston InnoLab, +358 50 350 3509
Karina Jutila, YTT, johtaja, e2 Tutkimus, 
+358 50 5515 361

Den offentliga diskussionen om 
klimatförändring delar upp 
människor, men det är färre som 

funderar på hur förändringen kan förena. 
Vad skapar intresse i stora företag, inom 
politiken och på medborgarnivå, och vad 
är det som bromsar agerande? Finns det, 
förutom konflikter, en gemensam förstå-
else om klimatförändringen?

Denna fråga forskas för första gången 
i ett sektorsövergripande projekt som 
deltas av Finsk energiindustri, MTK ry, 
STTK ry, jord- och skogsbruksminis-
teriet, arbets- och näringsministeriet, 
miljöministeriet samt Vasa universitets 
InnoLab och e2 Forskning, som ansvarar 
för projektets praktiska genomförande.

I projektet forskas storföretagens, poli-
tiska beslutsfattarnas och medborgarnas 
inställningar, motiverande faktorer och 
kunskapsnivå angående klimatförändring 
samt människornas konflikter internt och 
sinsemellan.

Projektets sammanställning tyder om 
temats viktighet

Forskningsprojektet stöds av en mångsi-
dig sektorsövergripande skara av aktörer. 
Sammanställningen tyder om hur viktigt 
temat är.

– STTK deltar i projektet eftersom det 
är viktigt att hitta saker i klimatföränd-
ringen som kan föra finländare samman. 
Klimatförändringen är en av de saker som 
påverkar arbetslivet mest, och det måste 
vara möjligt att lösa problem tillsammans, 
betonar STTK:s ordförande Antti Palola.

– Vi alla behövs för att bygga ett kolneu-
tralt Finland. Samtidigt som vi förebygger 
klimatförändring, måste vi se till att alla 
hänger med. Klimatåtgärderna måste 
vara rättvisa och acceptabla. Jag ser med 
intresse fram emot forskningsresultaten 
som säkerligen kommer att främja bättre 
identifiering av människors bekymmer, 

säger miljö- och klimatminister Krista 
Mikkonen.

– Arbets- och näringsministeriet deltar 
i projektet eftersom det är viktigt att veta 
vad som motiverar finländare när det 
gäller förebyggande av klimatföränd-
ringen. Det väsentliga är att upptäcka de 
möjligheter som det världsomfattande 
arbetet erbjuder finländskt kunnande. 
Förebyggande av klimatförändringen är 
även sysselsättningspolitik, säger arbets-
minister Timo Harakka.

– För oss vid Vasa universitet är det 
viktigt att vara med i sektorsövergripande 
samarbete. Det är vad det här projektet är. 
Som forskare ser jag fram emot att få reda 
på vilka aspekter i förebyggande av kli-
matförändringen enar medborgare, ledare 
av storföretag och politiska beslutsfattare. 
Vi kommer att berätta om forskningsre-
sultaten längs med hela resan. Dialog och 
förtroende är en viktig del av projektet, 
berättar Mari K. Niemi, direktör för Vasa 
universitets InnoLab.

Forskningsresultaten som blir färdiga 
nästa år kan användas förutom i politisk 
och ekonomisk beslutsfattning även i 
offentlig diskussion, föreningsliv och 
utbildning.

YTTERLIGARE INFORMATION:
Konflikter i luften – Finns det gemensam 
förståelse? -projektets ansvariga direktörer
Mari K. Niemi, fil. dr i statsvetenskap, 
direktör, Vasa universitet InnoLab, +358 
50 350 3509
Karina Jutila, fil. dr i samhällsvetenskap, 
direktör, e2 Forskning, +358 50 5515 361
Kirjoittajat
Karina Jutila
johtaja, yhteiskuntatieteiden tohtori
 050 5515 361
 karina.jutila@e2.fi

Finns det gemensam förståelse
om klimatförändringen?

Löytyykö ilmastonmuutoksesta
yhteistä ymmärrystä?



www.megamedia.fi

Julkaisemme viikoittain lukijoiden 
kuvia digialbumissa. Voit osallistua 

sähköpostitse, lähettämällä kuvasi sekä 
nimesi osoitteeseen mega@upc.fi 

Vi publicerar varenda vecka våra lä-
sares bilder i digialbumet. Du kan 

delta via e-post. Skicka in bilden till 
mega@upc.fi med namn och ort. 

  Matti Hietala, Vaasa. "Sumua suolla, kuutamolla,
  metsässä ja pellolla. Lohtaja 8.9.2019."

  Anneli Tienari, Vaasa, Björköby.
  "Svedjehamn " upee näkymä."  

  Maj-Stin Björklund.
  "Svampexplosion!!

  Tuula Åstrand, Mustasaari. ”Alkusyksyn
  satoa”.

  C. Grankull, Vaasa.

  Reijo Kärkkäinen, Isokyrö. "Syksymaisemissa."



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

  Leena Minkkinen. "Vain lumi puuttuu."

  Christian Nylund, Vasa. "Fint målat elskåp.
  Bilden är tagen i Solf."

  Gertrud Engman Helsingby

  Juhani Laurinolli, Vaasa. "Joutsenperhe
  Onkilahden rannalla."

  Niklas Falk, Sundom.

