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e Talvelta toivotaan 
lunta, sopivasti 
pakkasta ja aurinkoa

 Johanna Jussila    Tareque Mahmud

Kysyimme lokakuussa, mitä odotuksia vaasalaisilla on 
talvelle ja mitä talvella harrastetaan. Moni odottaa syys-
tuulissa talvelta kävelemistä meren jäällä kauniina talvi-
päivänä, unohtamatta ihanaa auringonpaistetta. Myös 
ulkoilureittejä arvostetaan.

1. Mitä odotat talvelta?

2. Mitä harrastat talvella?

3. Mikä Vaasan talvessa on parasta?

Päivi Joensuu
Vaasa

1 Odotan hyvää talvea, sillä varsinkin 
koiran kanssa kurakelit eivät tunnu 

mukavilta. Odotan hyvälumista talvea.

2 Harrastan lenkkeilyä koiran kanssa ja 
vapaaehtoistoimintaa.

3 Talvet tulevat Vaasassa miten 
sattuu, varsinkin rannassa tuntuvat 

kovat tuulet. Keskustassa asuminen on 
talvella helppoa.

Marko Ylimäki
Vaasa

1 Odotan talvelta hiihtokelejä ja 
kunnon talvea.

2 Harrastan talvella hiihtämistä ja 
luonnossa liikkumista, kävelyä. Täällä 

Vaasassa on paljon kivoja reittejä.

3 Vaasassa parasta on kävely jäällä ja 
kunnon auringonpaiste talven lopussa.

Reetta Nisula
Vaasa

1 Odotan talvelta aina joulua, sillä silloin 
kokoonnumme vanhempieni luo. 

Odotan talvelta myös sopivasti pakkasta ja 
nautin kevättalven auringosta. Mukavalla 
talvisäällä on kiva puuhata ulkona. 

2 Harrastan talvella avantouintia ja käyn 
paljon ulkona kävelemässä.

3 Tykkään talvella käydä kävelemässä 
iltaisin ja ihastelemassa kauniita valoja, 

sillä Vaasassa on hyvä tunnelma. 

Briefly
IN ENGLISH

p. 16

Pääkirjoitus

Valloitetaan kaupunki 
hyvillä teoilla  

KÄDESSÄSI on vuoden 2022 ensimmäinen 
asukaslehti, joka tuo mukanaan uusia tuulia. 
Ensinnäkin asukaslehti ja KultTour -lehti löivät 
hynttyyt yhteen. KultTour -lehti on nyt sujahtanut 
asukaslehden sisään erilliseksi liitteeksi, joka on 
helppo säilyttää tallessa teattereiden, orkesterin ja 
museoiden kevät- ja syyskauden ajan. Asukaslehti 
puolestaan siirtyi KultTourin ilmestymisaikatau-
luun, eli tästä lähtien molemmista lehdistä saa 
nauttia kahdesti vuodessa: tammi- ja syyskuussa. 
Kolmas muutos on sisällössä: tässä lehdessä ei 
enää kerrota sosiaali- ja terveyspalveluista, koska 
ne siirtyivät 1.1.2022 Pohjanmaan hyvinvointi-
alueen kuntayhtymän hoidettavaksi. 

Kaupungin palveluiden rooli asukkaiden 
onnellisuuden ja hyvinvoinnin edistämisessä ja 
ennaltaehkäisevässä työssä korostuu nyt entises-
tään. Tässä lehdessä kerromme esimerkiksi aivan 
ihanasta kouluvaari- ja koulumummo-toiminnasta, 
joka varmasti lisää sekä ikäihmisten että koululais-
ten onnellisuutta ja sukupolvien välistä ymmärrystä. 
Kerromme myös ensimmäisestä ulkopäiväkodista, 
joka aloitti toimintansa Suvilahden eskarilaisille. 
Luonnolla on rauhoittava vaikutus sekä lapsiin 
että aikuisiin, ja sen antamasta voimasta voimme 
kaikki nauttia. Vaasassa on tähän ainutlaatuiset 
mahdollisuudet upean, Unescon suojeleman maail-
manperintökohteen Merenkurkun maisemissa ja 
lähimetsissä. 

Jos uuden vuoden lupaus jäi tekemättä, tai 
vaikka jo jotain lupasitkin, minulla on yksi ehdo-
tus. Mitä jos tänä vuonna tekisimme joka kuukausi 
ainakin yhden hyvän teon jollekin toiselle? Hyvät 
teot nimittäin lisäävät onnellisuutta, koska samalla 
kun ilahdutat toista, teet hyvää myös itsellesi. 
Koronasta emme vielä päässeet eroon, mutta 
hyvien tekojen kautta voimme yhdessä jaksaa 
paremmin tätä poikkeuksellista pandemia-aikaa. 
Ja ajattele, mikä määrä hyviä tekoja valloittaisi 
Vaasan, jos me kaikki 67 000 vaasalaista tekisimme 
vuoden aikana 12 hyvää tekoa. Innostava ajatus ja 
täysin toteutettavissa, yksi teko kerrallaan! 

LEENA FORSÉN
viestintäpäällikkö
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Vaasan vuosi 
2021 kuvina

 Jenni Tuliniemi • Susanna Saari • Heli Masa • Ilari Rautiainen

Viime vuosi oli Vaasassa monin tavoin onnellinen. 
Saimme muun muassa Merenkurkun liikenteeseen 
upean, uuden laivan. Myös sää helli meitä sekä talvella 
että kesällä. Näiden kuvien myötä voimme vielä palata 
vuoden 2021 tunnelmiin. 

Vaasan uusi SKEITTIPUISTO 
avattiin 2.10.2021, Vaasan 
syntymäpäivänä. Noin 1 000 
neliömetrin suuruinen betoni-
nen skeittipuisto on rakennettu 
Onkilahden toimintapuistoon.

Kuvanveistäjä Kirsi Kaulasen upea 8-metri-
nen veistos DE GEER koristaa nyt kaupungin 
sisääntuloväylän isoa liikenneympyrää.

Upeasti valaistu Alskatintien 
ylittävä VETOKANNAKSEN 
PYÖRÄILY- JA KÄVELY-
SILTA valittiin Vuoden raken-
nusmestarityöksi. Vuoden 
aikana silta valaistiin useaan 
kertaan erikoisvärityksellä 
esimerkiksi itsenäisyyspäivän 
kunniaksi.

