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Landskapet är inhöljt i rimfrost 
efter en natt med fuktigt väder 
och ett par minusgrader. Idea-

liska förhållanden för rimfrost har 
med andra ord rått under den gångna 
natten. Och nu är vinterdagen så 
vacker som den kan vara.

Jag tar kameran och ger mig ut på 
en långpromenad för att njuta av 
härligheten och för att försöka fånga 
allt det sköna på bild. Vindstilla råder 
och temperaturen håller sig på mi-
nussidan hela dagen. Så länge vinter-
vädret håller sig oförändrat kommer 
rimfrosten att bestå. Vill man foto-
grafera rimfrosten skall man göra det 
med det samma för det finns ingen-
ting som är så skört och förgängligt 
som rimfrost. 

Genast vinden vaknar till liv och 
ruskar om träden rasar rimfrosten 
av kvistar och grenar i ett glittrande 
moln av otaliga frostkristaller. Det 
märkliga med frostkristallerna är 
att varenda en är unik. Alla har de 
sin egen form och sitt eget utseende. 
Det är inte lätt att se men har man 
tillgång till ett fönster i ett uthus eller 

i en kall farstukvist lönar det sig att 
beskåda de frostiga stjärnorna på 
glasrutan, utan att andas på dem för 
då dör de bort, och gärna med hjälp 
av ett förstoringsglas som får de fros-
tiga stjärnorna att framträda tydligt.   

På nära håll ser man att alla de 
frostiga stjärnorna är uppbyggda av 
samma tal: sex uddar, sex kanter och 
sex vassa spjut. De frostiga stjärnorna 
har sextalet som gemensam nämnare 
men för övrigt är de alla unika till 
form och skapnad. Och tillsammans 
förvandlar de vinterdagen utomhus 
till en värld fylld av luftiga pipren-
sare som gömmer på videbuskage, 
vasstrån längs stranden, granarnas 
mörkgröna barr och björkarnas 
tunna kvistar.

Det är märkligt hur kajor, kråkor 
och skator sitter helt stilla i vinter-
dagen, försiktigt uppflugna i trädens 
toppar, till synes för att inte fälla 
rimfrosten ur träden. Endast där 
fåglarna landat på en gren eller i en 
topp har rimfrosten fallit ner, för att 
ge plats åt en kaja eller en skata som 
sitter nersjunken på sin sittplats mitt 

bland alla rimfrost. Vi vet ingenting 
om fåglarnas skönhetssinne när det 
gäller rimfrost och en solig vinterdag, 
men det är lätt att föreställa sig att de 
ser skönheten i vinterdagen på sitt 
eget vis. Så andäktigt sitter de kvar i 
solskenet på sin rimfrostiga plats.

Men för övrigt vet vi att fåglarnas 
värld är fylld av skönhet både när det 
gäller fågelsången och fjäderdräkten. 
Välsjungande hannar som sjunger 
med fyllig röst och med god variation 
i sin sång är eftertraktade av honorna. 
Och både färg och mönster i fåglar-
nas fjäderdräkt spelar en viktig roll 
vid val av en partner när våren och 
häckningssäsongen närmar sig. Till 
och med kråkfåglarnas fjäderdräkt 
börjar glimma i skönt metalliska 
nyanser i vårliga tider. Det kan man 
även som tvåbent betraktare se när 
ljuset faller i rätt vinkel mot fjädrar 
och dun. Det är viktigt att vara en 
vacker fågel även i kråkfåglarnas 
värld. 

Jag stannar intill en björk med 
mjukt nerhängande grenar och kvis-
tar som är översållade med rimfrost. 
Solljuset silar snett in bland björ-
kens grenar och lyser upp virrvarret 
av kvistar och grenar. Den vintriga 
tavlan är färgad i vitt, gult, blått och 
svart. Vinterns tillfälliga konstverk 
som för en kort stund pudras med 
nerfallande frostkristaller av en blå-
mes som gör en kort visit i björkens 
krona för att hitta något ätbart. Med 
rimfrosten täcker allt med sin vita 
klädnad. Här finns ingenting att häm-
ta för en hungrig blåmes. Han har 
inte tid och krafter att fälla rimfrosten 
ur trädet för att hitta vintersovande 
insekter och gömda frön på kvistar 
och grenar och flyger strax bort till 
något ställe där rimfrosten inte råder 
och bestämmer.

För blåmesen och andra småfåglar 
är rimfrostdagen inget att hurra över. 
De är för små för det och har inte råd 
att sitta och njuta av dagen som kråk-
fåglarna gör. Till all lycka finns det 
matningsplatser på var och varannan 
gård där livet är lätt att leva för de 
övervintrande småfåglarna. Här finns 
det mat i överflöd så det räcker åt alla.

När jag passerar en sådan gård en 
stund senare ljuder pilfinkarnas sorl 
från ett syrenbuskage. Det är en här-

Natur 

EN VINTERDAG 
MED RIMFROST

Skator och andra 
kråkfåglar har 
sökt sig till höga 
grantoppar och 
stora björkar 
med god utsikt.



lig kör att lyssna till och skvallrar om 
att vinterns stora mörkertid är förbi. 
Nu kan pilfinkarna sitta och sorla en 
god stund med krävorna fyllda med 
havre och solrosfrön. Tidigare var det 
gråsparvarna som skötte den sysslan. 
I dag har pilfinkarna tagit över syss-
lan samtidigt som man som gammal 
fågelskådare saknar gråsparvarnas 
muntra kör. 

