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Pääkirjoitus

Kell’ onni on,  
se onnen jakakoon 

KUN olemme ylpeinä kertoneet kaupunkimme tavoit-
teesta, Suomen onnellisimmista asukkaista, on usein 
tullut epäileviä kysymyksiä. Haluammeko tehdä vaale-
anpunaista kuorrutusta, pakottaa jatkuvaan positii-
viseen ajatteluun, kieltää sen, että elämä ei ole aina 
helppoa? Tässä on varmasti myös syvällä perinteinen 
suomalainen mielenmaisema: Kell’ onni on, se onnen 
kätkeköön. Elämän kuuluu olla kärsimystä ja jos ei 
kärsimys juuri nyt ole käsillä, voi miettiä, että kyllä se 
kohta tulee.  

Toivon, että nyt viimeistään on kaikille selvää, että 
emme ole asettelemassa vaaleanpunaista onnelli-
suuden kuorrutetta kaupunkimme ylle. Keväällä sain 
lukea 115 hakemusta maailman onnellisimmaksi ihmi-
seksi. Elämäntarinoita, kertomuksia vaikeista hetkistä, 
oivalluksia onnellisuudesta. Finalistien valinta näiden 
uskomattoman hienojen, kaikkien omalla tavallaan 
onnellisten ihmisten joukosta oli tuskallisen vaikeaa. 
Jokaisen tarina olisi ansainnut tulla kerrotuksi. Miten 
suurienkin vastoinkäymisten kautta nämä ihmiset ovat 
löytäneet onnellisuutta, tai miten toisten on synnyn-
näistä olla kiitollisia hyvin yksinkertaisista asioista, 
tuntea onnellisuutta. Aitoja, rehellisiä ja koskettavia 
elämäntarinoita.  

Olen kiitollinen siitä, että saan tehdä töitä asuk-
kaiden onnellisuuden eteen. En tiedä, mikä voisi olla 
hienompi tavoite. Onnellisuus ei todellakaan tarkoita 
meille sitä, että elämässä ei olisi vaikeuksia. Itseasiassa, 
voiko onnellisuutta edes tuntea, jos ei ole sen vastakoh-
taa? Elämään kuuluu kaikilla hyviä ja huonoja hetkiä. Yksi 
onnellisuutta lisäävistä tekijöistä on toisen auttaminen 

– silloin, kun lähimmäisellä on se huono hetki menossa, 
voit auttaa häntä ja tehdä samalla hyvää myös itsel-
lesi! Melkoisen hyvä ketjureaktio. Emeritusprofessori 
ja onnellisuusmatkan kumppanimme Markku Ojanen 
on luonut uuden version Leinon runosta: Kell’ onni on, 
se onnen jakakoon!  

Tärkeintä ei ole se, kuka on onnellisin, vaan se, että 
mahdollisimman moni olisi mahdollisimman onnellinen. 
Tämän tavoitteen eteen jatkamme työtämme. 

LEENA FORSÉN
viestintäpäällikkö

Ky
sy

im
m

e Hyvinvointi luo 
onnellisuutta

Vaasa haluaa olla maailman onnellisin kaupunki. 
Onnellisuuteen liittyy kuitenkin moni asia, esimerkiksi 
hyvinvointi. Lähdimme selvittämään kesällä, mitä hyvin-
vointi merkitsee vaasalaisille seuraavin kysymyksin:

1. Miten hoidatte omaa hyvinvointianne?  

2. Mikä on teille tärkeintä hyvinvoinnissa?

3. Tarjoaako Vaasa hyvät mahdollisuudet  

 hyvinvoinnin vaalimiseen?

Lue vaasalaisten ajatuksia alta!

Maria & Matias Vähätiitto  
Vaasa

1 Syödään, nukutaan  
ja liikutaan hyvin. 

2 Sosiaalisuus on tosi iso  
osa meidän hyvinvointia. 

3 Täältä löytyy kaikennäköistä 
harrastustoimintaa ja esimerkiksi  

rannat ovat tosi kivoja. Skeittipuisto olisi  
vielä kiva. 

Tanja & Juha Nyqvist 
Vaasa

1 Syödään terveellisesti, liikutaan ja tanssitaan.  
Koiran hankinta on myös ollut iso asia. 

2 Tärkeimpiä ovat liikunta,  
sosiaalisuus ja kokonaisterveys. 

3 Rannat ovat olleet paremmat tänä vuonna ja kävelykatu on ollut 
todella hyvä idea. Harrastamme paritanssia ja siinä suhteessa Vaasa 

ei tarjoa hirveästi meidän ikäisille harrastusmahdollisuuksia.

    Mona-Maria Sandström ja Sarianne Manninen   

  Mona-Maria Sandström

Briefly
IN ENGLISH

s. 20
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HYVINVOINTI

”Haluan kannustaa 
ihmisiä puhumaan 
onnellisuudesta”
Sebastian Da Costa äänestettiin maailman onnel-
lisimmaksi ihmiseksi 2. lokakuuta Onnellisuusil-
ta-lähetyksessä. Hänet ilmoitettiin salaa ehdolle 
Maailman onnellisimmaksi ihmiseksi, mutta Sebas-
tian heittäytyi tutkimusmatkaan suurella sydämellä. 
Onnellisimman ihmisen etsinnän tavoitteena on 
ollut jakaa oivalluksia onnellisuudesta. 

 Eevamaria Paasikari • Heli Masa     Rauli Lehto • Mikael Matikainen

S ebastian on vaasalainen tuottaja 
ja muusikko, joka säteilee positii-
vista energiaa. Hänellä on vahva 

ja myrskyisäkin suhde Vaasaan, mutta se 
on kasvanut luottamukseksi. 

— Pohjafiilikseni on aina hyvä, 
mutta olen massasta erottuvan ulkonä-
köni takia jo lapsena joutunut käsittele-
mään ulkopuolelta tulevaa vihaa. Vaasa 
on aina ollut kotini, täällä olen rakenta-
nut itseni. Olen kiitollinen siitä, että olen 

Sebastian Da Costa ja Maria Veitola
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 Maria Veitola     Rauli Lehto

onnistunut löytämään luotettavia ihmisiä ympä-
rilleni, Sebastian kertoo.  

Positiivisuus ja optimismi ovat kotoa opit-
tuja elämänasenteita. Musiikki tuli Sebastianin 
elämään, kun hän 9-vuotiaana pääsi perhetutta-
van studiolle.  

— Musiikki on aina pysynyt mukanani, ollut 
pakopaikka, kun on ollut vaikeaa. 
Onnellisuuden tunnetta lisää 
kiitollisuus siitä, että on vapaus 
ja mahdollisuus toteuttaa 
itseään. Musiikki on osa 
perhettämme, nimittäin 
myös kihlattuni Zaida 
laulaa ja p oikamme 
Valentinokin  on jo 
vähän ehtinyt käydä äänit-
telemässä, Sebastian kertoo 
hymyillen. 

Itsensä kohtaaminen 
avaa silmät 
Nuorena Sebastian näki nopean suosion 
kautta isomman puolen musiikkimaailmasta, ja 
joutui pysähtymään pohtimaan onnellisuuttaan 
loppuun palamisen jälkeen.  

— 25-vuotiaana meni liian lujaa. Mutta en 
loppupeleissä haluaisi vaihtaa mitään koke-
musta pois. Tein elämässäni käännöksen, ja aloin 
miettiä omaa hyvinvointiani. Silloin osui käsiini 
Don Miguel Ruizin Tie takaisin paratiisiin 
-kirja. Nyt on hienoa ajatella omaa matkaani tähän 
hetkeen asti, Sebastian kertoo. 

Onnellisuuden eteen ei tarvitse kuitenkaan 
käydä välttämättä läpi suurta kriisiä, vaan itses-
tään voi oppia pienillä harjoitteilla. Sebastian 

rohkaisee arjen keskellä kohtaamaan itsensä 
aidosti silmästä silmään. 

— Voit keskustella itsesi kanssa peilin edessä. 
Silloin näet itsesi sellaisena kuin olet. Huomaat, 
että päivästä riippuen näet itsesi erilaisten lins-
sien läpi. Toisena päivänä olet väsynyt, toisena 

tarmokas. Itselleen puhuminen voi olla yllät-
tävän vaikeaa tai outoa aluksi, mutta 

se auttaa hyväksymään itsensä ja 
sitä myötä suhtautumaan myös 

muihin ihmisiin avoimemmin, 
vihjaa Sebastian. 