KEHITTYVÄ VAASA

 Kimmo Makkonen

 Ilari Rautiainen

 John Råholm
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Wasalinen uusi alus, M/S AURORA BOTNIA 
saapui Vaasaan 25.8. Alus on maailman 
ympäristöystävällisin matkustaja-autolautta: 
aluksen pääkoneet toimivat ensisijaisesti 
vähäpäästöisellä nesteytetyllä maakaasulla.

Pinkit bussit näkyvät 
jo Vaasan katukuvassa. 
Pirteät teippaukset ovat 
merkki tulevasta, isosta 
muutoksesta Vaasan ja 
Mustasaaren joukkoliiken-
teessä. Naapurikuntien 
yhteinen joukkoliikenne 
LIFTI aloittaa toimintansa 
tänä vuonna.

STRÖMSÖ ihastuttaa 
ympäri vuoden. Ohjelma 
julkaisi oman villapaita-
ohjeen alkuvuodesta 2021 
ja siitä tuli vuoden aikana 
maanlaajuinen hitti. 

Rohkeus 
kehuskella 
tekee 
hyvää

 Heli Masa

VAASALAISILLA  on 
aidosti syitä olla ylpeä 
kotikaupungistaan. Me 

uskommekin, että jakamalla onnel-
lisuutemme salaisuuksia, jaamme 
hyvää myös muille. Meidän ei tarvitse 
olla vaatimattomia kaupungis-
tamme, jossa elinkeinoelämä kukois-
taa ja asumisen unelmat on helppo 
toteuttaa. 

Suomi on täynnä vaatimatto-
mia kaupunkeja, mutta Vaasa ei ole 
yksi niistä.

Pohjolan energiapääkaupungissa 
on kilpailukykyiset työmarkkinat 
myös kansainvälistä uraa haluaville. 
Meillähän on yli 160 energia-alan 
yritystä - se on merkittävän suuri 
määrä! Yritykset kasvattavat Vaasan 
osaamista ja luovat innovaatioita.

Koti siellä missä 
unelmat toteutuu
Asumisen unelmat on tehty toteutet-
taviksi, ja lapsiperheille on luvassa 
kielikylpyjä kulttuurikaupungissa. 
Meillä kaikki on lähellä. Kilometrin 
säteellä torilta löytyy kymmeniä kult-
tuurikokemuksia. Kielikylvyssä opis-
kellaan ensimmäisten kouluvuosien 
aikana neljää kieltä. Vaasalainen koti 
voi sijaita keskellä kaupunkia, meren 
rannassa tai aidossa maalaismai-
semassa, ja silti lähellä laadukkaita 
palveluita.

Luontomme on tavallistakin 
ihmeellisempi, sillä Merenkurkun 
saaristo on ainoa UNESCOn suojelema 
luonnonperintökohde Suomessa. 
Meri on osa arkeamme ja arjessa 
latautumista.

Vaasan Strömsöstä on tullut kieli-
kuva sille kun asiat todella sujuvat. 
Ja me paljastamme salaisuutemme 
mielellämme: Vaasassa on helppo olla 
onnellinen. Katso ympärillesi, ja näe 
mahdollisuudet.

 Kimmo Makkonen

 Kimmo Makkonen

 Mikael Matikainen
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KEHITTYVÄ VAASA

Tavoitteena syrjinnästä  
vapaa Vaasa

 Jenni Tuliniemi      Katja Lösönen

Kysyimme viime vuonna 
vaasalaisilta, miten tasa-arvo 
ja yhdenvertaisuus toteutu-
vat kaupungin palveluissa. 
80 prosenttia kyselyyn 
vastanneista ei ole kokenut 
syrjintää. Vastaukset osoitta-
vat kuitenkin, että yhdenver-
taisuuden edistämiseksi on 
tehtävä tavoitteellista työtä.

K yselyyn vastasi 355 henkilöä, joista 70 
prosenttia oli naisia, 27 prosenttia miehiä 
ja muun sukupuolisia tai ei halunnut kertoa 

sukupuoltaan oli 3 prosenttia. Enemmistö vastaajista 
eli 75 prosenttia oli suomenkielisiä, ruotsinkielisiä 
oli 15 prosenttia ja englanniksi vastasi 10 prosenttia. 

— Oleellista on se, mitä vastausten taustalla 

on, mistä ne kertovat ja mitä voimme tehdä tilan-
teen parantamiseksi. Avoimet vastaukset on viety 
kaupungin yksiköille toimenpiteitä varten, kertoo 
kyselyn toteuttanut kehittämissuunnittelija Marjo 
Hannu-Jama.  

Kokemus syrjinnästä on 
usein monisyinen
Kaikki kieliryhmät kokivat eniten syrjintää kielen 
perusteella. Mitä haastavampi asia on, sitä 
tärkeämpi on äidinkielellä saatava palvelu. Suomen- 
ja ruotsinkieliset kokivat syrjintää sukupuolen, iän 
tai terveydentilan perusteella. Englanniksi vastan-
neissa painottui syrjintä etnisyyden, kansalaisuu-
den tai muun henkilöön liittyvän syyn takia. 

— Vähiten syrjintää koettiin seksuaalisesta suun-
tautumisesta, mutta se ei tee syrjintäperusteesta 
yhtään vähäisempää, Hannu-Jama tarkentaa.

Naiset kokevat syrjintää varsinkin terveyspal-
veluissa. Miesten syrjintäkokemus kytkeytyy sosi-
aali- ja terveyspalveluihin sekä työllisyyspalveluihin. 
Englannin kielellä vastanneet kokivat muita kieli-
ryhmiä enemmän syrjintää asumis-, sosiaali- ja 
työllisyyspalveluissa.

— Esteet tömy ys on haaste f y ysisissä 
ympäristöissä ja kaupungin rakennuksissa. 
Sukupuolineutraaleita tilojakin tarvitaan. Kaikissa 
kieliryhmissä haasteita koettiin oman kielisen 
tiedon saatavuudessa, laadussa ja kattavuudessa, 
kertoo Hannu-Jama.  