På eftermiddagen är det dags att 
fylla krävorna en gång till och sedan 
ett sista mål på stående fot i skym-
ningen innan kvällen och natten tar 
över. På gården hörs också en försynt 
och halvdan visa, den tvåstaviga 
versionen, från en talgoxe som finner 
vinterdagen tillräckligt ljus och lång 
för en trevande sångstump. Snart 
kommer talgoxarna att sjunga både 
högljutt och med inlevelse i milda 
vinterdagar och göra en första inspek-
tionsrunda bland holkar och natur-
liga håligheter. Det är klokt att lägga 
bostadsmarknadens utbud på min-
net, i god tid innan konkurrensen om 
de bästa håligheterna börjar på allvar.

Jag viker in på en sidoväg som ny-
plogad löper fram bland enstaka eg-
nahemshus, förbi backar och odling-
ar och genom en gammal strandskog 
med gott om stora träd, både levande 
och döda. De senare är tillhåll för 
några större hackspettar som redan 
börjat kivas om äganderätten till de 
döda träden där det är lätt att hugga 
upp en ny hålighet i det murkna 
virket inför vårens häckning. Från en 
gammal och grov björk flyger en spill-
kråka bort, sotsvart och med eldröd 
nacke. Björken är död sedan några 
år, delvis stormbruten men stagad 
av en levande hägg, med hängande 
näversjok och full av skalbaggslarver 

som spillkråkan gärna hugger fram 
i vinterdagarna. Den döda björken 
gömmer på ett stort antal larver som 
sakta äter sig genom det murknande 
virket och är därmed ett bra skafferi 
för den stora svarta spetten.

Jag kommer ut på ett solbelyst 
avsnitt av landskapet där en gammal 
och stor tall står nere på en sluttning, 
luden av rimfrost och med solen 
lysande genom små hål i kronan. 
På den öppna sluttningen står frö-
rika vinterståndare av högörter som 
hundloka, älggräs och duntrav tätt 
bredvid varandra. Här brukar grå-
siskor och gulsparvar hålla till och 
plocka frön från de torra vinterstån-
darna, men inte i dag då allt är gömt 
under rimfrostens ludna päls. Borta 
på en bondgård bakom nästa krök 
håller fåglarna till i stället för där 
serverar bonden havre åt alla hugade 
fåglar. Gulsparvarna brukar vara 
många, ett hundratal som brusar upp 
i gårdsbjörkarna när man passerar.  

Nedanför gården i kanten av en klö-
veräng står en liten tork som en gång 
i tiden tjänat bondgården. Byggnaden 
är rödmyllad och framhäver rim-
frostdagen på ett markant sätt. Även i 
det solbelysta landskapsstycket med 
den stora tallen i sluttningen står en 
rödmyllad uthusbyggnad, ett vedlider 
som gömmer på torr björkved bakom 
de gröna dubbeldörrarna. Den röda 
och gröna färgen skänker färg och liv 
åt det vita landskapet. Så kan gamla 
rödmyllade byggnader bli en väsent-
lig del av ett vinterlandskap, tilltalan-
de för ögat och trevligt att fotografera.

Plötsligt kommer en fasantupp 
vadande i snön, tvärs över sluttningen 
med sina torra vinterståndare. På 
flera ställen längs vägen har fasanen 

lämnat sina kraftiga och lätt igen-
kännliga fotavtryck. Det är förstås be-
kvämt att gå på en plogad väg, det vet 
många djur. Men nu har fasanen gett 
sig ut i den snöiga terrängen där han 
under sommarhalvåret gärna håller 
till och tar sig fram med lätthet. I den 
lösa snön är det inte så lätt. Med ett 
kraftigt vingbrak löser fasantuppen 
problemet och flyger som en färg-
grann fyrverkeripjäs över sluttningen, 
bort mot en gård där fågelmatningen 
är riklig och buskage och träd ger ett 
gott skydd åt fasanen och åt de fyra 
fasanhönor som brukar vara trogna 
gäster på gården. 

Text och foto: Hans Hästbacka

Vedlidret med sina gröna dubbeldörrar ger färg och 
liv åt det vita landskapet.

Den vindstilla vinterdagen är inhöljd i rimfrost efter 
nattens fukt och minusgrader.

Den stora tallen är överdragen med rimfrost där 
solen tittar fram genom glipor i grenverket.

Rödmyllad står den lilla och bortglömda torken i 
kanten av en klöveräng.



LUNCHMENY     MAKE GOOD!