Asukkaiden 
onnellisuus 
kaupungin 
tavoitteena 

Vaasan kaupungin stra-
tegiaan on kirjattu yhtenä 

tärkeimpänä tavoitteena 
Suomen onnellisimmat asukkaat. 

Asukkaiden onnellisuutta seurataan 
vuosittain onnellisuustutkimuksella, joka 

toteutetaan yhdessä emeritusprofessori Markku 
Ojasen kanssa. 

Toukokuussa 2021 Vaasa julkaisi maailman 
onnellisimman ihmisen etsintäkuulutuksen. 115 
ilmoittautuneen ja ilmiannetun joukosta valit-
tiin kolme finalistia. Finalistit kohtasivat toimit-
taja Maria Veitolan, ja vierailuista koottiin 
kolmiosainen videosarja Maria & maailman 
onnellisimmat.  

Tutustu videoihin:  
maailmanonnellisinkaupunki.fi.

Sebastian lisäksi 
myös Maija 
Mäki ja Anni 
Ruostekoski 
olivat ehdolla 
maailman 
onnellisimmaksi. 
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Kirpsakka ja 
koukuttava 

OLIN käynyt Vaasassa vain kerran 
aiemmin. Vietin sitä kuuluisaa omaa 
aikaa: söin erinomaisen illallisen ravin-

tolassa ja tein pitkän iltakävelyn kaupungilla. 
Keskustan historiallinen, monikerroksinen arkki-
tehtuuri pastellisävyineen hurmasi minut todella. 

Tuntui hyvältä olla takaisin Vaasassa. 
Tutustuin Anniin, Sebastianiin ja Maijaan: kolmeen 
vaasalaiseen, jotka uskalsivat jakaa onnensa avai-
met minulle ja maailmalle. Heillä jokaisella on 
keskenään täysin erilainen elämänsä Vaasassa, 
mutta löysin heistä myös yhdistäviä tekijöitä. 
Jokaisen taustalta löytyi aika ja olosuhteet, jolloin 
kunkin onnellisuus oli kyseenalaistettu. Jokainen 
heistä oli vastoinkäymisistä huolimatta – tai ehkä 
niiden tähden – löytänyt oman tapansa elää onnel-
lista elämää. Jokainen heistä oli myös löytänyt 
ympärilleen ne ihmiset, joilta he saivat rakkautta, 
tukea, turvaa ja vahvistusta tehdä omannäköisiä 
valintoja. 

Entä mikä on Vaasan rooli onnellisuuskan-
didaattiemme elämissä? Vaasa tuntuu tarjoavat 
täydelliset raamit onnelliselle ja turvalliselle, 
ihmisen kokoiselle elämälle. Jokaiselle tuntuu 
löytyvän tekemistä ja harrastusmahdollisuuk-
sia. Kulttuuria, taidetta, liikuntamahdollisuuk-
sia, ravintolakokemuksia, kivijalkamyymälöitä, 
kirpputoreja. 

Vaasassa tuli mitätöityä myös yksi potentiaa-
linen valttikorttini “En ole koskaan” -pelissä. “En 
ole koskaan nähnyt luonnossa kasvavia tyrnipen-
saita ja syönyt tyrnimarjoja suoraan puskasta.” 
No, nyt olen. Tuoreet tyrnit olivat naurattavan 
kirpsakoita ja koukuttavia, niin kuin Vaasakin. 

MARIA VEITOLA



 Johanna Jussila      Linus Lindholm

Ikäkeskuksen kuntosalilla  
on ilo ylimmillään 
Iän karttuessa tasapaino heik-
kenee ja kropan hallinta vaikeu-
tuu. Suurena apuna kotona 
asuville iäkkäille on Ikäkes-
kuksen kuntosalitoiminta, jota 
pidetään nykyään Ikäkeskuk-
sen entisen juhlasalin tiloissa.

K untosalitoiminta on tarkoitettu kotona asuville yli 
65-vuotiaille vaasalaisille, joiden fyysinen, psyyk-
kinen tai sosiaalinen toimintakyky on alentunut 

tai vaarassa alentua. Tavoitteena on asiakkaan toiminta-
kyvyn säilyttäminen ja edistäminen, ja näin tukea asiak-
kaan kotona asumista. 

Kuntosalilla tehdään pienryhmissä tasapaino- ja 
toimintakykyharjoitteluja kuntosalilaitteiden avulla. 
Tärkeimpiä harjoitteita ovat tasapainon ylläpitämi-
nen sekä jalkalihasten vahvistaminen. Harjoittelua 

tehdään mahdollisimman monipuolisesti iloisella ja 
rennolla otteella.

— Ryhmissämme on ohjaaja paikalla ja ryhmä-
käynnit pidetään kerran viikossa. Kuntosalit sijaitse-
vat Vuorikadulla ja Tammikaivontiellä, jossa tarjolla 
on myös vesijumppaa, kertoo vastaava fysioterapeutti 
Marja Carlström.

Koronarajoitukset huomioiden ryhmässä voi olla 
enintään kuusi henkilöä. Ryhmät pidetään eri aikoina 
niin, että ryhmät eivät vaihdossa kohtaa toisiaan. 

Hae mukaan, jos toimintakykysi 
on heikentymässä
Ikäkeskuksen liikuntapalveluihin on jatkuva haku. 
Ikäihminen voi hakea itse tai hänelle voidaan suosi-
tella toimintaa, esimerkiksi liikuntaneuvonnan kautta. 
Hakulomakkeessa kysytään muun muassa toiminta-
kyvystä sekä mahdollisista kaatumisista. Jos henkilö 
ilmoittaa kaatuneensa, hänet ohjataan kaatumispolik-
linikalle tarkempaa arviota varten. 

— Kartoitamme hakijoiden soveltuvuuden esitieto-
jen, toimintakykytestien ja valintakriteerien perusteella. 

Näin tiedämme, millainen ryhmä kullekin asiakkaalle 
sopii parhaiten. Pyrimme saamaan toimintakyvyl-
tään tasavertaiset asiakkaat samaan ryhmään. Myös 
ryhmissä oleville tehdään toimintakyvyn uudelleen 
arviointi puolen vuoden välein, jotta nähdään asiak-
kaan sen hetkinen toimintakyky, selventää Carlström.

Kuntosalitoiminta maksaa tänä vuonna 43,60 
euroa/kausi ja vesijumppa 40,10 euroa/kausi. 

Ylösnousun harjoittelu 
on erittäin tärkeää
Kaatumispoliklinikan fysioterapeutti Annika 
Andersson pitää kuntosaliryhmissä maasta ylös-
nousuharjoituksia yksitellen jokaisen asiakkaan kanssa. 

— Varsinkin jos iäkäs henkilö on joskus kaatunut, 
heitä voi kaatuminen alkaa pelottaa. Siksi on tärkeää 
neuvoa iäkkäille oikeaoppista kaatumista sekä opettaa 
maasta ylösnousua hyödyntämällä esimerkiksi tuolia, 
kuvailee Andersson.

Omaishoitajien kuntosaliryhmälle on suunnitteilla 
neuvontaa siihen, miten avustetaan kaatunutta henki-
löä nousemaan ylös.

Lue lisää:www.vaasa.fi/ liikuntapalvelut -ikaihmisille

Tästä on valtava hyöty, 
sillä muuten en pääsisi 

liikkumaan. Tasapainoon 
on tärkeää saada tukea. 

Tämä porukka merkitsee 
minulle myös henkisesti 

todella paljon, kertoo 
Helena Piilikangas 

(edessä), taustalla mukana 
kuntosalilla on Katariina 

Vaara.

HYVINVOINTI
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 Johanna Jussila      Linus Lindholm

LYHYESTI

Seniorikerho Helmen 
hetki tuo iloa ja mukavaa 
tekemistä arkeen 

HELMEN HETKESSÄ tarjotaan ikäihmisille monipuolista ohjelmaa kuten 
musisointia, teemapäiviä ja liikuntaa. Myös asiakkaiden toiveet huomioidaan. 
Toiminnasta vastaavat Vamian opiskelijat opettajiensa johdolla.

