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smör på brödet. Mamman Nina
Högfors tycker att barnen ska få
smör på dagis. Därför startade hon
Sidan 3
en facebookgrupp.

jobb dygnet runt. Pradeep
Gaur kämpar med tre jobb för att få
ihop pengar till systerns operation.
Livets gång på sidan 11

seppo köpte sprIten. Unga
i Vanda behövde bara ringa ”ViinaSeppo” så köpte han sprit åt dem.
Sidan 4
I går började rättegången.

malI. Franska jaktplan bombar
islamisternas matförråd i ett försök
att tvinga rebellerna att lämna sina
Utrikes på sista sidan
gömställen.

Flygplatserna gör förlust
landets 25 flygplatser är det endast Helsingfors-Vanda som bär
sig ekonomiskt. Där fås största
delen av inkomsten från hyror
i terminalen, från butiker och
restauranger.

Tillsammans gör flygplatserna
runt om i landet en förlust på 22
miljoner euro.
Just nu granskar Trafik- och
kommunikationsministeriet
flygplansnätet. De ser inte bara

på lönsamheten, utan också på
folktäthet och avstånd till flygplatserna.
Trafikrådet Lassi Hilska anser
att österbottningarna vinner på
om all flygtrafik koncentreras

till Vasa och Uleåborg. Motiveringen är att ju fler människor
som koncentreras till en flygplats desto fler turer kan flygbolagen sätta in.
– Jag tvivlar på att politikerna

I morgon kl 8

Annonsera 7848 202
Prenumerera 7848 201
-3° … -6°

-4° … -9°

ännu är redo att säga nej till
Kronoby. Men kanske är de beredda att lägga ned någon av de
flygplatser som är ännu mindre,
säger Hilska.
Sidan 2

”

Jag har levt och genomlevt.
Man ska inte gråta över spilld
mjölk och över vad man inte
gjort. Jag är ganska bra på att
låta bli att ångra saker, annars kan
man ju bli paralyserad av ånger och
av känslan av att vilja leva om sitt liv.
JöRn dOnneR, 80 åR i dag. LäS inteRvJUn på Sidan 9
Foto: leHtIKUVa/aNttI aIMo-KoIVISto

4.2 Internationella cancerdagen, Vargens dag
I dag

peter stolpe
WE Tech Solutions är ett av de
växande företagen i regionens
energikluster. Företaget, med
kontoret i Brändö, erbjuder energieffektiva lösningar till fartyg.
Vd Mårten Storbacka, säger att
Vasa är ett bra ställe för verksamheten. Han ser Norden och
norra Europa som företagets
hemmamarknad.
– Här finns det många redare
och de är snabba på att anamma
ny teknologi, säger han.
Att företagets samarbetspartner som Vacon och The Switch
också finns här är mycket viktigt.

5.2 Runebergsdagen, Nutelladagen
6.2 Samernas nationaldag, Semikolonets dag

11.2 Internationella 112-dagen
12.2 Fastlagstisdagen
13.2 Askonsdagen, tandborstbytardagen
14.2 Alla hjärtans dag
21.2 Internationella dagen för modersmål
22.2 Alla scouters dag
25.2 Grapefruktens dag
28.2 Kalevaladagen, Myggholkens dag,
Internationella musarmsdagen
FOTO: MIKAEL NYBACKA GRAFIK: KATI HIEKKANEN

Arv och testamente
-föreläsning 18.2 kl 18–20
med advokat Björn Båsk på Loftet
i Vasa. Föreläsningen är gratis.
Anmälning till Annika Martin,
annika.martin@fduv.fi eller
(06) 319 56 52.
www.fduv.fi/kalender

Sidan 3
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Snabb service till rätt pris

dagens ungdom sköter sig bättre än
gårdagens. Men den massiva attacken mot
rökning har inte nått tonårsflickorna.