Lunch / Lounas 11,00 €, Lapset/barn (4-12 v 6€)(0-4v 0€) sis. jäätelö/glass 
Bock’ LOUNASBURGER beef/vege & yrttilohkoperunat 13,00€/ Bock´s LUNCHBURGARE 
nötkött/vegetrarisk & örtklyftpotatis 13,00 €

Lunchen inkluderar en varierad salladbuffé & varm huvudrätt och Wasa kaffe/te, kex
Lounas sisältää monipuolisen salaattibuffetin & lämpimän pääruuan ja Wasakahvi/
tee, keksejä

18.2  Fredag/perjantai:
Pork Ribs med BBQ-sås, klyftpo-
tatis G, L 
Varmrökt lax med tomatsås, klyft-
potatis G, L
Stekt bondbönsbiff med currysås, 
klyftpotatis G, L
Bock´s lunchburgare / beef /vege-
tarisk & örtklyftpotatis L
Pork Ribs ja BBQ-kastike, lohko-
peruna G, L 
Lämminsavustettu lohi ja tomaatti-
kastike, lohkoperuna G, L
Paistettu härkäpapupihvi ja curry-
kastike, lohkoperuna G, L
Bock’s lounasburger /beef/vege & 
yrttilohkoperunat L

25.2  Fredag/perjantai:
Oxstek med pepparsås, kokt 
potatis G, L 
Stekt sik med hummersås, kokt 
potatis G, L
Ostgratinerad fylld grönsakstortilla 
G, L
Bock´s lunchburgare / beef /vege-
tarisk & örtklyftpotatis L
Häränpaisti ja pippurikastike, 
keitetty peruna G, L 
Paistettu siika ja hummerikastike, 
keitetty peruna G, L
Juustolla kuorrutettu kasvistortilla 
G, L
Bock’s lounasburger /beef/vege & 
yrttilohkoperunat L

14.2  Måndag/maanantai:
Grillat broilerbröst med kantarell-
sås, gräddpotatis G, L
Stekt lax med räksås, gräddpotatis 
G, L
Stekt bondbönsbiff med currysås, 
klyftpotatis G, L
Bock´s lunchburgare / beef /vege-
tarisk & örtklyftpotatis L
Chokladbakelse med konjaksgrä-
dde L
Pariloitu broilerinrinta ja kantarel-
likastike, kermaperuna G,L
Paistettu lohi ja rapukastike, ker-
maperuna G, L
Paistettu härkäpapupihvi ja curry-
kastike, lohkoperuna G, L
Bock’s lounasburger /beef/vege & 
yrttilohkoperunat L
Suklaaleivos ja konjakkikerma L

21.2  Måndag/maanantai:
Pannbiff med ostronskivlingssås, 
rostad potatis L
Forell baddad i dragongrädde, 
rostad potatis G, L
Ostgratinerad fylld grönsakstortilla 
G, L
Bock´s lunchburgare / beef /vege-
tarisk & örtklyftpotatis L
Pannupihvi ja osterivinokaskastike, 
ppahdettu peruna L
Rakuunakermassa haudutettu 
kirjolohi, paahdettu peruna G, L
Juustolla kuorrutettu kasvistortilla 
G, L
Bock’s lounasburger /beef/vege & 
yrttilohkoperunat L

15.2  Tisdag/tiistai:
Rödvinssmaksatt oxsteksgryta, 
potatismos G, L
Stekt gös med sparrissås, potatis-
mos G, L
Stekt bondbönsbiff med currysås, 
klyftpotatis G, L
Bock´s lunchburgare / nötkött/
vegetarisk & örtklyftpotatis L
Punaviinillä maustettu häränpaisti-
pata, perunamuusi G, L
Paistettu kuha ja parsakastike, 
perunamuusi G, L
Paistettu härkäpapupihvi ja curry-
kastike, lohkoperuna G, L
Bock’s lounasburger / beef /vege & 
yrttilohkoperunat L

22.2  Tisdag/tiistai:
Helstekt grisfile med paprikasås, 
klyftpotatis  G, L
Vitlökssmaksatt räkpasta med 
pesto L
Ostgratinerad fylld grönsakstortilla 
G, L
Bock´s lunchburgare / nötkött/
vegetarisk & örtklyftpotatis L
Kokonaisena paistettu porsaanfile 
ja paprikakastike, lohkoperuna 
G, L
Valkosipulilla maustettu katkara-
pupasta ja pesto L
Juustolla kuorrutettu kasvistortilla 
G, L
Bock’s lounasburger / beef /vege & 
yrttilohkoperunat L

17.2  Torsdag/torstai:
Panerad broiler med shrirashma-
jonnäs, klyftpotatis L
Stekt forell med citronsås, klyftpo-
tatis G, L
Stekt bondbönsbiff med currysås, 
klyftpotatis G, L
Bock´s lunchburgare / beef/vegeta-
risk & örtklyftpotatis L
Paneroitu broileri ja shrirashama-
joneesi, lohkoperuna L 
Paistettu kirjolohi ja sitruunakasti-
ke, lohkoperuna G, L
Paistettu härkäpapupihvi ja curry-
kastike, lohkoperuna G, L
Bock’s lounasburger /beef/vege & 
yrttilohkoperunat L