Tavoitteellisella toiminnalla 
kohti yhdenvertaisuutta

— Kokemus syrjinnästä voi johtaa ulkopuolisuu-
den tai osattomuuden kokemukseen. Se voi pahim-
millaan aiheuttaa pelkoa hakeutua palveluihin tai 
kokemuksen eriarvoisuudesta, Hannu-Jama pohtii.

Vastaajat eivät usein tienneet, mihin kokemuk-
sista voi antaa palautetta. Syrjinnän ilmoittami-
sesta halutaankin tehdä nyt osa palautteenantoa 
kaupungille.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmassa 
esitetään toimialoittain ne tavoitteet, toimenpi-
teet ja mittarit, joilla yhdenvertaisuutta edistetään. 
Kaupungin onnellisuustavoitteet voivat toteu-
tua vain, kun ne koskevat kaikkia. Tähän voimme 
kyselyn tuloksien perusteella vaikuttaa entistä 
paremmin. 

Lue lisää:www.vaasa.fi/ tasa-arvo
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 Johanna Jussila

Kirjastosta lainaksi  
välineitä vapaa-ajalle

KIRJASTOSTA lainattavien vapaa-ajan välineiden kirjo laajenee Vaasassa. 
Tänä vuonna omalla kirjastokortilla voi lainata liikuntavälineiden lisäksi työka-
luja, urheilun kausikortteja sekä lautapelejä.

Uutuutena liikuntavälineistä on lainattavana nuorten jääkiekkoluistimia, 
joita on hankittu 10 paria Vaasan kaupungin liikuntapalveluiden hankerahoi-
tuksen turvin. Työkaluista kirjastokortilla voi lainata porakoneen, rakenneilmai-
simen ja työkalupakin, jossa on tarvikkeet esimerkiksi taulun ripustamiseen. 
Verenpainemittarikin löytyy.

— Osa lainattavista välineistä on saatu lahjoituksena. Esimerkiksi kaupungin 
viheralueyksiköltä olemme saaneet roskapihtejä, joita voi lainata omaan käyt-
töön, kertoo palvelupäällikkö Anna Pakka kulttuuri- ja kirjastopalveluista.

Lue lisää: vaasankirjasto.finna.fi 

Soita sähkökitaraa ja 
äänitä podcastia pää-
kirjastossa

PÄÄKIRJASTOSSA sijaitse-
vasta Makerspace-tilasta löytyy 
erilaisia laitteita omaehtoiseen teke-
miseen ja hyödynnettäväksi vaik-
kapa verhojen ompeluun. Tilassa on 
3D-tulostin, vinyylileikkuri, ompelu-
kone ja saumuri. Nyt Makerspacen 
tarjoamia mahdollisuuksia on 
laajennettu kohti studiohuonetta 
ja soittimiin, kuten sähkökitaraan 
ja sähkörumpuun. Tilassa voi myös 

äänittää muun muassa podcasteja. 
Makerspace sijaitsee pääkirjas-
ton ensimmäisessä kerroksessa 
Kansalaisinfon vieressä ja sitä voi 
käyttää kirjaston aukioloaikoina. 
Laitteet tulee varata erikseen ja 
3D-tulostimen sekä vinyylileikkurin 
käyttö on maksullista.

Lue lisää:  
vaasankirjasto.finna.fi

Sosiaali- ja  
terveydenhuollon  
palvelut nyt Poh-
janmaan hyvin-
vointialueelta

ALUKSI suurin muutos on organisaa-
tion nimi: Pohjanmaan hyvinvointialue. 

Tällä hetkellä palvelupisteet pysyvät 
samoina ja asiakkaita auttaa sama henki-
lökunta kuin ennenkin. 

Pohjanmaan hyvinvointialue tarjoaa 
jatkossakin kattavasti lähipalveluita ja 
kehittää uusia digitaalisia palveluita. 

Syksyllä 2022 Vaasan keskussairaalan 
alueelle valmistuu H-talo, jonne yhdiste-
tään erikoissairaanhoidon, perusterve-
ydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteisiä 
avohoidon palveluja. 

Lue lisää osoitteesta:  
pohjanmaanhyvinvointi.fi 

Muista äänestää 
aluevaaleissa sun-
nuntaina 23. tam-
mikuuta!

 Jenni Tuliniemi

ALUEVAALEISSA valitaan 59 
valtuutettua ja heille varajäsenet 
Pohjanmaan hyvinvointialueen valtuus-
toon. Hyvinvointialue vastaa sosiaali- ja 
terveyspalveluiden sekä pelastustoimen 
järjestämisestä Pohjamaan alueella. 

Varsinainen äänestyspäivä on 
sunnuntaina 23. tammikuuta. Digi- ja 
väestötietovirastolta tulleessa ilmoituk-
sessa kerrotaan, missä kunnassa voit 
äänestää ja mikä on äänestyspaikkasi 
varsinaisena vaalipäivänä. 

Äänestyspaikat ovat avoinna vaali-
päivänä klo 9–20. Ota mukaan henkilöl-
lisyystodistuksesi, myös ajokortti käy.

Aluevaalien tulokset vahviste-
taan 26.1.2022 ja valtuustot aloittavat 
työnsä 1.3.2022

Lue lisää aluevaaleista ja äänestämisestä: 
www.vaasa.fi/aluevaalit2021 

LYHYESTI

 Pauliina Pääkkönen     Katja Lösönen

 Pauliina Pääkkönen

LUE LISÄÄ 
uutisia 

osoitteessa
www.vaasa.fi
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OPETUS JA KOULUTUS

Taideaineiden laaja 
kirjo juhlii pyöreitä 
vuosia

 Heli Masa     Christoffer Björklund

Vuosi 2022 on vaasalaiselle taiteen opetukselle suuri juhla-
vuosi. Kuula-opisto täyttää 70 vuotta, Kuula-opiston muska-
ritoiminta 50 vuotta sekä rytmimusiikki ja tanssiosasto 
juhlivat 30-vuotistaivaltaan. Itse taiteen perusopetuskin 
juhlii pyöreitä vuosia, kun sen alkamisesta Vaasassa tulee 
kuluneeksi 30 vuotta. Juhlavuosi näkyy pitkin vuotta erilais-
ten tapahtumien myötä. 