Inte rätt tid att yvas
över skötsamma
ungdomar

de risker som finns syns
tydligt även i den senaste
tobalk-undersökningen.
Attityderna hos de unga blir
mer accepterande gentemot
berusningsmedlen. Fler
accepterar rökning och fler
jämställer cannabis med öl.
Det är riskabelt inte minst för
att användningen av tobak
och alkohol hör ihop med
högre risk att använda tyngre
droger. Och även om andelen
är snäppet lägre nu än för
tio år sedan, är det ändå nio
procent av 15-åringarna som
redan har prövat på narkotika.
Det paradoxala i den
senaste undersökningen, som
speglar förhållandena 2011, är
att allt fler flickor röker, och
även snusar, för den delen.
Det är paradoxalt, eftersom
samhället som helhet har gått
åt andra hållet de senaste
åren.
Konkreta, synliga och till
och med hårda åtgärder har
vidtagits på restauranger, i
affärer, på arbetsplatser och
på själva tobakspaketen. Det
har gått så snabbt, att de allt
färre rökarna ibland uppfattar
sig som en oönskad paria.
Röklukt är bland det värsta
som finns. Attityderna har
hårdnat.
det är i stort sett bara bra,
för den enskildes hälsa och
inte minst för nationalekonomin. Det är väldigt lätt att ta
fram faktabaserade argument
för hur mindre rökning
gynnar både enskilda och
gemensamma intressen.
De argumenten förs säkert
fram lika intensivt nu som

Rökning skadar din hälsa.
So what? Foto: JoHaN SaNDberG

tidigare via skolan och andra
instanser de unga kommer
i kontakt med. Ändå röker
flickor allt mer.
Men då får man komma
ihåg att ovanrelaterade
åtgärder har vidtagits mot
den legala rökningen. 15-åriga
flickor fick inte skaffa tobak
förr och får det inte nu heller.
Inget har förändrats i deras
värld. Kanske det snarare är
så, att dagens förbudstid gjort
det förbjudna mer lockande?

med andra ord:
det faktum att man
riskerar att dö i
förtid verkar inte
vara rätt argument
för alla.
Eller har den oönskade
utvecklingen att göra med en
tendens hos en del flickor att
sätta i sig konstgjorda preparat, läkemedel och bantningspulver till exempel? Rökning
håller en smal, sägs det ju.
Eller lever flickorna i ett
tuffare socialt klimat? Krävs
det rökning för att komma in i
en del kretsar?
klart är i alla fall att det är
sådana frågor man måste
fortsätta fundera på, eftersom
”vuxenåtgärderna” tydligen
inte automatiskt avspeglar sig
på ungdomarnas beteende.
Rätt frågor måste adresseras.
Det preventiva arbetet
pågår hela tiden, bland annat
i dag i Vasa, där ett seminarium vill starta ett koordinerat talkoarbete mot ungas
missbruk.
Och som oftast ligger det
största ansvaret i hemmen.
Glädjande nog får även
föräldrarna ett bättre vitsord
i den senaste tobalk-undersökningen. Fler vet var de har
sina 15-åringar på veckoslutskvällarna.

VAd tycker du?

Kommentera ledaren
på www.vasabladet.fi

kolumnen: Det är synd om ryska barn
artIkeln: Motsägelsefullt om vindkraft

Gymnasium får
innebandylinje

InsÄndare: Kommunala transporter sparar
OpiniOn, Sidan 10

nykaRLeby, Sidan 5

Födelsedagsfest!år

ATV och
skotrar

Crystal clear
Skotrar fr. 7.990€
ATV fr. 6.490€

Kom och bekanta dig!

050 553 4677

Cecilia Holmström
Vasa. I dag börjar rättegången
om en dödsolycka när en 70-årig
kvinna blev påkörd av en lastbil
på övergångsstället i en korsning till Storalånggatan.
Korsholmsesplanaden
står
för två av de tre farligaste korsningarna i Vasa.
Sidan 4

27.2 Internationella isbjörnsdagen

Sidan 6

Välkommen föräldrar till personer
med funktionsnedsättning på:

Dödsolycka
tas upp
i rätten

1.2 Vegetariska dagen

Växeln 7848 200

Björn nyBerg

1 Det är mycket som går åt
rätt håll när det gäller de
15-åriga Vasabornas förhållande till tobak, alkohol och
narkotika. Framför allt är den
stora bilden positiv, användningen av berusningsmedel
har överlag minskat under
2000-talet.
Det här visar den stora
tobalk-undersökning, som
gjorts i Vasa vart tredje år
sedan 1984 (Vbl 4.2).
Det är skäl att poängtera
det positiva. ”Dagens ungdom” är ett positivt laddat
begrepp, inte ett skällsord.
Samtidigt finns det ingen
orsak att vila på lagrarna med
förebyggande åtgärder, särskilt inte nu, när samhället är
inne i en lågkonjunktur. Den
kommer på ett konkret sätt
in i många familjers hem och
erfarenheterna visar att den
riskerar att synas tydligt hos
de unga – med fördröjning.