24.2  Torsdag/torstai:
Rostad kassler med senapssås, 
klyftpotatis G, L
Panerad spätta med, limemajon-
näs, klyftpotatis L
Ostgratinerad fylld grönsakstortilla 
G, L
Bock´s lunchburgare / beef/vegeta-
risk & örtklyftpotatis L
Plättar, sylt och vispgrädde L
Paahdettu kassleri ja sinappikasti-
ke, lohkoperuna L
Paneroitu kampela ja limemajo-
neesi, lohkoperuna G, L
Juustolla kuorrutettu kasvistortilla 
G, L
Bock’s lounasburger /beef/vege & 
yrttilohkoperunat L
Ohukaisisa, hillo ja kermavaahto L

16.2  Onsdag/keskiviikko:
Ostgratinerad köttfärs med rose-
pepparsås, klyftpotatis L
Stekt sik med tartarsås, klyftpotatis 
G, L
Stekt bondbönsbiff med currysås, 
klyftpotatis G, L
Bock´s lunchburgare / beef /vege-
tarisk & örtklyftpotatis L
Juustolla kuorrutettu lihamureke ja 
rosepippurikastike , lohkoperuna L
Paistettu siika ja tartarkastike, 
lohkoperuna G, L
Paistettu härkäpapupihvi ja curry-
kastike, lohkoperuna G, L
Bock’s lounasburger /beef/vege & 
yrttilohkoperunat L

23.2  Onsdag/keskiviikko:
Mör oxbringa med rödvinssås, 
vitlökspotatis G, L
Stekt lax med pico de gallo , 
vitlökspotatis G, L
Ostgratinerad fylld grönsakstortilla 
G, L
Bock´s lunchburgare / beef /vege-
tarisk & örtklyftpotatis L
Murea häränrinta ja punaviinikas-
tike, valkosipuliperuna G, L
Paistettu lohi ja pico de gallo, 
valkosipuliperuna G, L
Juustolla kuorrutettu kasvistortilla 
G, L
Bock’s lounasburger /beef/vege & 
yrttilohkoperunat L
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Myynti ja huolto
Försäljning och service

Tammipiha-Ekgården
J045 6566 659

www.halonen.com

CO-WORKING SPACES AT WASA 
INNOVATION CENTER

WIC is a hub thriving on discussions,
problem solving, and exchanging ideas.

JANNE PERTTU
050 473 4444,

janne.perttu@wic.fi



Vaasa Startup 
Challenge has 
been launched

The deadline for applying with 
your startup/business idea is 
the 20th of February. The most 

prominent applications will be taken 
to a pitching session, from which the 
winners will be chosen. They, in turn, 
will take part in a 6-month growth 
program, with support from all the 
organizations and mentors involved. 
On top of that, Wasa Innovation 
Center’s facilities will be available for 
the winners.

If you, or somebody you know, have 
an idea for a startup, or are already 
running one, make sure to fill the ap-
plication form:
https://www.f6s.com/vaasa-startup-
challenge/apply

Janne Perttu

Det anrika bankhuset ”Kurt-
enia”, som är beläget i kors-
ningen av Hovrättsesplanaden 

och Rådhusgatan i Vasa, blev fär-
digt 1904, och anses av många som 
stadens vackraste byggnad.

Huset ritades av arkitekt Fr. Thesleff, 
som verkade en tid som stadsarkitekt 
i Vasa stad.

Det var från början kontor för Wasa 
Aktie bank, men efter en gedigen och 
pietetsfull restaurering verkar nu en 
restaurang i den gamla banksalen.

I huset finns i dagsläget 13 af-
färslokaler och 25 bostadslägenheter.

Text och foto:
Christian Nylund, Vasa

FASTIGHETS AB KURTENIA



Science @Bock’s  nr 46

TOM SPRÅKLOGIKEN 
FÖRÄNDRAS MED 
TIDEN?

CUBA PRODUCERAR 
COVID VACCIN!

En massiv forskningsrapport har utkommit där focus 
är att se på hur man argumenterar i text i fråga om 
balansen mellan orsak och känslor.

För att kolla om här har skett någon väsentlig förskjut-
ning så har gruppen med Marten Scheffer och andra gjort 
en massiv genomgång av miljoner böcker från 1850 till 
2019 som är tillgängliga i Google nGram data.

Gruppen kan klart påvisa att användningen av ord som 
relaterar till rationalitet (typ slutsats, bestämmer osv) steg 
systematiskt och betydligt i användning från 1850, medan 
ord som hänvisar till mänsklig erfarenhet ( typ tror, kän-
ner) minskade.

Den här utvecklingen svängde dock under de sista årti-
ondena. Samtidigt har ord som hänvisar till individualis-
tiska synvinklar i singularis ökat i förhållande till gemen-
skaper (typ jag / vi och han, hon / de).

Den här förskjutningen har skett i alla boktyper (fiction/ 
non fiction).

Språkbrukets utveckling i litteraturen har också jämförts 
med tidningen New York Times artiklar. Samma mönster 
påträffades där.

Den stora bilden är att det har skett en klar förskjutning 
de senaste årtiondena från en kollektivistisk till en indivi-
dualistisk syn, från rationalitet till känslor.

Googla närmare www.pnas.org ”The rise and fall of 
rationality in language”

CBNC har kablat ut en liten uppstickande nyhet: 
Kubas ganska avancerade  biotech sektor har tagit 
fram fem Covid vacciner. De mest kända heter 

Abdala, Soberana 02 och Soberana Plus. Med tre doser 
uppnår man mera än 90% skydd.