  Maija Leppäniemi, Isokyrö. "Syksyn
  kylmyys joutui antamaan periksi aamun
  lämmölle."

  Tuula Taskinen, Vaasa. "Mäkikotka"
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Seppo Hietikko

Kiinalainen Zoe Zhuhui rantautui Vaasaan 
viitisen vuotta sitten tutun kuvion kaut-
ta - rakkauden tuomana. Kiinassa Zoe 

opiskeli ja työskenteli suklaamestarina valmistaen 
erikoisuklaata, mutta Suomessa leivänvalmistus 
hapanjuureen on vienyt taitavan Zoen mukanaan. 

Leivässä hapanjuuren maut kiehtovat Zoea. 
Hän käyttää nostattimena vain hapanjuurta. Näin 
leivät saavat monivivahteisen ja täyteläisen maun 
- maun, jota ei voi jäljitellä kaupallisen hiivan tai 
nostattimen avulla. 

Vaikka Zoe on paneutunut leipomiseen vasta 
vuoden ajan, syntyvät hänen käsissään leivät niin 
levainista ruisleipään kuin naposteltaviin kuivalei-
piin ammattilaisen kädenjäljellä. Vaikka leivän-
valmistus on hänelle tänä päivänä hänelle rakas ja 
intohimoinen harrastus, hän ei kuitenkaan sulje 
pois mahdollisuutta jonain päivänä työskennellä 
ammatikseen leipurina.

Zoen viimeisin innostus on ruisleipä ja sen eri 
muunnokset. Haymarket -lähiruokatorilla 26. 
lokakuuta Zoe myy muun muuassa näitä uusim-
pia tuotteitaan.

Zoen vinkki leipiensä nautimiseksi on yksin-
kertainen: jokainen voi nauttia niitä kukin omalla 
tavallaan. Leivät antavat mahdollisuuden kokea 
arjen entistä maukkaampana. Kukapa ei haluaisi 
pientä erityisnautintoa arkeensa! 

Katso lisää Zoen kaunita teoksia hänen
Instagram-tililtään @zoe.zhuhui

Tervesin,

Zoe

HAYMARKET
presents:

Zoe Zhuhui 
- Guangzhousta 
Vaasaan!
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Bazi & Mazi

SUDOKU

Zitz

SUDOKU - COMICS - JAPANESE PUZZLE

#1 2 9

1 9 2 8

9 3 8

6 4 5 8

3 8 4 5 6

2 5 4 9

3 7 8

6 5 1 9

4 7

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.58)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Fri Sep 27 07:32:36 2019 GMT. Enjoy!

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.58)

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

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Fri Sep 27 07:32:36 2019 GMT. Enjoy!

#3 3 8 2

7 8

6 9 1 4

7 8 6 4 3 1

9 6 8 5 3 7

3 2 1 8

6 9

5 1 4

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.55)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Fri Sep 27 07:32:42 2019 GMT. Enjoy!

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.55)

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

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Fri Sep 27 07:32:42 2019 GMT. Enjoy!

#4 9 6

7 8 4

1 5 3 2

6 8 3 5 1

5 8 9

4 1 6 7 3

6 9 4 3

1 3 2

2 5

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.46)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Fri Sep 27 07:32:44 2019 GMT. Enjoy!

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.46)

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

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Fri Sep 27 07:32:44 2019 GMT. Enjoy!

JAPANSKT BILDKRYSS    JAPANILAINEN RISTIKKO

33
4

33
4

PALAPELIPERHE

#2 1 2

5 3 7 9 8

2 5 4

3 1 2

8 1 9 6 7

5 8 1

4 9 1

5 8 7 2 6

2 6

Puzzle 1 (Easy, difficulty rating 0.44)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Fri Sep 27 07:32:40 2019 GMT. Enjoy!

Puzzle 1 (Easy, difficulty rating 0.44)

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

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Fri Sep 27 07:32:40 2019 GMT. Enjoy!

PALAPELIPERHE/CHARLES SÖDERMAN

Nonogram
Ratkaisu /

lösning
v38



OBSERVATEUR

Ota kuva ja kommentoi lyhyesti – 
max noin 100 merkkiä – tapahtu-

maa, treffiä, luontokokemusta, raken-
nelmaa, 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 
kyläkauppaan.

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 po-
äng vilket motsvarar 1 euro. När 10 po-
äng samlats, får man ett presentkort värt 
10 euro till Bock's byabutik.

mega@upc.fi  
"observateur"

t Syksy on 
tullut jo
Observateur: 
Oleg Karatai, 
Vaasa

u ”Björksopp”.
Observateur: Tua 
Nordqvist

u Svampar!
Observateur: 
Nanny Rex, Vörå

t Modell ”riktigt 
gammal brand-
bil”. Bilden är 
tagen 14.09 utanför 
brandstationen i 
Vasa.
Observateur: 
Christian Nylund, 
Vasa

t Hattivatit on 
täällä!
Observateur: 
Maija Leppäniemi,
Isokyrö
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Saatavilla Bock's Ravinto-

lasta ja Ernst Salongerista.

Juhlapakkaukset myös 

Bock's Kyläkaupasta!

Tillgänglig i Bock's Res-

taurang och Ernst Salon-

ger.
Gåvopaket även från 

Bock's Byabutik!