N äkyvää on myös kahden opiston yhteinen 
ylpeys siitä, miten korkealaatuista ja asuk-
kaiden helposti saatavilla on taideaineiden 

opetus Vaasassa.
— Kuula-opisto sai alkunsa, kun orkesteriyhdis-

tys alkoi järjestää musiikin opetusta vuonna 1952, 
kertoo Kuula-opiston rehtori Tomas Holmström.

Tänä päivänä opistolla on noin 1700 oppilasta 
vuodessa musiikin, klassisen baletin ja lastentans-
sin opinnoissa. 

— Kuula-opisto poisti ensimmäisten joukossa 
sisäänpääsytestit käytöstä muiden aineiden paitsi 
laulun osalta. Haluamme tarjota musiikki- ja tans-
siopintoja kaikille mahdollisimman helposti saavu-
tettavalla periaatteella, Holmström sanoo. 

Enemmän kuin harrastus
Taiteen perusopetuksella tarkoitetaan taideai-
neiden opetusta, joka ei tapahdu koulussa, vaan 
taideaineihin erikoistuneissa opistoissa. Vaasassa 

taiteen perusopetuksesta vastaavat Kuula-opisto 
ja Alma-opisto, jonka osana toimii Taikon. 

— Opinnoissa noudatetaan valtakunnallista 
opetussuunnitelmaa, joka on uudistettu vuonna 
2018. Paikallisesti opetussuunnitelmaan voidaan 
tehdä omia sovelluksia, kertoo Alma-opiston 
rehtori Sannasirkku Autio.

Opinnoista saadaan päättötodistus, joka koos-
tuu kokonaisuuksista. 

— Taiteen perusopetus on pitkäjänteistä ja 
opettajilla on selkeät opetussuunnitelman mukai-
set tavoitteet. Oppilaat kuitenkin tulevat yleensä 
hauskan harrastuksen perässä, tekemisen ja ilon 
kautta oppien, kuvailee Mia Wiik, joka toimii 
Alma-opiston ja Taikonin apulaisrehtorina. 

— Ja sen lisäksi, että opinnot antavat merkityk-
sellisen ja sisällöltään rikkaan harrastuksen, ne 
antavat myös pohjan opiskella taidealan ammat-
tia. Opintoja saa myös tehokkaasti hyväksiluettua 
toisella asteella, Autio täydentää.

Juhlavuosi tarjoaa asukkaille 
taide-elämyksiä
Taiteen merkitys ihmisen hyvinvoinnille on merkit-
tävä, eikä taideopistoissa tarvitse aina harras-
taa tai opiskella päästäkseen nauttimaan niiden 
antimista.

— Yksi mahdollisuus osallistua taiteeseen on 
käydä vaikka katsomassa opistojen esityksiä, 
Autio vinkkaa.

— Juhlavuoden keväällä Kuula-opistolla ohjel-
massa on esimerkiksi Lakeus soi -pianokilpailu ja 
erilaisia juhlakonsertteja on lähes kuukausittain, 
Holmström esittelee.

Taiteen perusopetuksen juhlavuosi näkyy myös 
Taikonilla erilaisten esitysten merkeissä ja yhteis-
työproduktioita tehdään opistojen kesken. Tutustu 
ohjelmaan osoitteessa: www.vaasa.fi

Taiteen perusopetus 
 u Taiteen perusopetuksessa on yleinen ja laaja 

oppimäärä

 u Kuula-opistossa ja Taikonilla taiteen 
perusopetusta on seitsemässä eri taidelajissa: 
musiikki, kuvataide, tanssi, käsityö, 
teatteritaide, sirkus ja mediataide

 u Alma-opistossa on kuvataiteen ja käsityön 
perusopetusta aikuisille
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Jousisoitinten 
starttiryhmä Kuula-
opistolla on orkesteri 
nimeltään Toivon kipinät.

Taikonilla voi opiskella 
monipuolisesti 

esimerkiksi kuvataide-
käsityö-mix-ryhmässä.

Sinun palveluksessasi 

 Heli Masa   Christoffer Björklund

 
KUKA OLET JA MISSÄ TEHTÄ-
VISSÄ TOIMIT? 
Olen Eeva Toivio ja opetan Kuula-
opistossa pianonsoittoa. 43 vuotta on jo 
ehtinyt tulla täyteen samalla työnantajalla. 
Aikoinaan olin itsekin Kuula-opistolla oppi-
laana. Paluu juurille kertonee mukavaksi 
koetusta oppimisympäristöstä.

MITEN TYÖKAVERISI KUVAILISI-
VAT SINUA? 
Luultavimmin arvioisivat peruspohjalaiseksi.

MITKÄ OVAT TYÖSI TÄHTIHETKIÄ? 
Lasten hymy!

MISTÄ SINUT LÖYTÄÄ TODENNÄ-
KÖISEMMIN VAPAA-AJALLA? 
Viihdyn vapaa-ajalla luonnon helmassa; 
omassa pihapiirissä, sienimetsässä, vene-
retkellä ja mökillä.

MINNE VEISIT VAASASSA VIERAI-
LEVAN JA MIKSI? 
Talviaikaan veisin vieraani konserttiin tai 
oopperaan ja sen jälkeen illalliselle johon-
kin paikallisista upeista ravintoloistamme. 
Kesällä vieraani pääsisivät veneretkelle 
Vaasan lähisaaristoon. Saisimme ihastella 
pittoreskia eli maalauksellista saaristoelä-
mää luonnon helmassa.
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LIIKENNE

Tonttiliittymät 
aurataan 
tänä talvena 
ensimmäistä kertaa

 Ilari Rautiainen    Heikki Jaurakkajärvi

Vaasan katujen talvikunnossapito paranee tänä talvena 
uuden urakointisopimuksen myötä. Jatkossa kaupunki ja 
aliurakoitsijat huolehtivat katujen lisäksi tonttiliittymien 
aurauksesta. Parannusta on luvassa myös pääpyöräteiden 
kunnossapitoon.

N yt käyttöönotettavassa uudessa sopi-
muksessa tonttiliittymien auraus on osa 
asukkaille tarjottavaa peruspalvelua. 

Perinteisesti tonttiliittymien auraus on kuulunut 
kiinteistön omistajan vastuulle.