Dessa vaccin har utvecklats för att passa de mindre ut-
vecklade länderna. De kräver inte nedkylning. Professor 
emiritius John Kirk i Kanade med ansvar för Latiname-
rika i Dalhousi University säger att när WHO godkänner 
vaccinerna kommer de att ha enorm betydelse för lågin-
komstländerna.

Cuba har därför vaccinerat en större andel av sin befolk-
ning, 86% har fått tre doser, än de flesta utvecklade län-
der. Prestationen kommer inte från bar himmel. Biotech 
är relativt starkt utvecklad på Cuba.

Nyheten är intressant för de utvecklade länderna. Cubas 
förmånliga vaccin är en väsentlig möjlighet att få befolk-
ningen vaccinerad i hela världen – också låginkomstlän-
der. Sköts inte det kommer nya versioner att spridas från 
länder med svag vaccination. Det i sin tur skapar oerhör-
da kostnader i höginkomstländerna. 100 länder når inte 
upp till 70% vaccinationsgrad före juli 2022.

Samtidigt försöker vissa länder (såsom Canada och 
England) att förhindra patentbegränsande lagstiftning, 
som skulle möjliggöra en friare produktion av existerande 
vacciner.





     MAKE GOOD!

Räk-skagen
på skärgårdsbröd

•••

Smörstekt röding med hollandai-
se, sparris och kräftstjärtar. 
Dillsmaksatt klyftpotatis och 
ciderkokta rotsaker

TAI

Grillad 180 gr ox yttrefile-
biff, konjakspepparsås & lö-
kringar, rostade rotfrukter & 
lantpommes

•••

Bock’s Berry Pavlova

Book a table:
sales@bockscornerbrewery.com

0503777000

Rapu-skagen
saaristolaisleivällä

•••

Voissa paistettu nieriä ja hol-
landaise, parsa ja jokiravun 
pyrstöjä. Tillillä maustetut 
lohkot ja siiderissä haudutet-
tuja juureksia

TAI

Pariloitu 180g häränulko-
filé, konjakkipippurikastike 
&sipulirenkaita, paahdettuja 
juureksia & maalaisranskalaiset

•••

Bock’s Berry Pavlova

38€
pers/
hlö

BRING YOUR
VALENTINE, BE IT A
HUMAN OR A DOG –
BOCK’S WILL CATER 

FOR YOU AN UNFORGET-
TABLE EVENING!

VALENTINE’S 
MENU

Special
snack 

buffé for 
dogs



Tulevaisuusvaliokunnan puheenjohtaja Joakim 
Strand osallistui viime viikolla Euroopan parla-
mentin tutkimuspalvelun (EPRS) järjestämään 

pyöreän pöydän keskusteluun Euroopan unionin strate-
gisesta ennakoinnista. EPRS kehittää menetelmää Euroo-
pan unionin lainsäädännön stressitestiksi, jonka avulla 
päätöksentekijät voisivat paremmin ennakoida tapahtu-
mia ja varautua tulevaan.

EPRS:n tuore raportti tarkastelee strategista ennakoin-
tia neljässä maassa, joilla on erityisen kehittynyt enna-
kointijärjestelmä. Näitä maita ovat Suomi, Alankomaat, 
Uusi-Seelanti ja Iso-Britannia. Raportissa Suomen edus-
kunnan tulevaisuusvaliokunta nostetaan malliksi koko 
EU:n ennakoinnin kehittämiselle. Uudessa ennakointi-
menetelmässä on otettu mal-
lia tulevaisuusvaliokunnasta. 
EU:n strategisen ennakoinnin 
kehittäminen voi johtaa jopa 
Euroopan parlamentin oman 
tulevaisuusvaliokunnan perus-
tamiseen.

"Tarvitsemme ennakointi-
menetelmiä tehdäksemme 
parempaa lainsäädäntöä. Tämä 
ei kuitenkaan riitä, vaan päät-
täjillä tulee olla velvollisuus 
haastaa ilmiselvyyksiä, ajatella 
pitkäjänteisesti ja nähdä välit-
tömiä uhkia ja mahdollisuuksia 
pidemmälle. Institutionali-
soidun toimijan kuten tule-
vaisuusvaliokunnan vahvuus 
on juuri tässä. Se voi edistää 
päätöksiä, jotka mahdollistavat 
tai jopa pakottavat ennakointi-
in päätöksentekojärjestelmässä. 
Kysynkin, voisiko Euroopan 
parlamentti perustaa oman tu-
levaisuusvaliokuntansa, jonka 
tehtävänä olisi edistää pitkän 
tähtäimen näkökulmaa EU-asioissa? Hyvä ennakointi-
kyky on myös tehokas keino vahvistaa EU:n painoarvoa ja 
kilpailukykyä globaalissa toimintaympäristössä", Strand 
sanoi puheenvuorossaan pyöreän pöydän keskustelussa 
viime keskiviikkona. 

Tulevaisuusvaliokunta on käynyt aiheesta vuoropuhelua 
myös komission kanssa aiemmin viime syksynä. Yhteisty-
ön lisääminen EPRS:n kanssa on jatkoa tälle aiemmalle 

vuoropuhelulle komission varapuheenjohtaja Maroš 
Šefčovičin kanssa EU:n strategisen ennakoinnin kehittä-
misestä. 