”Vasa rätt
ställe för oss”

Tipsa 7848 203

Dagens leDare

Vasa gjorde förlust på 1,5 miljoner, Kronoby över 2 miljoner. av landets 25 flygplatser går bara Helsingfors med vinst.
linda Forth
Vasa. Kronoby flygplats hade en
förlust på mer än två miljoner
euro under 2011. Samma år var
förlusten för Vasa flygplats omkring 1,5 miljoner euro. Av alla

I dag kl 14

mr.motors
www.mrmotors.fi

Korsnäs 06-364 1102
Vard. 8-18, lö 9-12

SPECIALERBJUDANDEN:

Syrebehandling som ger huden lyster
och gör den spänstig
(norm. 95,-)
– Föryngrar huden från insidan och ut
– Reducerar linjer och rynkor

50,-

5-

Alla
skönhetsbehandlingar
Gäller t.o.m. 9.2.

-20 %

Storalånggatan 15, Vasa
Tel. 06-3120700
www.comfortsalon.fi
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kultur

nöje, opinion, tema,familj,
väder, serier, tv&radio

Kulturredaktionen: Bertel Nygård (chef), tel 7848 284, Patrik Back, Max-Ola Nordlund, Lisbeth Rosenback, e-post: kultur@vasabladet.fi

”Illa när jag
slutar skriva”

I korthet
fem vidare till
”fighting stars”
webbfinal
1 Fem sökande gick vidare till
webbfinalen från auditionen
för musikalen ”Fighting Star”,
som hölls i Kristinestad under
veckoslutet.
De fem som tog sig vidare
är Anna Timgren, Vasa, Martin Lindroos, Stockholm,
Paulina Biström, Jakobstad,
Sannah Nedergård, Vasa och
Valtteri Keinänen, Honkalahti.
Ytterligare två veckoslut
med auditioner ska hållas.
Nästa äger rum i Jakobstad på
lördag och söndag. ”Fighting
Star” har premiär på Wasa
Teater till hösten.

Jörn donner 80 år: Livslust och skrivande går hand i hand.
Lagom till sin 80-årsdag har
Jörn Donner gjort en ordentlig ”husrannsakan” där han
öppnat fönster och dörrar
till sitt liv på vid gavel. I dag
utkommer ”Mammuten”,
som tar läsaren med på en
resa genom ett fängslande
men rastlöst liv.
HeLsIngfors

Det första som slår en när man
stiger in i Jörn Donners våning i
Kronohagen i Helsingfors är de
meterhöga bokhyllorna. En lång
stege står lutad mot hyllorna och
på den klättrar Donner upp för
att nå de böcker som mera sällan används och har ställts på
fyra meters höjd. Sammanlagt
äger han cirka 12 000 böcker
efter att ha gjort sig av med flera
tusen. Trots att han i dag fyller
80 år läser han fortfarande cirka
200 böcker per år. En matt lampa
lyser upp det stora skrivbordet
där Donner sitter och med bister
min konstaterar:
– Jag är inte så jävla intresserad
av min födelsedag, jag är intresserad av min bok.
Trots att han ställer sig likgiltig
till födelsedagar har dagen i år en
viss betydelse i och med att Donners nya bok, en koloss på över
tusen sidor, utkommer. ”Mammuten” är berättelsen om hans
liv, från pojkåren i Helsingfors
till de första böckerna och till de
intensiva åren som filmare, författare och bråkstake.
– Man kan kalla boken vad
man vill, memoarer eller faktabok. Jag skulle helst kalla det
en roman. Den är full av lögner,
men jag avslöjar inte vad som är
lögn och vad som är sanning, säger Donner skälmskt.
Donner har varit en upptagen
man sedan 15-årsåldern. Han
debuterade som 18-åring och har
sedan dess hunnit ta emot en
Oscar, representera tre olika partier i politiken och som mycket
ung träffat filosoferna Jean-Paul
Sartre och Simone de Beauvoir.
Han har verkat som filmregissör och producent, journalist
och verkställande direktör för
Svenska Filminstitutet.
– Nu har jag minskat på arbetstakten och skurit bort saker
som är ovidkommande, vilket
ger mig mer tid för att skriva och
jobba. Jag kommer att fortsätta
med både böcker och film till
pensionen. När man är i relativt hög ålder vet man ju aldrig
vad som kan hända, men jag har