Helmen Hetki on maksuton ja toimii ajanvarauksella. Helmen Hetki on avoinna 
maanantaista keskiviikkoon klo 10-14 ja sijaitsee ikäihmisten tehostetun palveluasu-
misen yksikössä Präntöön Helmessä, osoitteessa Kapteeninkatu 32.

— Koronavirustilanteesta johtuneen kahden vuoden tauon jälkeen odotamme 
kovasti, että seniorikerho aukeaa jälleen vaasalaisille ikäihmisille. Kaikki uudet ja 
vanhat asiakkaat ovat tervetulleita! toivottavat Präntöön Helmen yksikönjohtaja 
Marjo Suutari ja Vamian lehtori Marjut Töyli. 

Lehden ilmestyessä on Helmen Hetken toiminta avautumassa uudelleen tammi-
kuussa 2022.

Lue lisää: www.vaasa.fi/seniorikerho-helmen-hetki

Alvar-palvelu 
tarjoaa etänä 
ikäihmisille 
kotihoitoa ja 
viriketoimintaa
ALVAR-KUVAPUHELIMENA 
toimii tablettilaite, jonka välityksellä 
tuetaan ikäihmisten itsenäistä selviy-
tymistä kotona, edistetään heidän 
sosiaalista elämää sekä toiminta-
kykyä ja kuntoutumista. Laite sijoi-
tetaan asiakkaan kotiin niin, että 
saadaan riittävä näköyhteys asiakkaa-
seen. Kuvapuhelimen käyttö ei vaadi 
asiakkaalta teknologian osaamista tai 
laitehankintoja. 

Alvar-kuvapuhelinpalvelun kautta 
hoitajat tekevät kotihoidon käynnin 
etäyhteydellä sovittuna aikana. Kun 
hoitajan on aika tavata asiakas, hän 
soittaa asiakkaalle kuvapuhelimeen ja 
yhteys avautuu.

Asiakkaaksi sosiaali- 
ja terveysalan 
ammattilaisen kautta
Kuvapuhelimia on rajallinen määrä, 
joten Alvar-palvelun asiakkaaksi hakeu-
dutaan sosiaali- ja terveysalan ammat-
tilaisen kautta. 

— Alvar-palvelun kotihoidon käyn-
neillä asiakasta ohjataan etäyhtey-
den kautta toimimaan itsenäisesti 
kotonaan, esimerkiksi ottamaan lääk-
keensä. Viriketoiminnan tuokioissa 
asiakas voi osallistua erilaisiin ohjel-
miin muun muassa tuolijumppaan ja 
keskustella muiden asiakkaiden kanssa, 
kuvailee kotihoidon palveluvastaava 
Margareeta Verronen.

Lue lisää:  
www.vaasa.fi/alvar-palvelu

 Johanna Jussila 

Asumis- 
oikeusasunto  
soveltuu  
monenlaisiin  
elämäntilanteisiin 

 Ilari Rautiainen     Christoffer Björklund

VAASAN ASUMISOIKEUS OY on 
kaupungin omistama yhtiö, jolla on 241 
asumisoikeusasuntoa eri puolilla Vaasaa. 
Asumisoikeusasunto soveltuu hyvin monen-
laisiin tarpeisiin ja elämäntilanteisiin.

— Asumisoikeusasuminen sijoittuu 
omistus- ja vuokra-asumisen väliin. Meiltä 
löytyy eri kokoisia asuntoja yksiöistä isom-
piin perheasuntoihin. Asumisoikeusasunto 
sopii hyvin vaikkapa nuorille perheille, jotka 
vielä pohtivat oman kodin rakentamista tai 
ikäihmisille, jotka haluavat luopua omako-
titalostaan, isännöinnistä vastaavan BC 
Consulting:n toimitusjohtaja Marianna 
Ala kertoo.

 Asumisoikeusasunnon saa itselleen 
maksamalla 15 % asunnon hankintahin-
nasta. Asunnossa voi asua niin pitkään 
kuin haluaa ja maksu palautetaan pois 
muuttaessa. 

 — Asumisoikeusasunnossa voi asua kuin 
omassa, mutta ilman omistamisen riskejä. 
Myös asumisturva vastaa omistusasuntoa, 
Ala toteaa.

Asunnosta maksetaan kuukausittaista 
käyttövastiketta, joka on usein yleistä vuok-
ratasoa alhaisempi ja siihen on mahdollista 
hakea myös asumistukea vuokran tapaan.

Lue lisää:  
www.vaasanasumisoikeus.com 

LUE LISÄÄ 
uutisia 

osoitteessa
www.vaasa.fi
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HYVINVOINTI

Kuntalaisten 
hyvinvointiin vaikuttaa 
koko elinympäristö

 Johanna Jussila     Katja Lösönen

Kun sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät 1.1.2022 alkaen Pohjan-
maan hyvinvointialueelle, nousevat sivistykseen ja kaupun-
kiympäristöön liittyvät asiat merkittäviin rooleihin vaasalaisten 
hyvinvoinnin edistämiseksi. Tärkeitä hyvinvointia lisääviä asioita 
ovat muun muassa liikunta ja kulttuuri, mielenkiintoiset työmah-
dollisuudet ja turvallinen elinympäristö.

H yvinvointi on todella laaja käsite. Hyvinvointia ei 
ole vain sosiaali- ja terveyspalvelut, vaan kaikki 
ne asiat, jotka tuovat arkeen toimivuutta sekä 

mahdollisuuden sosiaaliseen ja aktiiviseen elämään 
iästä tai elämäntilanteesta riippumatta. 

— Hyvinvointi koostuu muun muassa liikunnasta, 
kulttuurista, luonnosta, harrastusmahdollisuuk-
sista, toimivista liikennejärjestelyistä ja koko elinym-
päristöstä, kuvailee konsernihallinnon johtaja Jari 
Karjalainen. 

Sivistystä, kulttuuria, kaunis 
kaupunkiympäristö sekä hienot 
vapaa-ajan mahdollisuudet
Sosiaali- ja terveyspalveluiden siirtyminen kaupun-
gilta hyvinvointialueelle tarkoittaa sivistykseen ja 
kaupunkiympäristöön liittyvien palveluiden korostu-
mista kaupungin tulevaisuuden suunnitelmissa sekä 
organisaatiorakenteessa. 

Sivistykseen kuuluvat muun muassa varhais-
kasvatus, perusopetus, kulttuuri- ja kirjastopalve-
lut, museot, teatteri, orkesteri ja liikuntapalvelut. 
Kaupunkiympäristöön kuuluvat muun muassa kiin-
teistöt, kadut, liikenne, rakennusvalvonta, puistot ja 
virkistysalueet.

Vaasan kaupungin palveluina jatkavat terveyden 
ja hyvinvoinnin edistämisen yksikkö, vastaanotto-
keskus, kotouttamispalvelut, Pohjanmaan sovitte-
lutoimisto, työllistämispalvelut, Vammais-, Ikä- ja 
Maahanmuuttajaneuvostot sekä vapaaehtoistyön 
koordinointi.

Muutoksessa noin 1600 sosiaali- ja terveyspalve-
luiden työntekijää sekä noin 40 prosenttia kaupungin 
budjetista siirtyvät Pohjanmaan hyvinvointialueelle.

Uusi Hyvinvointipalvelut –
palvelualue tukena kuntalaisten 
hyvinvoinnissa

— Kaupungille perustettiin syksyllä uusi palve-
lualue Hyvinvointipalvelut, jonka johtajaksi on valittu 
Virve Flinkkilä. Hyvinvointijohtaja on merkittävässä 
roolissa edistämässä hyvinvointipalveluita laaja-alai-
sesti vahvassa yhteistyössä sivistyksen ja kaupunkiym-
päristön kanssa, kertoo Karjalainen.

Myös hyvinvointijaosto aloitti toimintansa syksyn 
2021 aikana, ja sen tehtävänä on varmistaa kuntalaisten 
hyvinvointipalveluiden toimivuus. Kolmannen sektorin, 
esimerkiksi eri rahastoihin ja yksityishenkilöiden lahjoi-
tuksiin perustuvien, avustuksien myöntäminen on yksi 
hyvinvointijaoston tehtävistä, joka aikaisemmin kuului 

pääasiassa sosiaali- ja terveyslautakunnalle. 