Viktigt att Finland och
regionen noteras inom EU
Som ordförande för framtidsutskottet i Finlands 

riksdag gläder jag mig över att Europaparlamentets 
utredningstjänst EPRS så starkt i sin färska rapport 

lyfter fram just framtidsutskottet i Finland som exempel 
för utvecklandet av framsynen inom hela EU, konstaterar 

Joakim Strand som deltog i en 
rundabordsdiskussion i sam-
band med rapportens publice-
ring.

I själva verket borde vi på 
alla plan ännu betydligt bättre 
kunna utnyttja de möjlighe-
ter vårt medlemskap i EU ger. 
Detta gäller såväl finansiering 
som ny samverkan kring forsk-
ning, innovationer som infra-
struktursatsningar. Som ett steg 
i detta ombildade vi tidigare 
Kvarkenrådet till en formell 
Europeisk Gruppering för Ter-
ritoriellt Samarbete (EGTS). 
Detta sätter även Österbotten 
på kartan på ett helt nytt sätt. 
Samtidigt kan jag meddela 
att jag efter 3 givande år som 
Svenska riksdagsgruppens och 
Mittengruppens representant i 
Nordiska Rådet och dess ut-
skott för tillväxt och utveckling 
kommer att ge stafettpinnen 
vidare. Mitt övriga nordiska 

engagemang, inte minst styrelseordförandeskapet inom 
just Kvarkenrådet EGTS kräver allt mer tid. Med Aurora 
Botnia i hamn jobbar vi nu aktivt med frågor kopplade till 
the Nordic Battery Belt, regionala elflyg samt utredningar 
kring de förslag som olika aktörer och potentiella investe-
rare fört fram kring en framtida fast förbindelse, avslutar 
Strand.

SUOMEN
TULEVAISUUSVALIOKUNTA 
MALLIKSI KOKO EU:LLE

Bilden från en tidigare NR session 
i Sveriges riksdag



Haymarket @Bock’s

STICKAT 
FRÅN 
ORAVAIS!
Jag heter Anita Lindgård och är 

pensionär bosatt i Oravais. Jag är 
född och uppvuxen i Monäs, Ny-

karleby.  Efter att ha blivit merkonom 
från dåvarande Vasa Handelsläroverk 
blev jag bankfröken först några år i 
Munsala Andelskassa och har sedan 
största delen av karriären arbetat på 
Nordea i Oravais.

Mitt stickintresse började i 5-årsål-
dern när min första produkt var en 
halsduk till en nalle och sedan dess 
har det bara rullat på. Under många 
år sysslade jag med även virkning, 
broderier och klädsömnad, men nu-
mera är det så gott som enbart stick-
ning som gäller. Det blir tröjor för 
alla åldrar, stora som små. 

De flesta tröjmönster har jag själv 
skapat, men numera när jag nästan 
helbent gått in för att sticka de po-
pulära strömsö- och islandströjorna 
följer jag nog mönster men varierar 
färgerna i det oändliga.  Skapandets 
glädje i dessa trista pandemitider 
håller mig flytande mentalt.  När jag 
dessutom förra vintern drabbades av 
en svår njursjukdom med obefintligt 
immunförsvar som gör att jag måste 
vara ytterst försiktig med att röra mig 
bland folk för olika smittors skull 
är jag ännu mera beroende av mitt 
stickande. Att vara på jul- och som-
marmarknader som jag brukar är nu 
uteslutet så jag är tacksam att jag får 
visa upp mina alster i Bock’s Corners 
Brewery’s butik.

Känner någon där ute för att skaffa 
sig en handstickad tröja för egen del 
eller som present står jag gärna till 
tjänst.  Ring i så fall 050-5690115 så 
kan vi diskutera vad som önskas.

Hälsningar, Anita

Anitas första stickade verk – 
en halsduk till hennes nalle.



Fotolayout: Lily Maier

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

Kaikki kotikokkailuun Bock’s Kyläkaupasta! / Allt åt hemmakocken från Bock’s Byabutik!Kaikki kotikokkailuun Bock’s Kyläkaupasta! / Allt åt hemmakocken från Bock’s Byabutik!
Kaikki lähituotettua! / Allt närproducerat! #SUPPORTYOURLOCALKaikki lähituotettua! / Allt närproducerat! #SUPPORTYOURLOCAL

Vuorusluoma Vuorusluoma 
HighlandHighland
Tomahawk 
Pakastettu / Fryst

Jauhelihaa – Köttfärs
Pakastettu – Fryst

Mäkelän PuutarhaMäkelän Puutarha
Kuivakukkakimppuja Vähästäkyröstä / Torrblomsbuketter från Lillkyrö

8,90 € / kpl/st
Kukat kasvatettu ja niput sidottu Vähäkyrössä! 100% paikallinen tuote! / 
Blommorna odlade och buketterna knutna i Lillkyrö. 100% lokal produkt!