— Tätä on toivottu meiltä paljon ja on hienoa, 
että pystymme nyt parantamaan talvikunnossapi-
toa myös tonttiliittymien osalta. Muutos parantaa 
omakotitalossa asumisen edellytyksiä erityisesti 
ikäihmisillä, kertoo Vaasan kaupungin kunnossa-
pitoinsinööri Mika Ketonen.

Käytännössä aurauksesta syntyvä auraus-
valli tullaan poistamaan tonttiliittymien kohdalta 
samalla kertaa tien auraamisen yhteydessä. 

— Tonttiliittymien aukaisu otetaan nyt ensim-
mäistä kertaa käyttöön ja se vaatii meiltäkin 
opettelua. Alkuvaiheessa muutos tulee varmasti 
hieman hidastamaan aurausta ja jotain pientä siis-
timistä voi jäädä asukkaan osaksi. Toivommekin 
asukkailta kärsivällisyyttä, Ketonen toteaa.

Tonttiliittymän kunnossapito esimerkiksi tien 
alittavan liittymärummun osalta kuuluu jatkossa-
kin omistajan vastuulle.

Parannusta myös 
tärkeimmille pyöräteille
Tonttiliittymien lisäksi parannusta on luvassa 
myös pääpyöräteiden talvikunnossapitoon. 
Tavoitteena on, että tärkeimmillä reiteillä aurauk-
sen laatu on entistä tasaisempaa kaupunginosasta 
riippumatta.

— Pääpyöräteillä on pudotettu lumen sentti-
rajaa, jolloin tiet tullaan auraamaan. Käytännössä 
aurauskalusto lähtee siis liikkeelle aiempaa 
herkemmin, Ketonen selventää.

Uusi urakointisopimus tuo myös aiempaa 
enemmän joustavuutta pyöräteiden talvikunnos-
sapitoon tilanteen niin vaatiessa.

— Voimme esimerkiksi saadun palautteen 
perusteella irrottaa yksittäisiä pyörätieosuuksia 

urakkasopimuksen ulkopuolelle ja parantaa 
niiden kunnossapitoa kesken sopimuskauden, 
kertoo Ketonen.

Lisää paikallisia urakoitsijoita
Talvikunnossapidon piiriin kuuluvia liikenneväyliä 
on Vaasan alueella yhteensä noin 600 kilometriä. 
Kaupungin oman henkilöstön lisäksi kunnossapi-
toon osallistuu kymmenen aliurakoitsijaa omilla 
urakka-alueillaan. 

Kuntatekniikka kilpailutti alueurakat viime 
keväänä. Sopimus on kestoltaan 3 + 2 vuotta ja siinä 
Vaasa on jaettu 14 urakka-alueeseen.

— Oli hieno huomata, että pienemmät paikal-
liset urakoitsijat pärjäsivät kilpailutuksessa. 
Tänä talvena meillä onkin kolme uutta urakoitsi-
jaa mukana huolehtimassa katujen aurauksesta, 
Ketonen iloitsee.

Myös ympäristönäkökulma ja vähähiilisyys on 
huomioitu jatkossa entistä paremmin. Valtaosa 
urakoista hoidetaankin uusiutuvia polttoai-
neita käyttäen.

— Uusiutuvien polttoaineiden käyttöä pyri-
tään lisäämään entisestään tulevaisuudessa, mikä 
osaltaan tukee Vaasan matkaa hiilineutraaliksi 
kaupungiksi vuosikymmenen loppuun mennessä, 
Ketonen kertoo.
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Lumityöt  
pähkinän-
kuoressa

 Ilari Rautiainen

KATUJ EN JA YLEISTEN 
ALUEIDEN, kuten torien ja puisto-
jen, kunnossa- ja puhtaanapito kuuluu 
kunnan vastuulle. Isoista pääväylistä, 
kuten moottoritiestä, Kokkolantiestä 
ja Alskatintiestä vastaa puolestaan 
ELY-keskus.

Vaasan talvikunnossapidossa 
kadut sekä kävely- ja pyörätiet on 
jaettu kunnossapitoluokkiin, joka 
määrittää missä järjestyksessä ja 
kuinka kiireellisesti kadut pyritään 
auraamaan.

 u Lumisateen alkaessa ensimmäise-
nä aurataan tärkeimmät pääväylät, 
linja-autojen reitit sekä pääpyö-
rätiet.

 u Kun pääväylät on aurattu ja 
lumisade hiipunut, alkaa lumen 
auraus myös asuntokaduilla.

 u Keskusta-alueella lumet ensisijai-
sesti lingotaan suoraan kuorma-au-
tojen lavalle ja kuljetetaan lumen-
vastaanottopaikoille. Muualla 
lumet aurataan pääasiassa katujen 
sivuun ja tarpeen vaatiessa siirre-
tään lumenvastaanottopaikoille. 

 u Kasattu lumi jätetään odottamaan 
kevättä ja aurinkoa, joka sulattaa 
lopulta lumen.

 u Lumityöt voivat hidastua, jos lunta 
sataa paljon. Tällöin lumiaurat 
ehtivät asuntokaduille tavallista 
myöhemmin.

Lisätietoa katujen kunnossapi-
dosta löydät osoitteesta vaasa.fi/
katujenkunnossapito.

Talvikunnossapidosta voi jättää 
palautetta kaupungin palaute-
järjestelmän kautta osoitteessa  
feedback.vaasa.fi.
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LAPSET JA NUORET

Metsäretkellä  
joka päivä

 Susanna Saari     Linus Lindholm

Kuparisaaren metsikössä 
kaikuu laulu, nauru ja välillä 
on myös aivan hiljaista. 
Metsäaukiolta voi tavata 
Punahilkan päiväkodin 
Hirvet-ryhmän esikoululaisia, 
jotka ovat Vaasan ensimmäi-
nen virallinen ulkopäiväkoti-
ryhmä.

K uusivuotiaat Pyry Sjöblom ja Veeti 
Hahto kömpivät ketterästi komeaan risu-
majaan, eivätkä menoa haittaa edes Pyryn 

kyynärsauvat.
—Täältä majasta löytyy kaappeja, joissa on vara-

keppejä rakentamista varten. Ja eilen nähtiin tuolla 
lätäköissä ainakin sata sammakkoa, pojat kertovat.