Kuntalaisten hyvinvointia edistetään 
kokonaisvaltaisesti työryhmän avulla

— Meille on suuri merkitys sillä, kuinka onnistumme 
yli toimialojen miettimään ja toteuttamaan ennaltaeh-
käisevää ja hyvinvointia lisäävää toimintaa kuntalaisille. 
Toivon, että onnistumme tässä hyvin. Olemme perus-
taneet työryhmän eri toimialojen ja hyvinvointialueen 
edustajista huolehtimaan aidosti kuntalaisten palve-
luista, vahvistaa Karjalainen. 

Samalla, kun valtuustokausi vaihtui syksyllä, 
aloitettiin uuden strategian luominen kaupungille. 
Strategiatyössä nostetaan tärkeimmät tavoitteet 
Vaasan kaupungin toiminnalle seuraaviksi vuosiksi. 

Uusi Hyvinvointi-palvelualue koos-
tuu seuraavista kokonaisuuksista:

 u Työllisyyden hoito 

 u Vastaanottokeskus 

 u Kotouttamispalvelut 

 u Sovittelutoiminta 

 u Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ja 
koordinointi 

 u Neuvostot 

 u Vapaaehtoistyön koordinaattorit 

 u Kolmannen sektorin avustukset ja niiden 
myöntäminen
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Syksyllä 2022 
valmistuvaan H-taloon 
siirtyvät hoitaja- ja 
lääkärivastaanotot 
sekä mielenterveys-, 
riippuvuus- ja 
päihdepalvelut

 Johanna Jussila

POHJANMAAN HYVINVOINTIALUE aloit-
taa toimintansa 1.1.2022. Muutoshetkellä palve-
lupisteet pysyvät samoina ja henkilöstö siirtyy 
nykyisissä tehtävissään. Pohjanmaan hyvinvoin-
tialue tulee yhdistämään erikoissairaanhoidon, 
perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon palvelut.

Syksyllä 2022 valmistuvaan H-taloon siirtyvät 
Vaasan kaupungin osalta Gerbyn, Kirkkopuistikon, 
Ristinummen ja Tammikaivon terveysasemien 
hoitaja- ja lääkärivastaanotot. Vähänkyrön terve-
ysasema säilyy edelleen erillisenä. Myös diabetes- 
ja astmahoitajien vastaanotot, sukupuolitautien 
poliklinikka, kipsaustoiminta, Vaasan opetuster-
veyskeskus ja Vaasan erikoislääkärikoulutus siir-
tyvät H-taloon.

— Se, että saamme paljon yhteisiä palve-
luja saman katon alle, tuo etuja palveluiden 
käyttäjille. Toiminta on entistä sujuvampaa ja 
moniammatillisempaa, kertoo hallintoylihoitaja 
Camilla Mäkinen.

Vaasan päihdekeskus yhdistyy Vaasan keskus-
sairaalan psykiatrian osasto 1:n kanssa. Uuden 
yksikön nimi on Päihdepsykiatrian osasto.

– Muutamme H-talon 7. kerrokseen loppuvuo-
desta 2022. Päihdepsykiatrian osastolla on avoin ja 
suljettu puoli. Avoimelle tulee kaksi selviämishoi-
topaikkaa ja yhdeksän katkaisu- ja vieroitushoi-
topaikkaa. Suljetulle tulee 10 akuuttipsykiatrian 
paikkaa. Myös opioidiriippuvaisten korvaushoito 
siirtyy 0-kerrokseen, kertoo Päihdekeskuksen 
johtaja Mika Nevasaari. 

H-taloon on suunniteltu siirrettävän syksyllä 
2022 Mielenterveys- ja riippuvuuskeskus Horisontti 
sekä Terveysneuvontapiste Tipsi, huumausainei-
den käyttövälineiden vaihtopaikka. Kaikki muut 
sosiaali- ja terveyspalvelut jatkavat entisissä tilois-
saan. Vaasan kaupungilta Pohjanmaan hyvinvoin-
tialueelle siirtyy noin 1600 henkilöä, joista 168 
henkilöä siirtyy H-taloon. 

Seuraa H-talon valmistumista: 
www.bothniahigh5.fi

1.1.2022 avautuvat Pohjanmaan 
hyvinvointialueen verkkosivut: 
www.pohjanmaanhyvinvointi.fi 
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Kuntoratojen 
energiatehokas valaistus 
on yksi askel tiellä 
hiilineutraaliuteen

 Ilari Rautiainen • Susanna Saari    Mikael Matikainen

KEHITTYVÄ VAASA

Vaasassa uusitaan yhdeksän kunto-
radan valaistus. Vanhojen ener-
giasyöppöjen tilalle vaihdetaan 
led-valaisimet, joissa on myös liike- ja 
lumentunnistus sekä kävijämäärälas-
kurit. Uudet valot ovat yksi esimerkki 
konkreettisista toimenpiteistä, joilla 
edistetään Vaasan tavoitetta olla hiili-
neutraali kaupunki vuosikymmenen 
loppuun mennessä. 

K untoratojen valaistus uusitaan vuosien 2021-2022 aikana. 
Tänä vuonna vuorossa ovat Merikaarron, Ristinummen, 
Suvilahden, Asevelikylän ja Vaskiluodon kuntoradat. 

Ensi vuonna valaistus asennetaan Huutoniemen, Metsäkallion, 
Öjbergetin ja Vähänkyrön Saarenpään kuntoradoille.  

 Kuntoratojen nykyiset suuritehoiset ja epätaloudelliset eloho-
peahöyrylamput ja suurpainenatriumlamput korvataan energiate-
hokkailla led-valaisimilla. Yhteensä vaihtoon menee 793 valaisinta. 

— Tämä on yksi liikuntapuolen välietappi matkallamme kohti 
hiilineutraalia Vaasaa. Uudet valaisimet maksavat itsensä takai-
sin energiansäästöllä. Saamme kuntoradoille hyvän ja turvallisen 
valaistuksen, joka myös vähentää valosaastetta sekä piden-
tää valaisimien käyttöikää, kertoo liikuntatoimenjohtaja Mika 
Lehtonen. 

Liiketunnistus säätää valaistusta 
käytön mukaan 
Energiaa säästävät ledien lisäksi myös valaisinten liike- ja 
lumentunnistus. 

— Jos kuntoradalla ei ole liikkujia, valaisimet ovat himmen-
nettyinä 10 prosentin tasolle. Liikettä havaitessaan valaisimet 
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kirkastuvat 80 prosentin tasolle ja himmentyvät 
jälleen ohjelmoidun ajan jälkeen, kuvailee sähkö-
teknikko Harri Heino. 

Uuden valaistuksen lumentunnistus tehostaa 
valaistusta, jos kuntoradalla ei ole lunta. Jos taas 
kuntoradalla on lunta, voidaan valaistuksen enim-
mäistasoa laskea.  

— Lumi voi heijastaa jopa 98 prosenttia siihen 
osuvasta valosta, joten lumentunnistuksen avulla 
valaistuksen laatu ja turvallisuus paranevat, 
Heino kertoo. 

Kuntoradoille saadaan myös kävijämäärälas-
kurit, joista nähdään ratojen ja latujen todellinen 
käyttöaste. Näin myös kuntoratojen huollon ja 
investointien suunnitteleminen on helpompaa. 

Hiilineutraalisuustavoitteita 
edistetään usealla rintamalla 
Vaasan kaupungin energia- ja ilmastoasiantuntija 
Mika Hakosalon mukaan hiilineutraalisuusta-
voitteita edistetään Vaasassa usealla eri rintamalla.  

— Kuntoratojen valaistuksen lisäksi käyn-
nissä on lukuisia hankkeita ja toimenpiteitä, joiden 
myötä päästöjä tullaan vähentämään tulevina 
vuosina. Paljon on vielä suunnittelun asteella, 

mutta loppuvuoden aikana päästään jo konkreet-
tisiin toimenpiteisiin, sanoo Hakosalo. 

Yhtenä esimerkkinä Hakosalo mainitsee 
hankkeen, jossa kiinteistöjen energiankäyttöä 
optimoidaan sensorien ja tekoälyä hyödyntä-
vän järjestelmän avulla. Järjestelmää testataan 
tänä vuonna ja tavoitteena on, että teknologia on 
käytössä kaikissa kaupungin omistamissa kiinteis-
töissä vuoden 2025 loppuun mennessä. 