Lillkungs bageriLillkungs bageri
Leivonnaisia Oravaisista / Bakverk från 
Oravais
KE & PE  ONS & FRE
Laskiaispullia – Fastlagsbullar 
Hillon tai mantelimassan kanssa / Med 
sylt eller mandelmassa
5,40 € / 2 kpl/st

KE & PE  ONS & FRE
Kermamunkkeja – Gräddmunkar
5,80 € / 3 kpl/st

Voihan VuohiVoihan Vuohi
Vuohenmaito juustoja Kurikasta/ Ostar gjorda av 
getmjölk från Kurikka

Ricotta 5 € / 300 g
Saatavilla vain Bock’s Kaupasta!
Toimitus noin alkukuukaudesta 
– saatavilla niin kauan kuin 
tuotetta riittää.

Till salu endast i Bock’s 
Shop!
Leverans ungefär i början 
av veckan– tillgänglig så 
länge varan räcker.



Julkaisemme viikoittain lukijoiden 
kuvia digialbumissa. 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. 

Christian Nylund, Vasa. "Det går inte alltid som på ”Strömsö”. Bilden är 
tagen 31.01 i korsningen av Skolhusgatan och Sandviksgatan i Vasa."

Matti Hietala, Vaasa. "Kovaa tuulta ja lumipyryä, 4.2.2022, Raippaluodon silta, Mustasaari, Vaasan seutu".

Gertrud Engman, Helsingby. "Flammande solnedgång."

Marianne Gråbbil-Hakkola.

Heikki Hongisto, Vaasa. "Ilta Auringonlasku Vaasa." 



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 :
mega@upc.fi - www.megamedia.fi
Avustajat / Medarbetare:  Juha Rantala, Hans Hästbacka 

KAUHAVA

KURIKKA

Pirjo Granholm. "Kesää odotellessa."

Leena Minkkinen. "Koti kettu."

Christer Grankull, 
Vasa"Kirkkopuisto - Kyrkparken, Vaasa."

Ulla Pada, Helsingby. ”Snöskottning.”

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:
Dzina Maiseichyk, 050 452 7007
mega@upc.fi - www.megamedia.fi
Avustajat / Medarbetare: Juha Rantala, Hans Hästbacka 

KAUHAVA

KURIKKA

Esa Rönkä, Vaasa. "Aurinko laskee nuukasti Laihialla."

Siv Klemets.



 p Lumikirpun suuri maailma / Snöloppans stora 
värld.
     Observateur: Marianne Gråbbil-Hakkola

 p Hungriga fåglar.
     Observateur: Ann-Christin 
Källros, Pörtom

OBSERVATEUR

Ota kuva ja kommentoi lyhyesti – max noin 100 merkkiä – tapahtumaa, treffiä, luonto-
kokemusta, 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 ”Obser-

vateur”. 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 na-
turupplevelse, 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 sam-

lats, får man ett presentkort värt 10 euro till Bock's byabutik.

 p "usvaa ja tihkua, 27.1.2022 Vaasa".

     Observateur: Matti Hietala, Vaasa

 p Pian lumi peittää lamput.     Observateur: Tuula Åstrand, Mustasaari

 p Kalaranta-lasten pulkkamäki, kuvattu28.1.2022

     Observateur: Klaus Koivula

 p Pakkasella hyvä pitää myssy päässä.
    Observateur: Esa Rönkä, Vaasa

 p Fin solnedgång 28.01 i Vasa
    Observateur: Christian Nylund, Vasa



BAZI & MAZI

ZITZ

SUDOKU - COMICS - JAPANESE PUZZLE

38
2

SUDOKUJAPANSKT BILDKRYSS    JAPANILAINEN RISTIKKO

#3 6 9 5 8 4

8 4 7

1 2

3 8

5 7 8 6 9 3

7 8

6 2

3 9 4

1 6 5 3 8

Puzzle 1 (Very hard, difficulty rating 0.84)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Fri Feb  4 07:31:20 2022 GMT. Enjoy!

#1 9 7 6 5 4

7 3 2

2 4 5 1

1 9 8

3 2 7

9 3 5 2

8 2 6

1 2 4 6 9

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.53)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Fri Feb  4 07:31:21 2022 GMT. Enjoy!

#2 5 8

3 6 7

8 1 5 6

4 3 7 8 9

2 9

3 9 5 1 4

5 4 9 2

8 3 9

7 5

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.54)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Fri Feb  4 07:31:23 2022 GMT. Enjoy!

NONOGRAM RATKAISU / LÖSNING

RATKAISU / LÖSNING

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.53)

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

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Fri Feb  4 07:31:21 2022 GMT. Enjoy!

#1 Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.54)

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

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Fri Feb  4 07:31:23 2022 GMT. Enjoy!

#2 Puzzle 1 (Very hard, difficulty rating 0.84)

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

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Fri Feb  4 07:31:20 2022 GMT. Enjoy!

#3

V 4



     MAKE GOOD!

Tuottaja / Producent
Bock’s Corner Brewery 
Oy
Gerbyntie 18, 65230, 
Vaasa, FIN

Parasta ennen / Bäst före
Tuotantoerä / Produktionsparti

Alexander Maier

Quality beverages 
has been produced in 
Bock’s Corner for over 
150 years. Today those 
traditions are carried on 
by brewmaster: 

The content in this bottle 
has been produced with 
electricity from our very 
own solar power plant!
Enjoy responsibly!