Lasten mielestä parasta ulkona on leikkiä kotia, 
piilosta, hippaa ja mutasotaa. Myös kiviltä hyppimi-
nen sujuu eskarilaisilta sutjakkaasti.

Pyryn äiti Annika Sjöblom kertoo, että 
metsäeskari on ollut pojalle nappivalinta.

—Pyry olisi päivät ja yöt pihalla, jos vain saisi, ja 
häntä kiinnostavat valtavasti nimenomaan luon-
toon liittyvät asiat. Parempaa eskarisijoitusta ei siis 
meidän pojalle olisi voinut olla, Sjöblom hymyilee. 

Meri rauhoittaa
Hirvet-ryhmä viettää päivistään ulkona kello 9-13 
välisen ajan. Aamulla kokoonnutaan Suvilahden 
päiväkodin pihaan, josta matkaa jatketaan jäähal-
lin takana metsässä sijaitsevaan tukikohtaan. 

Metsäisellä aukiolla on kolme risumajaa, mutta 
muuten paikka ei erotu muusta metsiköstä. Usein 
eskarilaiset jatkavat matkaa myös muualle, esimer-
kiksi rantaan tai monitoimiviheriölle.

— Eilen olimme onkimassa läheisellä rannalla. 
Meren äärellä lapset rauhoittuvat vielä enemmän 
kuin metsässä, merellä taitaa olla meihin vaasalai-
siin sellainen vaikutus, kuvailee varhaiskasvatuksen 
opettaja Sanna Afonne.

Hirvet-ryhmän eskarilaisten Aavan 
(vas.), Siljan, Veetin, Aatun, Tuomon 
ja Hansin mielestä kiviltä on hauskaa 
hyppiä sammaleisen pehmeään maahan.
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Sama opetussuunnitelma, 
eri toteutustavat
Lapsilla on ulkona aina mukana omat reppunsa 
varavaatteineen. Opettajien suuremmissa repuissa 
kulkevat ylimääräiset varavaatteet, laminoidut 
opetusmateriaalit sekä puhelimet ja tabletit.

Ulkona noudatetaan samaa esiopetussuunni-
telmaa kuin sisälläkin toimivissa ryhmissä. Opetus 
ja menetelmät suunnitellaan ja toteutetaan ulos 
sopiviksi, siksi ne ovat tavallista toiminnallisempia. 
Ulkona toimii niin tunnetaitojen, kirjaimien kuin 
geometriankin harjoittelu. 

— Suvilahden rannan penkeillä ja pöydillä 
voimme käyttää kyniä ja vihkoja, mutta kyllä 
omia nimiä kirjoitetaan myös kivillä ja kepeillä, 
Afonne kertoo.

Luonnossa on tilaa äänille
Metsään todella mahtuu ääntä. Melutaso ei tässä 
ryhmässä ikinä nouse liian korkealle.

— Esimerkiksi erilaiset ongelma- ja ristiriitati-
lanteet ratkeavat helpommin ulkona. Myös moto-
riikka ja mielikuvitus kehittyvät hyvin luonnossa, 
Afonne kuvailee.

Moni on kysellyt henkilökunnalta, mitäs sitten 
talvella tehdään, kun pakkasta on 30 astetta.

— Eihän tämä mikään selviytyjät Vaasa ole, eli 
tarvittaessa voimme esimerkiksi siirtyä syömään 
sisätiloihin, lastenhoitaja Mika Keko kertoo.

Hirvet-ryhmällä on sisätiloina käytössään 
Suvilahden päiväkodin pihapiirissä sijaitseva mökki. 
Mökissä syödään aamupala ja levätään iltapäivällä.

Uusia ulkopäiväkoteja 
Gerbyhyn ja Huutoniemelle
Punahilkan päiväkodin ulkopäiväkotiryhmä on 
kuluvan lukuvuoden pilotti, josta kerätään koke-
muksia jatkoa varten.

— Jonkinlainen kota tai muu suoja olisi esimer-
kiksi hyvä saada jossain vaiheessa metsään. 
Ruokailu metsässä on toiminut hyvin, kun ruoka-
palvelu tuo ja vie ryhmälle ruuat, kertoo päiväko-
dinjohtaja Miia Raunio Punahilkan päiväkodista.

Vaasaan saadaan tänä vuonna lisää suosittua 
ulkopäiväkotitoimintaa. Huutoniemelle peruste-
taan  suomenkielinen ja Gerbyhyn ruotsinkielinen 
ulkopäiväkoti 5-6-vuotiaille. Ulkopäiväkotien tuki-
kohdat perustetaan Gerbyn ja Huutoniemen avoin-
ten päiväkotien tiloihin.

Erilaiset ongelma- 
ja ristiriitatilanteet 
ratkeavat helpommin 
ulkona. 
SANNA AFONNE

Veeti Hahto (vas.) ja Pyry Sjöblom 
pohtivat, pitääkö Suvilahden metsässä 
sijaitsevan majan katto vettä.
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HYVINVOINTI

Kaj nauttii lasten auttamisessa 
puutöissä, tänään rakennettiin 
fortuna-pelejä.

Muuttomiehet nauroivat 
muuttaessamme vuonna 
1966, että yleensä 
muutetaan Vaasasta 
Helsinkiin eikä toisinpäin. 
KAJ HÄGGBLOM
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Kouluvaarit ja  
–mummot tuovat iloa 
koululaisten arkeen

 Maria Mäenpää      Christoffer Björklund

Vaasassa toimivat koulu-
vaarit ja -mummot tuovat 
apua ja tukea koululaisten 
elämään. Kouluissa vierai-
leva vanhus toimii lasten 
kaverina aktiviteeteissa, väli-
tunneilla ja usein he auttavat 
myös tunneilla. Hietalahden 
koululla vieraileva Kaj-vaari 
pääsi syksyllä visiitille pitkän 
koronatauon jälkeen.

M oi! Onpa kiva nähdä sua, muistatko vielä 
minut, huikkaa Joonas kouluvaari Kaj 
Häggblomille.

Joonaksella on monen muun Hietalahden 
koulua käyvän oppilaan tavoin ollut ikävä koulu-
vaaria. Kajn posket punoittavat, koska koko aamu-
päivä on vietetty oppilaiden kanssa suunnistaessa. 
Hymykin on herkässä.