— Energiankäytön optimoinnin lisäksi paljon 
työtä tehdään esimerkiksi vähähiilisen rakentami-
sen, liikenteen päästöjen vähentämisen sekä käve-
lyn ja pyöräilyn edistämisen eteen. Olemme muun 
muassa kehittämässä työkalua, jolla liikenteen 
päästöjä voidaan seurata reaaliaikaisesti ja tätä 
tietoa voidaan hyödyntää liikennesuunnittelussa. 
Toivottavasti voimme kertoa näistä enemmän jo 
lähitulevaisuudessa, Hakosalo kertoo. 

Lue lisää:  
www.vaasa.fi/kestava-kehitys 

Näin pienennät  
omaa hiilijalanjälkeäsi
Hiilijalanjälki kuvaa ihmisen aiheuttamien kasvihuonekaasupäästöjen 
määrää. Suomalaisen hiilijalanjälki on keskimäärin noin 10 000 kg vuodessa. 
Testaa oma hiilijalanjälkesi osoitteessa elamantapatesti.sitra.fi  

1. Tee ainakin osa matkoista kävellen, 
pyörällä tai joukkoliikenteellä 
oman auton sijaan. 

2. Lisää kasvisruokien määrää 
arjessa ja pidä esimerkiksi yksi 
kasvisruokapäivä viikossa. 

3. Suunnittele ateriat etukäteen ja 
kiinnitä huomiota ruokahävikkiin. 
Tuotetusta ruoasta jopa 30 
prosenttia päätyy roskiin ja 
kolmasosa ruokahävikistä syntyy 
kotona. 

4. Tarkista ostostesi ympäristömerkit 
ja suosi lähiruokaa. 

5. Laske sisälämpötilaa ja hillitse 
lämpimän veden kulutusta. 
Nämä ovat tehokkaimpia 
yksittäisiä keinoja vähentää kodin 
energiankulutusta. 

6. Tarkista ovien ja ikkunoiden 
tiivistys. Tiivisteet vaihtamalla 
voit parantaa kodin 
energiatehokkuutta. 

7. Vaihda led-lamppuihin ja vältä 
turhaa valojen päällä pitämistä. 

8. Osta vihreää sähköä, joka 
on tuotettu uusiutuvilla 
energialähteillä. 

9. Varmista kodinkoneidesi, erityisesti 
kylmälaitteiden, energiatehokkuus.

10. Pidennä vaatteiden käyttöikää. 
Opettele eri materiaalien 
hoitotavat ja huolla vaatteet sekä 
kengät. Pese täysiä koneellisia ja 
käytä mahdollisimman alhaista 
lämpötilaa. 

Sinun palveluksessasi 

 Ilari Rautiainen    Ilari Rautiainen

 
KUKA OLET JA MISSÄ TEHTÄ-
VISSÄ TOIMIT? 
Olen Mika Hakosalo ja aloitin tammikuussa 
energia- ja ilmastoasiantuntijana Vaasan 
kaupungilla. Toimin eräänlaisena koordinaat-
torina kaupungin eri toimintojen, ohjelmien ja 
tavoitteiden välillä. Tehtäväni on pohtia, miten 
ilmastoasiat ja energiakysymykset otetaan 
huomioon ja viedään käytännön tekemiseen. 

MITEN TYÖKAVERISI KUVAILISI-
VAT SINUA? 
Kollegoilta olen kuullut, että olen systemaatti-
nen, verkostoituva ja teen paljon yhteistyötä eri 
toimijoiden kanssa. 

MITKÄ OVAT TYÖSI TÄHTIHETKIÄ? 
Mielestäni on tärkeää kiinnittää huomiota siihen, 
miten meidän toimenpiteet näkyvät asukkai-
den arjessa tai miten jokin innovaatio paran-
taa elämänlaatua. Tähtihetkiä ovat ne, kun 
pystymme samalla edistämään asukkaiden 
hyvinvointia sekä vähentämään päästöjä. 

MISTÄ SINUT LÖYTÄÄ TODENNÄ-
KÖISEMMIN VAPAA-AJALLA? 
Vapaa-ajalla viihdyn luonnossa. Omakotitalon 
pihallakin vietän paljon aikaa, mutta kotona 
keittiö on kuitenkin se kaikkein todennäköi-
sin paikka.  

MINNE VEISIT VAASASSA VIERAILE-
VAN JA MIKSI? 
Wasa Innovation Center on paikka, mihin itse 
ihastuin ensi käynnillä. Sama koskee yliopis-
ton kampusaluetta. Näissä molemmissa yhdis-
tyvät uusi tieto ja tiede sekä monialainen 
kohtaamispaikka. 
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KEHITTYVÄ VAASA

Jesse Kurunsaari ja Elias Riekki nuorisovaltuustosta 
kannustavat nuoria mukaan päätöksentekoon ja 
vaikuttamaan kaikkien yhteisiin asioihin. Seuraamalla 
nuorisovaltuuston IG-tiliä nuva.vaasa ja osallistumalla 
tapahtumiin pääsee mukaan toimintaan. Toiveissa 
olisi myös saada nuorisovaltuustosta edustaja 
kaupunginvaltuustoon, jotta nuorten ääni pääsisi 
mukaan entistäkin konkreettisemmin.

Pyrimme parantamaan 
asukkaiden suoran 
vaikuttamisen ja 
vuorovaikutuksen 
mahdollisuuksia
 SUVI AHO
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Vaasassa asukaslähtöisyys 
ja vuorovaikutteisuus ovat 
tekemisen ytimessä 

 Maria Mäenpää     Christoffer Björklund

Osallistumisen tukeminen ja 
asukkaiden vuorovaikutusmah-
dollisuuksien parantaminen 
ovat kaupungin tärkeimpien 
tavoitteiden listalla. Osallis-
tumisohjelma on päivitetty 
seuraavaa valtuustokautta 
varten, ja sitä toteutetaan 
muun muassa Avoin kunta 
-hankkeen avulla. Tänä vuonna 
valmistui myös koko kaupun-
gin kattava kieliohjelma, jonka 
avulla Vaasasta tehdään entistä 
vetovoimaisempi paikka asua 
ja elää. 

V aasan kaupungin vuonna 2017 valmistunut osal-
listumisohjelma on päivitetty seuraavaa neli-
vuotiskautta varten. 

— Viime valtuustokauden aikana etenkin asukkaiden 
sähköinen osallistuminen on ottanut isoja harppauksia. 
Kokemustenvaihtoa ja sparrausta toimivista vuorovai-
kutustavoista on ryhdytty edistämään eri toimialojen 
välillä, kertoo osallistumisohjelmatyötä koordinoiva 
aluepalvelupäällikkö Suvi Aho. 

Osallistumisohjelmat ovat yleistyneet kuntaken-
tässä viimeisen 15 vuoden aikana. 

— Pyrimme parantamaan asukkaiden suoran vaikut-
tamisen ja vuorovaikutuksen mahdollisuuksia sekä 
saamaan mahdollisimman monien asukkaiden äänet 
kuuluviin, myös hiljaisempien, Aho jatkaa. 

Osallistumista voidaan edistää esimerkiksi 

keskustelutilaisuuksilla, kuntalaisraadeilla ja kyse-
lyillä. Sitä voidaan tukea myös kokemusosaajia hyödyn-
tämällä sekä tukemalla asukkaiden ja yhteisöjen 
oma-aloitteista asioiden suunnittelua ja valmistelua. 

— Alkaneen valtuustokauden osallistumistyön 
painopisteitä ovat vuorovaikutuksen monikanavai-
suus, kaupungin läsnäolo ja tavoitettavuus asukkaiden 
arjessa, asukastiedon käytön systematisointi ja osal-
listumistyön vaikuttavuuden arviointi, luettelee Aho. 

Avoin kunta -hanke tukee 
osallistumisohjelmaa 
Vuoden alussa yhdessä Riihimäen, Hämeenlinnan, 
Kristiinankaupungin ja Pedersören kanssa käynnis-
tetty, valtionvarainministeriön rahoittama, Avoin 
kunta -hanke palvelee Vaasan osallistumisohjel-
man toteuttamista. Tavoitteena on kuntapalvelujen 
ja toimintatapojen parantaminen entistä asiakas- ja 
asukaslähtöisemmiksi. 