Donner tror på fisk och dry martini
Att fylla åttio är: Outhärdligt.
favoritplats: Berlin, för att staden gjorde mig till europé.
så förgyller jag vardagen: Den
kan nog förgyllas med en dry
martini eller två.
favoriträtt: Fisk i alla former,
bland annat den ringaktade
strömmingen.
Upprörs av: Fördomar och
vidskepelse.

genomgått så svåra sjukdomar
att jag åtminstone kan hoppas på
att klara mig någorlunda också i
framtiden, säger Donner, som för
säkerhets skull tillägger ”peppar
peppar”.
Du fyller 80 men talar om din
pensionsålder?
– Nå, min pensionering var ju
för 12–13 år sedan, men jag tror
att jag skulle tappa livslusten
om jag slutade skriva. Att jag
forsätter skriva betyder att jag
har livslusten och nyfikenheten
kvar och när det upphör är det
illa. Då kan man lika gärna göra
som japanerna och begå harakiri
eller bege sig till en dödsklinik i
Schweiz, säger Donner, som just
nu arbetar med en film om vännen och Marimekko-grundaren
Armi Ratia.
”Mammuten” innehåller vemodiga tillbakablickar och reflektioner över åldrande med allt
vad det innebär: långsam gång,
dåliga tänder, gaggighet, trötthet och glömska. Donner verkar
ändå hålla sig i god form.
– I dag mår jag fysiskt bättre
än jag gjorde för tio år sedan då
jag inte sportade alls och rökte
fruktansvärda mängder cigaretter. Nu sportar jag lite och
har en bra diet i form av grönsaker och fisk. Men någon hälso-

2 Man kan kalla
boken vad man vill,
memoarer eller
faktabok. Jag skulle
helst kalla det en
roman. Den är full av
lögner, men jag avslöjar inte vad som är
lögn och vad som är
sanning.

Påverkat mig mest inom filmen: Ingmar Bergman eftersom
jag skrivit mycket om honom.
Påverkat mig mest inom politiken: Václav Havel, för hans
motto om att leva i sanning.
Påverkat mig mest inom litteraturen: Pablo Neruda, dels för
att jag var vän med honom och
dels för att han skrev oförglömlig poesi.

Max-Ola NOrdluNd

Annika Wester
leder Vasa opera
1 Musikmagistern och
diplomsångaren Annika
Wester har utsetts till ny
konstnärlig ledare för Vasa
Opera och till ny verksamhetsledare och producent för
Vasa Operastiftelse.
Wester har tidigare varit
verksamhetsledare för Vasa
Operastiftelse under åren
2005–2009. Hon producerade
bland annat den nyskrivna
operan ”Toivo Kuula –
keskeneräinen sinfonia”, en
storsatsning som 2006 inledde
Vasa stads 400-årsjubileum.
Wester är även dirigent för
Vasa Operakör.
Annika Wester är utbildad
musikmagister från SibeliusAkademin. Som konserterande sångerska har hon uppträtt
förutom i Finland i USA,
Japan, Spanien, Tjeckien,
Norge och Sverige.
Hon har också arbetat
med administration inom
musikbranschen, bland annat
som verksamhetsledare för
Musikfestspelen Korsholm.