— Onhan tämä hienoa olla taas täällä. Lapset 
ovat niin välittömiä ja luonnollisia, heidän seuraa 
onkin jo ollut ikävä. Aloitin käymään täällä vuonna 
2018, kun minua pyydettiin. Nyt on ollut yli vuoden 
tauko koronan takia. Hienoa nähdä, kuinka lapset 
ovat kasvaneet ja kehittyneet vuoden aikana, 
Häggblom iloitsee.

Koronan lisäksi hiljaiseloon Kajn pakotti myös 
viime kevättalvena yhtäkkiä iskenyt aivoveren-
vuoto. Noin 100 km viikossa hiihtävä, luontoa ja 
liikuntaa rakastava Kaj joutui viettämään pitkän 

ajan sairaalassa.
Erityisluokanopettaja Kirsi Rintamäellä 

nousee kyyneleet silmiin, kun hän muistelee, miten 
he vierailivat kollegan kanssa viemässä Kajlle oppi-
laiden lämmöllä laatiman kortin. Alkoi pitkä ja ikävä 
hiljaiselo tapaamisissa, mutta onneksi sähköpostit 
tavoittivat. Tänään on onni ylimmillään, kun vaikeu-
det on selätetty ja kouluvaari on palannut hyvissä 
voimissa oppilaiden keskuuteen.

Kouluvaarista saa tukea ja turvaa
Hietalahden koulun vanhempaintoimikunta TÖTSÄ 
järjestää koulumummo- ja kouluvaarivierailuja 
sekä toivottaa tervetulleeksi toiminnasta kiinnos-
tuneet uudet vanhukset mukaan. Osallistua voi sen 
verran kuin jaksaa ja ehtii, vaikka yhtenä päivänä 
viikossa. Kaj on Hietalahden koulun ensimmäinen 
kouluvaari. 

— On ollut mahtavaa saada myös kouluvaari, 

mummojen lisäksi. Toiminnan ytimenä on ollut 
saada turvallinen aikuinen lasten arkeen. Kokemus 
toiminnasta on ollut fantastista ja toivoisimme 
saavamme heitä lisääkin, Rintamäki kertoo.

Alkujaan Kaskisissa kasvanut Häggblom opiskeli 
ensin Åbo Akademissa matematiikkaa ja fysiikkaa, 
mutta taatakseen mahdollisuuden ulkoilmatöihin, 
vaihtoi opiskelemaan diplomi-insinööriksi teknilli-
sessä korkeakoulussa. Opiskeluaikana hän tapasi 
Seinäjoelta kotoisin olevan Pepin, joka vei jalat alta 
ja jonka kanssa palattiin Pohjanmaalle perhettä 
perustamaan. 

— Muuttomiehet nauroivat muuttaessamme 
vuonna 1966, että yleensä muutetaan Vaasasta 
Helsinkiin eikä toisinpäin. Me halusimme kuitenkin 
onnen äärelle; lähelle kotiseutuja, luontoa ja latuja, 
Häggblom hymyilee.

Perheeseen siunaantui kaksi lasta, ja nyt kun 
kuudesta lapsenlapsesta nuorinkin on täysi-ikäi-
nen, on leskeytyneellä eläkeläisellä riittänyt aikaa 
kouluvierailuihin. Häggblom eläköityi maanmittaus- 
insinöörin ammatista vuonna 1997, mutta opetta-
janakin toimineelle kouluvaarille on ollut tilausta 
erityisesti matikan tunneilla ja teknisessä työssä.

— Tosi kiva saada sinut takaisin, lapset ovat 
jo kovasti odottaneet. Onneksi saamme tämän 
tärkeän toiminnan jatkumaan taas. Opettajissakin 
on vähemmän miehiä, joten on hienoa saada myös 
miehen mallia oppilaille. Monella oppilaalla isovan-
hemmatkin saattavat asua kaukana, joten koulu-
vaarista saa tukea ja turvaa arkeen. Tärkeää on 
myös, että toiminta miellyttää kaikkia ja saa tehdä 
lasten kanssa niitä asioita, mistä itsekin nauttii, 
kertoo rehtori Eija Huttunen.

Kouluvaari- ja mummotoimintaa on Hietalahden 
koulun lisäksi myös Länsimetsän koululla.

Kirsi, Kaj ja Eija iloitsevat 
jälleennäkemisestä 
pitkän tauon jälkeen.
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 Original: Johanna Jussila • Translation: Paul Wilkinson  Christoffer Björklund

Out in the forest every day

H irvet group of pre-schoolers 
from Punahilka daycare centre, 
who are the first official outdoor 

daycare group in Vaasa.
Annika Sjöblom, the mother of 

six-year-old Pyry Sjöblom, says that the 
forest daycare group has been the best 
choice for her son.

— Pyry would be outside all the time, if 
only he could, and he is hugely interested 

in things specifically related to nature. 
So there could not have been a better 
daycare group for our son, Sjöblom says 
happily.  

Same curriculum, different 
implementation methods
The Hirvet group spends its days 
outdoors from 09:00-13:00. In the 
morning, they gather in the yard of the 

Suvilahti daycare centre, from where 
the journey continues to their base in 
the forest behind the ice hall. Often, the 
pre-schoolers continue their journey 
elsewhere, for example to the beach or 
to a multipurpose park area.

The children always have their own 
backpacks and spare clothing. The 
teachers’ larger backpacks carry extra 
spare clothing, laminated instructional 
materials, and phones and tablets.

The same pre-school curriculum 
is followed outdoors as with indoor 
groups. The teaching and methods are 
designed and implemented outwardly 
as appropriate, that’s why they are more 
functional than usual. The development 
of emotional skills, reading and geometry 
works outside.

— We can use pens and notebooks on 
the tables and benches by the Suvilahti 
shore, but yes, our own names are also 
written with sticks and stones. Various 
problem and conflict situations are also 
easier to resolve outdoors. In addition, 
motor skills and imagination develop well 
in the nature, explains early childhood 
education teacher, Sanna Afonne.

So what about the winter when it’s 
very cold? If necessary, the daycare child-
ren can move indoors to a cottage in the 
yard of the Suvilahti daycare centre, 
where they will have breakfast and rest 
in the afternoons.

More of these popular outdoor 
daycare activity centres will be launched 
in Vaasa this year. A Finnish-language 
outdoor group in Huutoniemi and a 
Swedish-language group in Gerby will 
be established for 5-6-year-olds.