Rakenteilla on muun muassa vuorovaikutusalusta, 
jonka avulla asukastietoa kerätään, ja tallennetaan 

samaan paikkaan helposti hyödynnettäväksi. Alusta on 
samalla osa isompaa sähköiset palvelut yhteen kokoa-
vaa Minun kaupunkini -kokonaisuutta. 

Myös lasten ja nuorten ääni halutaan kuuluviin, 
ja heille tehtiinkin keväällä vaikuttamiskysely, josta 
saatiin hyviä ja valaisevia tuloksia. 

— Lapset ja nuoret kertoivat olevansa ylpeitä merelli-
sestä kotikaupungista ja haluavansa vaikuttaa kaupun-
kiympäristöön ja kestävään kehitykseen. Kevyet 
sähköiset vaikuttamisen tavat sekä kouluajalla tapah-
tuva vaikuttaminen kiinnostivat nuoria. Hankkeessa 
aiotaankin pilotoida vuonna 2022 alakoululaisille suun-
nattua lasten vaikuttamispäivää, Aho iloitsee. 

Kieliohjelmalla tuetaan 
kansainvälisyyttä 
Tänä vuonna valmistui myös ensimmäinen koko 
kaupungin kattava kieliohjelma, joka tukee kaupun-
gin monikielisyyttä ja kansainvälisyyttä. 

— Tavoitteena ovat laadukkaat ja monikieliset 
palvelut, kielitaitoinen henkilöstö ja hyvinvoivat asuk-
kaat. Ohjelmaa tehdessä saimme asukkailta erityisesti 
toiveita englanninkielen suullisen palvelun laajenta-
miseen, kansalliskielten vaalimiseen liittyvien toivei-
den lisäksi, kertoo kieliohjelman työryhmän sihteerinä 
toiminut Aho. 

Kannustava kieli-ilmapiiri on kieliohjelman ydin 
henkilöstölle. Tavoitteena on kannustaa elinikäiseen 
oppimiseen. Rekrytointien edistämiseksi tarjotaan 
mahdollisuutta pätevöityä kielellisesti töiden ohella. 

— Lakisääteisten kaksikielisten toimien lisäksi meillä 
on hyviä arkeen nivoutuvia kielipositiivisuutta lisääviä 
käytäntöjä, kuten kaavoituksen tiimin jokaviikkoinen 
svenska torsdag, jolloin työyhteisössä puhutaan ruotsia. 
Koronaviestinnässä on rakennettu hyvää yhteistyötä 
monikulttuuristen järjestöjen kanssa monikielisen 
viestinnän toteuttamiseksi. Samoin englanninkielinen 
opetuspolku ja monet muut kaupungin palvelut tukevat 
kieliohjelman tavoitteita. Näistä on hyvä jatkaa kehit-
tämistä yhdessä eteenpäin, Aho päättää. 

Lue lisää:  
www.vaasa.fi/osallistu-ja-vaikuta 
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Valtuutettuna 
asioihin voi 
oikeasti vaikuttaa  

 Jenni Tuliniemi • Marko Heinonen • Sanna Halonen      Mikael Matikainen

Miltä työskentely luottamushenkilönä tuntuu? Miksi 
yhteiskunnalliset asiat kiinnostavat? Mitä asioita valtuus-
tokaudella halutaan edistää? Mikä tekee onnelliseksi? 
Näihin ja muihinkin kysymyksiin antoivat vastauksensa 
neljännen valtuustokautensa aloittanut Marko Heinonen 
ja ensimmäistä kertaa valtuutettuna toimiva Sanna Halo-
nen. 

Marko Heinonen (kok.) 
Kaupunginhallituksen 
varapuheenjohtaja  

”Olen 50-vuotias syntyperäinen vaasalainen. 
Asun perheeni kanssa Sundomissa. Harrastan 
kuntourheilua ja seuraan englantilaista jalka-
palloa. Työskentelen myynnin ja markkinoinnin 
parissa sekä viimeistelen aluetieteen opintojani 
Vaasan yliopistolla. 

Lähdin kuntapolitiikkaan, koska halusin 
vaikuttaa yhteisiin asioihin. Valtuustokausi on 
neljänteni ja työ tuntuu edelleen mielekkäältä. 
Politiikassa ei ole pikavoittoja vaan siinä vaadi-
taan pitkäjänteisyyttä. Parasta on huomata, että 
asioihin voi oikeasti vaikuttaa. Innostan kaikkia 
kiinnostuneita rohkeasti mukaan. 

Edistän kaikkia toimia, jotka lisäävät kaupun-
gin elinvoimaisuutta. Näitä ovat muun muassa 
strategiset investoinnit sekä uusien yritys-
ten ja työpaikkojen houkutteleminen Vaasaan. 
Myös kaupungin talous on pidettävä kunnossa. 
Merkittävä uudistus tulee olemaan kaupun-
gin sote-palveluiden siirtyminen Pohjanmaan 
hyvinvointialueen kuntayhtymän hoidettavaksi. 
Tulevaisuuden Vaasani on elinvoimainen ja 
kansainvälinen merikaupunki, jossa peruspalve-
lut ovat kunnossa ja helposti saatavilla. Kaupunki 
tarjoaa tekemistä, kokemista ja näkemistä. 

Minut tekevät onnelliseksi läheiset ja terveys. 
Onnellisuus on myös elämänasenne.” 

Sanna Halonen (sd.) 
Pohjanmaan kulttuurilautakunnan 
puheenjohtaja, Kasvatus- ja opetus-
lautakunnan suomenkielisen jaosto 
jäsen ja SDP:n valtuustoryhmän 
varapuheenjohtaja  

”Olen 35-vuotias sosionomi. Asun Hieta-
lahdessa puolisoni ja kahden lapsemme kanssa. 
Toimin kaupungin vastaanottokeskuksessa 
sosiaaliohjaajana. Vapaalla nautin kulttuurista, 
taiteesta ja luonnossa liikkumisesta.  

Kiinnostus yhteiskunnallisiin asioihin innosti 
minut kuntapolitiikkaan. Nuoria on valtuustoissa 
liian vähän ja sopivaa ehdokasta voi olla vaikea 
löytää. Työskentely luottamustehtävissä on ollut 
mielenkiintoista. Opin koko ajan lisää hallinnosta 
ja päätöksenteosta. Yllättävää on, kuinka monta 
eri tahoa ja hallintokierrosta asiat käyvät läpi 
ennen kuin ne voidaan toteuttaa.  

Haluan edistää lasten ja nuorten hyvinvointia, 
perheiden palveluita sekä yleistä viihtyvyyttä ja 
turvallisuutta. Kaupungin on oltava myös houkut-
televa osaajille ja työntekijöille niin Suomesta 
kuin ulkomailta. Opiskelijat on saatava jäämään 
kaupunkiin töihin myös opintojen päätyttyä. 
Tulevaisuuden Vaasani on kehittyvä, viihtyisä, 
innovatiivinen ja ympäristöystävällinen kaupunki. 

Onnelliseksi minut tekevät perhe, ystävät, 
uuden oppiminen, luovuus, muiden auttaminen 
sekä itsensä ylittäminen.” 

Marko Heinonen

 Sanna Halonen
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Uusi valtuustokausi toi 
mukanaan muutoksia 
päätöksentekoon   

 Jenni Tuliniemi   Kaavio: Mikael Matikainen

Valtuustokausi 2021-2025 alkoi elokuussa. Uusi kausi toi muka-
naan muutoksia, kun kaupunginhallituksen yleisjaosto ja suun-
nittelujaosto lakkautettiin sekä hyvinvointijaosto perustettiin. 
Suunnittelujaoston tehtävät siirrettiin uudelle kaupunkiympäris-
tölautakunnalle. Kaupungissa päätöksiä tekevät kaupunginval-
tuusto, kaupunginhallitus, hallituksen jaostot sekä 11 lautakuntaa. 
Lisäksi on neuvostoja, toimikuntia, johtokuntia ja kuntayhtymiä. 