Kippis! Skål! Cheers! Prost! 
Santé! Salud! На здоровье! 
Saluti! Terviseks! Máistte!

330 ml

Sisältää / Innehåller:
Hiilihapotettu vesi, sokeri, väri (E150d), hap-
pamuudensäätöaineet (E338), luontaiset aromit, 
kofeiini.
Kolsyrat vatten, socker, färg (sockerkulör E150d), 
syra (E338), naturliga aromämnen, koffein.
Ravintosisältö / Näringsinnehåll*
Energia / Energi 180 kJ (43 kcal)
Rasva / Fett < 0,01g
Josta tyydyttänyttä / Varav mättade 0,0 g
Hiilihydraatit / Kolhydrater 10,8 g
Joista sokereita / Varav sockerarter 10,6 g
Proteiini / Protein <0,01 g
Suola / Salt <0,02 mg
*per 100ml valmista juomaa / färdig dryck

PANTTI

0,1
€

COLA
 MMAAKKEE  GGOOOODD!!

TRADITIONS SINCE 1865

PANTTI

0,1
€

Parasta ennen / Bäst före
Tuotantoerä / Produktionsparti

Alexander Maier

Quality beer has been 
brewing in Bock’s Corner 
for over 150 years. Today 
those traditions are car-
ried on by brewmaster: 

The content in this bottle 
has been produced with 
electricity from our very 
own solar power plant!
Enjoy responsibly!

Kippis! Skål! Cheers! Prost! 
Santé! Salud! На здоровье! 
Saluti! Terviseks! Máistte!

330 ml

Tuote sisältää 
Produkten innehåller 
Säilytetään viileässä ja pimeässä
Förvaras svalt och mörkt
Tuottaja / Producent
Bock’s Corner Brewery Oy
Gerbyntie 18, 65230, Vaasa, FIN

KKAATTAAJJAA
VVEEHHNNÄÄ

ohra- ja vehnämallasta
korn- och vetemalt

V
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5,5 til-%

 MAKE GOOD!

TRADITIONS SINCE 1865

PANTTI

0,1
€

Parasta ennen / Bäst före
Tuotantoerä / Produktionsparti

Alexander Maier

Quality beer has been 
brewing in Bock’s Corner 
for over 150 years. Today 
those traditions are car-
ried on by brewmaster: 

The content in this bottle 
has been produced with 
electricity from our very 
own solar power plant!
Enjoy responsibly!

Kippis! Skål! Cheers! Prost! 
Santé! Salud! На здоровье! 
Saluti! Terviseks! Máistte!

330 ml

Tuote sisältää 
Produkten innehåller 
Säilytetään viileässä ja pimeässä
Förvaras svalt och mörkt
Tuottaja / Producent
Bock’s Corner Brewery Oy
Gerbyntie 18, 65230, Vaasa, FIN

COFFEECOFFEE
PORTERPORTER

ohramallasta, laktoosia
kornmalt, laktos
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 MAKE GOOD!

TRADITIONS SINCE 1865

What’s up in the 

Brewery 2022

GREETINGS FROM THE BREWMASTER!

Let’s hope this year will be the end of 
the pandemic and we can go back to big-
ger events and meetings again. Even the 
restaurant was closed now for a while we 
are working hard on the brewery side to 
produce extraordinary beers and lemonades 
for you.

After many customers were coming to us 
and asked for a COLA, we can present in 
the end of February our very own Bock’s 
COLA. After a few months developing we 
have now the perfect refreshment combined 
with natural aromas and a nice sweetness.

Another project was to rebuild the reci-
pe of our COFFEE PORTER, the basics stay 
the same: a dark roasted malt bill com-
bined with our very own Wasa Coffee, but 
in the newest batch we add milk sugar to 
give the beer a round smoothness and a 
sweet finish, like a desert on its own.

After the success of our Katajavehnäpuk-
ki in Alko we decided to bring the flavor 
experience also to the grocery stores. 
Soon also in the shelves Bock’s KATAJA 
VEHNÄ 5,5%, look out for it!

For the summer the collaboration with 
the Aroma bakery will be continued the 
BREAD ALE, where we reuse left over Lev-
ain bread, we wil add this year a new hop 
variety and it comes up again in June. We 

will update also our FINMERICA and add 
more hops to make it fruitier!

We also continue to work with Kyrö Des-
tillery on more Barrel Aged specialties. 
Stay tuned more to that later.

Due to the situation the arrangement of 
the Bothnia Beerfest is not possible in 
February, so the plan is to move it to 
the summer. We invite Breweries from both 
sides of the Kvarken!

Save the date for the beer event of the 
year 10/11.06.2022. 

You will find us also this year on three 
Suuret Oluet - Pienet Panimot Festivals: 
Tampere, Helsinki, Oulu! See you there!

Finally we hope that we can organize the 
Oktoberfest as big as before Corona this 
year!

Do not forget by now all our products 
are made with renewable energy! So, drink 
responsible!

See you at Bock’s and the easiest way to 
support your local is to grab a beer!

Kippis, Skål, Cheers!

Your Brewmaster Alexander Maier!