Wasa 
Teater’s 
spring 
Botnia Paradise
The acclaimed musical Botnia Paradise 
by comedy group KAJ will continue to run 
throughout the spring of 2022.

The show setting is on a ferry, a lawless 
place where Finland meets Sweden, and 
every cruise is a life crisis. Passengers 
escape from everyday life while the crew 
struggles to keep everything afloat. The 
sea ruthlessly tests them all in a world of 
tangos, hits, and wall-to-wall carpeting.

Botnia Paradise is the second musi-
cal made by comedy group KAJ. It is a 
story about friendship, love and finding 
one’s place in life. Filled with warmth and 
humour, the audience is invited on an 
unforgettable voyage.

The potato rebels 
(Potatisrebellerna)
We follow the fantastic journey of this 
root vegetable from the mountains of the 
Andes to Europe. We meet the potato’s 
friends and enemies. We encounter stub-
born power-hungry kings and emperors, 
suspicious peasants, queens who love 
the beautiful, and at least three bizarre 
English, French and Spanish chefs. We 
eat potato plates and soufflé, baked pota-
toes and mash, and 50 more dishes!

Do potatoes give you stomach-ache, 
or can they be used to save the starving of 
the world? How do you grow and harvest 
them and why do they suddenly become 
sick? And how do you get rich and gain 
power? It’s five hundred years of potato 
history in an hour, filled with every-
thing you didn’t know about our most 
common food!

The Potato Rebels is a family and 
school performance aimed at children 
in grades 1-6  as well as families. The 
premiere is on  6 April 2022.

BRIEFLY IN ENGLISH

The Hirvet preschoolers Aava (left), 
Silja, Veeti, Aatu, Tuomo and Hans think 
it is fun to jump off the rocks onto the 
soft mossy ground.



Communal grandparents 
bring joy to the daily 
lives of schoolchildren 

C ommunal grandparents help 
and support the daily lives of 
schoolchildren in Vaasa. In 

schools, the visiting older person acts 
as a friend of the children in activities, 
during breaktimes and often also during 
lessons. At Hietalahti school, commu-
nal grandfather Kaj Häggblom paid a 
visit to the school this autumn after a long 
corona break.

—  It’s great to be here again. The chil-
dren are so spontaneous and natural, 
their company has been sorely missed. 
I started visiting here in 2018 when I was 
asked to come. There has now been a 
break of more than a year because of 

corona. It’s great to see how the children 
have grown and developed over the years, 
says Häggblom happily.

Häggblom retired from his profession 
as a surveyor in 1997, but responded to 
a request for a communal grandparent 
who could also help as a teacher’s assis-
tant, especially in mathematics and tech-
nical subjects.

Communal grandparents 
provide support 
and stability
The parent committee of Hietalahti 
school, TÖTSÄ, arranges visits for 
communal grandparents and welcomes 
new older people who are interested in 

the school’s activities. You can participate 
as much as you can and have time, even 
one day a week. Kaj is the first communal 
grandparent at Hietalahti school.

— The main goal has been to have a 
trustworthy adult in the daily lives of 
children. The experience  gained from 
having communal grandparents has been 
fantastic and we would like to have more 
of them, says Hietalahti School’s special 
needs teacher, Kirsi Rintamäki.

— For many pupils, grandparents may 
live far away, so communal grandpar-
ents help to provide support and stabil-
ity in their daily lives. It is also important 
that the activities please everyone and 
the communal grandparents can do the 
things with the children that they enjoy 
doing, says principal Eija Huttunen.

In addition to Hietalahti school, 
Länsimetsä school also has activities 
involving communal grandparents.

Do not forget to vote in the county 
elections on Sunday, 23 January!  

I n the county elections, 59 delegates and their deputies will 
be elected to the council of the Wellbeing Services County 
of Ostrobothnia. The Wellbeing Services County is respon-

sible for organising health, social and rescue services in the 
Ostrobothnia region.

Vaasa’s social welfare and healthcare services have been 
transferred to the Ostrobothnian Consortium of Municipalities 
for Regional Welfare already on 1 January 2022. The services at 
the consortium and The Rescue Department of Ostrobothnia will 
be transferred to the Wellbeing Services County of Ostrobothnia 
on 1 January 2023.

The actual Election Day is Sunday, 23 January. The Digital 

and Population Data Services Agency will inform you in which 
municipality you can vote and what is your polling station on 
Election Day. 

Polling stations are open on Election Day from 09:00 – 20:00. 
Bring identification with you to the polling station; a driving 
licence is also valid.

The results of the county elections will be confirmed on 
26 January 2022 and the county councils will take office on  
1 March 2022.

Read more about county elections and voting:  
www.vaasa.fi/countyelections2022

Enchanting 
spring in 
Vaasa City 
Theater
The spring season in Vaasa City Theater is 
filled with high notes, adventurous tales 
and memories of love. The year kicks 
off with one of the greatest masterpie-
ces of comical opera: Così fan tutte by 
Wolfgang Amadeus Mozart. The opera 
brings numerous top artists to Vaasa 
such as conductors Ville Matvejeff 
and Tatu Erkkilä , director Erik 
Söderblom and well-known opera 
vocalists Waltteri Torikka and Ivana 
Sbrljan. The opera is executed in coope-
ration with Vaasa City Orchestra and 
Vaasan Oopperayhdistys and premieres 
in Vaasa City Theater on 22nd of January. 
February brings a touching story of 
love and long-lasting relationship on 
Julia stage. Moving drama Katoava maa, 
authored by Satu Rasila and directed 
by Sini Pesonen, premieres on 19th 
of February. Third production of the 
spring season takes us to a land far away 
and beyond. The Brothers Lionheart 
(Veljeni Leijonamieli), premiering on 
19th of March, is a thrilling and enchan-
ting adventure by Astrid Lindgren. 
Directed by Seppo Välinen the play 
tells a compelling story of an event-
ful journey of two brothers, the battle 
between good and evil and overcoming 
ones fears.

Be safe around art!
Due to the coronavirus situation, special safety instructions are being followed at public gatherings and events. As a result of chan-
ging circumstances, please check the art institutions’ own instructions and opening hours on their web pages. 