KAUPUNGINVALTUUSTO käyttää ylintä 
toimivaltaa kaupungin asioista päätettäessä. 
Puheenjohtajana jatkaa Joakim Strand (r.). 
Ensimmäisenä varapuheenjohtaja toimii Tommi 
Mäki (kok.) ja toisena varapuheenjohtajan Päivi 
Karppi (ps.). Valtuustoon valittiin kesän vaaleilla 55 
jäsentä. Kokouksia voi seurata suorana netissä www.
vaasa.fi/seuraa-paatoksentekoa. 

KAUPUNGINHALLITUS vastaa kaupungin 
hallinnon ja taloudenhoidon käytännön sujumisesta 

sekä valmistelee asiat valtuustolle. Puheenjohtajana 
jatkaa Maria Tolppanen (sd.). Ensimmäinen 
varapuheenjohtaja on Marko Heinonen (kok.) ja 
toinen varapuheenjohtaja Anne Rintamäki (ps.). 
Hallituksessa on 11 jäsentä.  

KAUPUNGINHALLITUKSEN HYVINVOIN-
TIJAOSTO vastaa lakisääteisistä hyvinvoinnin ja 
terveyden edistämisen tehtävistä siltä osin, kun 
tehtävien järjestämisvastuuta ei ole siirretty tule-
valle Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymälle. 

Puheenjohtaja on Anne Salovaara-Kero (r.) ja vara-
puheenjohtaja Lotta Alhonnoro (vihr.). Jaostossa 
on 11 jäsentä.  

KAUPUNGINHALLITUKSEN KONSERNI-
JAOSTO vastaa kaupungin omistajaohjauksesta 
ja omistajaohjauksen toimivallan käy ttämi-
sestä. Puheenjohtajana toimii Jorma Kivimäki (sd.) 
ja varapuheenjohtajana Mauri Ollila (ps.). Jaostossa 
on 9 jäsentä.  

LAUTAKUNTIA on 11. Lautakunnilla voi olla jaos-
toja. Lautakunnissa on 7-12 jäsentä. Vaasassa on 
Kasvatus- ja opetuslautakunta, Kaupungin valtuus-
ton vaalilautakunta, Kaupunkiympäristölautakunta, 
Keskusvaalilautakunta, Koulutuslautakunta, 
Kulttuuri- ja liikuntalautakunta, Rakennus- ja 
ympäristölautakunta, Sosiaali- ja terveyslauta-
kunta (kunnes hyvinvointikuntayhtymä aloittaa), 
Tarkastuslautakunta, Vaasan seudun jätelautakunta 
sekä Vähänkyrön aluelautakunta.  

Kaupunginvaltuusto
Tarkastuslautakunta

Hyvinvointijaosto

Sivistys

Kasvatus-ja 
opetuslautakunta 
Varhaiskasvatus 
Suomenkielinen 

perusopetus 
Ruotsinkielinen 

perusopetus 
Suomen-ja ruot-

sinkielinen jaosto 
Yksilöasiain jaosto 

Koulutus-
lautakunta 

Lyseon lukio,  
Vasa gymnasium 
ja Vasa svenska 
aftonläroverk 

Vamia  
(ammatilli-

nen opetus) 
Vaasan kaupun-

gin opistot 
Nuorisopalvelut 
Suomen-ja ruot-

sinkielinen jaosto 

Kulttuuri-ja  
liikuntalautakunta 

Kulttuuri- ja 
kirjastopalvelut 
Museopalvelut 

Kaupunginteatteri 
Kaupungin- 

orkesteri 
Liikuntapalvelut 
Kulttuurijaosto 
Liikuntajaosto 

Konserni hallinto 
Hyvinvointi- 

palvelut 
Pohjanmaan 

pelastuslaitoksen 
johtokunta 
Vähänkyrön 

aluelautakunta 
Vähänkyrön 
aluehallinto 
Kyrönmaan  

työpaja 
Arpeetin  

johtokunta

Sosiaali-ja 
terveyslautakunta 

Sosiaalityö- ja 
perhepalvelut 

Koti- ja laitoshoi-
don palvelut 

Terveyspalvelut 
Yksilöasiain jaosto 
Vaasan ja Laihian 

alue jaosto 

Kaupunki-
ympäristö 
lautakunta 

Kiinteistötoimi 
Kuntatekniikka 

Kaavoitus 
Teknisten 

liikelaitosten 
johtokunta 

Rakennus-ja 
ympäristö- 
lautakunta 
Rakennus- 
valvonta

Ympäristö- 
palvelut 

Jätelautakunta

Konserni-
ohjaus

Sosiaali ja  
terveys Kaupunkiympäristö

Keskusvaalilautakunta

KonsernijaostoKaupunginhallitus

Luottamushenkilöorganisaatio
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Tankkaa 
hyvinvointia 
polulta, puistosta 
ja teatterista  Susanna Saari    Linus Lindholm 

HYVINVOINTI

Mika Lehtonen (vas.), Mari Omars ja Jukka 
Talvi nauttivat luonnossa liikkumisesta.
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Vaasassa on loistavat edellytykset ylläpitää 
omaa hyvinvointiaan kulttuurin ja liikunnan 
avulla. Kaupunginteatterin myyntipäällikkö 
Mari Omars, kuntatekniikan johtaja Jukka 
Talvi ja liikuntatoimenjohtaja Mika Lehtonen 
suuntaavat vapaa-ajallaan mielellään metsä-
polulle, konserttiin tai leikkipuistoon.

V aasan kaupunginteatterin myyntipäällikkö Mari Omars myöntää 
olevansa Duracell-ihminen, joka on liikkeessä lähes koko ajan. 

— Juoksen sekä teillä että metsässä ja olen vastikään hurahtanut 
myös esteratajuoksuun. Nautin luonnossa liikkumisesta kaikkina vuodenaikoina 
ja kaikilla säillä, Omars kertoo. 

Myös näytelmän katsominen teatterissa tai konsertin kuunteleminen 
rentouttaa. 

— Ajatukset muusta arjesta voi jättää narikkaan hetkeksi, ja parin tunnin 
henkinen minimatka muualle energisoi kummasti, Omars hymyilee. 

Vaasan kaupunginteatteri tarjoaa tällä kaudella laajan skaalan tunteita ohjel-
mistollaan, jonka teemana on ”Hyvä elämä”.   

— Katri Helena -musikaali on täynnä upeita, rakastettuja sävelmiä. Colorado 
Avenue on puolestaan paikallishistoriaa haviseva leikkisä kertomus uskalluk-
sesta rakastaa ja rohkeudesta tarttua elämään. Keväällä suuria tunteita tarjoi-
lee koomisen oopperan mestariteoksiin lukeutuva Mozartin Così fan tutte, 
Omars kertoo. 

Kuntatekniikka hoitaa tiet, ladut ja puistot 
Vaasan kaupungin kuntatekniikan johtajaan Jukka Talveen voi törmätä jois-
sain Vaasan yli 80:sta leikkipuistosta. 

— Kahden pienen lapsen kanssa aika kuluu pääasiassa puistoissa ja peliken-
tillä. Lisäksi lenkkeilen kauniilla rantareitillämme ja soittelen omaksi ilokseni 
kitaraa, Talvi kertoo. 

Kuntatekniikka vaikuttaa käytännössä jokaisen vaasalaisen hyvinvointiin; 
liikenneväylien tulee olla aina liikennöitävässä kunnossa, harrastuspaikkojen 
käytettävissä ja ympäristön viihtyisä.  

Talven luotsaama kuntatekniikka ylläpitää ja kehittää isoa osaa kaupungin 
ulkoalueista, kuten katuja, pyöräteitä, puistoja ja metsiä. 

— Tänä talvena parannamme eteläisen kaupunginselän ulkoilureittiä ja palve-
luita Kalarannasta Risööhön saakka. Hovioikeudenpuistikon kävelykadun valot 
on jätetty valaisemaan myös talvella. Yksi kevättalven kohokohdista on tietenkin 
jääladut, jonne kannattaa suunnata heti, kun jäätilanne sen sallii, Talvi vinkkaa. 

Ulkoliikuntaan on panostettu 
Liikuntatoimenjohtaja Mika Lehtosen hyvinvointi löytyy metsästä. 

— Maastojuoksu, maastopyöräily ja hiihto, eli harrastan kaikkea mitä metsä-
poluilla voi tehdä. Luonnossa harjoittelu on minun juttuni. Lehtonen luettelee. 

Myös uinti on lähellä Lehtosen sydäntä, sekä Vaasan uimahallissa että 
avovesissä. 

Lehtonen kertoo, että kaupungin liikuntapalveluissa on viime aikoina panos-
tettu ulkoliikuntamahdollisuuksien kehittämiseen. 

—Skeittipuisto avattiin syksyllä Onkilahden puistoon, kuntoratojen valaistuk-
sia uusitaan ja maastopyöräilymahdollisuuksia edistetään. Onkilahden puistoon 
on tulossa myös ulkokuntosali ensi vuoden puolella, Lehtonen kertoo. 

Talvesta Lehtonen toivoo totta kai hyvää ja lumista, jotta Vaasan talviurhei-
lukeskus Öjberget sekä muut talviliikuntapaikat kuten ladut ja jääalueet saadaan 
yhtä hyvään kuntoon kuin viime vuonna. 

— Viime vuonna Öjbergetin laskettelukeskuksessa oli ennätysmäärä kävi-
jöitä, ja saimme käyttöön myös suositun ja maksuttoman lastenrinteen matto-
hisseineen, iloitsee Lehtonen. 

Kolme vinkkiä 
hyvään oloon: 

Mari Omars: 
1. Yritä löytää jotain positiivista jokaisesta päivästä ja hymyile usein. 
2. Liiku vapaavalintaisella tavalla 30 minuuttia päivässä. 
3. Piristä itseäsi välillä esim. ravintola-, teatteri-, museo- tai 

taidenäyttelykäynnillä

Jukka Talvi: 
1. Työmatkojen kulkeminen polkupyörällä. 
2. Jonkin soittimen näppäily. 
3. Äänikirjojen ja podcastien kuunteleminen. 

Mika Lehtonen: 
1. Harrasta ulkoliikuntaa päivittäin, esim. työmatkoja hyödyntäen. 
2. Tee hengästymistä ja hikoilua aiheuttavaa kestävyyspainotteista 

liikuntaa useita kertoja viikossa. 
3. Syö terveellisesti, sauno paljon ja nuku riittävästi. 

Tekemistä Vaasassa:  
www.vaasa.fi/koe-ja-nae 
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OPETUS JA KOULUTUS

Teknologian turvin 
kohti turvallisempaa 
tulevaisuutta 
VamiaEASY on loistava esimerkki nykyaikaisesta oppimisympäristöstä, joka 
hyödyntää tutkintorajoja ylittävää hyvinvointiteknologiaa. Oppimisympä-
ristössä testataan laitteita ja teknologioita sekä simuloidaan työympäristöä 
ja asukkaan turvallisuutta.  

 Sarianne Manninen    Christoffer Björklund 

Juulia Valkolan ja Anu Vuorenmaan 
mielestä teknologia tuo turvallisuutta 
asumiseen. 
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V amiaEASYn tarkoituksena on tuoda hyvin-
vointiteknologia osaksi opiskelijoiden 
oppimista mielekkäällä ja motivoivalla 

tavalla. Tilaan rakennetun simulaatiolaitteiston 
avulla opiskelijat pystyvät teknologiaan tutustu-
misen lisäksi harjoittelemaan etukäteen työelä-
män tilanteita turvallisesti. 

— Pidän opiskelijoitamme hyvinvointitek-
nologian sanansaattajina työelämään, valaisee 
pedagoginen kehittäjä Anu Ylikahri. 

Vamian opiskelijat Anu Vuorenmaa ja 
Juulia Valkola suhtautuvat VamiaEASYyn 
hyvin positiivisesti. He ovat päässeet jo muuta-
man kerran tutustumaan tilaan. 

— Näen tämän tyylisen hyvinvointitek-
nologian hyödyntämisen plussana hoito-
työssä ja tur vallisuudessa. Esimerkiksi 
muistisairaille tämän tyyliset ratkaisut tuovat 
turvaa ja mahdollistavat normaalimman elämän, 
Vuorenmaa kertoo. 

Hyvinvointiteknologian opettelu koulutuk-
sen aikana voi olla myöhemmin työelämässä 
isoksi avuksi, kun osaamista sen toimintaperi-
aatteista löytyy jo valmiiksi. 

— Hyvinvointiteknologian kehittyessä ja 
uusien ratkaisujen myötä myös sosiaali- ja terve-
ysalan osaamisvaatimukset muuttuvat ja laaje-
nevat. On hienoa, että Vamia tarjoaa opiskelijoille 
ja muille alan ammattilaisille mahdollisuuden 
päästä kehittämään osaamistaan oppimisym-
päristössä, joka on suunniteltu vastaamaan 

tulevaisuuden tarpeisiin teknologiassa ja esteet-
tömyydessä, miettii Valkola. 

Toimivia ratkaisuja 
haetaan yhdessä 
VamiaEASY mahdollistaa yli tutkintorajojen 
tehtävän yhteistyön ja toimii lisäksi esittely- ja 
testausympäristönä. Tämä on mahdollistanut 
myös yritys- ja oppilaitosyhteistyön. Vaasan 
seudun Muistiyhdistys on yksi VamiaEASYn 
kanssa yhteistyötä tekevä taho.  

— Muistiyhdistyksen periaatteena on toimia 
muistisairaiden, heidän omaisten ja läheisten 
hyväksi. Muistiyhdistyksellä kehitetään aktii-
visesti asiakkaiden mieltymysten ja toivei-
den mukaista aktiviteettia. Kantava ajatus on 
mahdollistaa jokaiselle omannäköinen ja hyvä 
elämä, kertoo Muistiyhdistyksen toiminnanjoh-
taja Henna Minkkinen. 

VamiaEASYn tarjoama hyvinvointiteknologia 
vastaa Muistiyhdistyksen asiakkaiden tarpee-
seen saada enemmän tietoa apuvälineistä ja 
teknologiasta, joita on saatavilla muistisairaille. 

— Lähdimme kehittämään yhteistyötä 
VamiaEASYn kanssa. Olemme järjestäneet 
syksyn aikana tilaisuuksia, joissa asiakkaamme 
ovat päässeet tutustumaan ja saamaan tietoa 
hyvinvointiteknologian hyödyntämisestä asumi-
sessa, avaa Minkkinen. 

Ensisijaisesti opiskelijoita varten tehty tila 
onkin osoittautunut monikäyttöiseksi, eri tahoja 

palvelevaksi konseptiksi.  
— Yritysyhteistyön näkökulmasta tätä voidaan pitää Win-Win 

-tilanteena. Opiskelijat saavat opiskella motivoivissa ja nykyai-
kaisissa oppimisympäristöissä, ja yritykset taas saavat testaut-
taa tuotteitaan turvallisesti, alan tulevilla ammattilaisilla, sanoo 
Ylikahri. 

Vamialla ollaan innokkaita 
kehittämään uusia ratkaisuja 
Kuten monet muut hankkeiden tuotokset, myös VamiaEASY sai 
alkunsa hankehenkilökunnan halusta kehittää uutta ja toimivaa 
ratkaisua.  

— Lähdimme miettimään tämän päivän ja tulevaisuuden 
osaamisvaatimuksia sosiaali- ja terveysalalla sekä sitä, miten 
voisimme vastata niihin oppilaitoksena. Ikääntyneiden ja työi-
käisten suhteen muuttuessa nousee kysymyksiä hoitajien riit-
tävyydestä ja siitä, kuinka omassa kodissa asuminen saataisiin 
mahdollistettua pidemmälle. Esteettömyyttä edistävät ratkaisut 
ovat tässä tärkeitä, kuvailee Ylikahri. 

— Vamialla on pitkät perinteet toimivassa hanketoiminnassa, 
joka perustuu pitkälti työhön sitoutuneisiin hanketyöntekijöihin. 
Työ- ja oppimisympäristöjen kehittäminen nähdään tärkeänä, 
vahvistaa Vamian hankepäällikkö Sirpa Suomalainen. 

VamiaEASY on Tecnofuture-hankkeesta ponnahtanut ja raken-
nettu hankevaroin, ESR-rahoituksen avulla. 

Lue lisää:  
vamia.fi/vamiaeasy
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