fantast är jag inte, säger han.
Att skriva en bok på 1 100 sidor
var inget medvetet val. Projektet,
som inleddes för två år sedan,
svällde ut mer än väntat. Och
det här är bara första delen, hotar Donner.
Under skrivprocessen ville
han frigöra sig från tanken på
kritiker och mottagare och några
moraliska skrupler kring det han
skrivit har han inte.
– Jag tycker att ”Mammuten”
som helhet är väldigt självkritisk,
det är inte en bok som handlar
om självberöm. Den innehåller en viss kritik av både levande och döda. Jag har tagit viss
hänsyn men skriver som jag tänker.
”De spår man lämnar efter sig
är obetydliga, på jorden ingenting”, skriver Donner i ”Mammuten”. Om det är något han tror att
han kommer att bli ihågkommen
för så är det sina böcker.
– På bokpärmen står det att
jag har levt och genomlevt. Man
ska inte gråta över spilld mjölk
och över vad man inte gjort. Jag
är ganska bra på att låta bli att
ångra saker, annars kan man ju
bli paralyserad av ånger och av
känslan av att vilja leva om sitt
liv.
Boken utkommer också på
finska på Otava och i Sverige på
Albert Bonniers Förlag samma
dag.
Donner har aldrig dragit sig för
att ta bladet från munnen. I en
intervju i höstas sade han att han
inte vill kallas finlandssvensk,
utan svensktalande finländare.
Frågan har diskuterats aktivt på
Hufvudstadsbladets debattsida
under hösten.
Varför är det en så känslig
fråga i Svenskfinland hur vi ska
definiera oss själva?
– Många inbillar sig tydligen
att det finns ett separat finlandssvenskt nationalmedvetande, en

VBl

”snart 18” fick
flest Jussipris

Jörn donner använder stege när han ska nå de böcker som placerats högst upp. Han äger 12 000 böcker.

tanke som är mig fullständigt
främmade. Vi är del av den finska nationen oberoende av vilket språk vi talar. Det finns en
del segregationistiska tendenser
i det finlandssvenska, som jag

tycker illa om, och brukar därför
kalla mig svensktalande finne.
Det är absurt att man orkar föra
en seriös diskussion om huruvida finska och svenska skolor
kunde samsas i samma byggnad.

Det borde vara en självklarhet.
Vilket är ditt recept för hur
svenskan i Finland ska överleva?
– Inte behöver vi något recept
för det, den bevarar sig själv ut-

foto: Lehtikuva/antti aimo-koivisto

märkt väl. Vi har kulturell livaktighet. Vi ska komma ihåg att det
att vi blir färre inte handlar om
sjunkande nativitet och dödsfall
utan om utflyttning till Sverige.

FNB-SPT-Heidi Hakala

Brännheta teman i årets Purmorevy
Kommunpolitikerna grubblar på sammanslagningar
och framtidens serviceproduktion. revymakarna i
Purmo utlovar lösningar på
det mesta.
PeDersÖre

Vbl fick i torsdags ett smakprov av revyn Brännheit. Carina ViklundÖstman, Nina djupsjöbacka och annika löv har hakat på gymtrenden.
foto: Pia andtbacka

– Bara de förstår att komma hit
och tar in budskapet ska det nog
reda upp sig, menar regissören
Robert Nyberg.
Om en knapp vecka är det pre-

KUF:S NYÅRSREVY 2013

HEI T VEGG
Regi: Mats Holmqvist

Öppet hus!
Nykarleby, Åminnevägen 2 A, lördagen den 9 februari kl. 9-14.
Programmet finns på vår hemsida.
Välkomna!

www.optimaedu.fi

Sista föreställningarna:
Fre 8.2 kl. 19.30
Lö 9.2 kl. 19.30
Sö 10.2 kl. 14.00 Matiné
Lö 16.2 kl. 19.30
Sö 17.2 kl. 18.00
Biljetter: Luckan,
tfn 050 347 0527
må–fre 10–16, lö 11–15.
KUF tfn 045 3169 180. Boka
online: www.kuf.fi

miär på Purmo uf:s revy ”Brännheit”. En nummerrevy ”med
samband till följande nummer”,
som Nyberg uttrycker det.
Tidens melodi är att dra in
tjänster i glesbygden, men revygänget i Purmo har hittat sätt att
ändra om den kommunala förvaltningen – underförstått så att
det gynnar Purmoborna.
– För det finns ju många som
vill bo i just Purmo, säger Sabina

Mattjus och Monica MattjusSandström, ordförande respektive kassör i Purmo uf.
I revyns andra akt lär det handla
mycket om uppvärmning. Under året som gått har uppvärmningen i Purmogården ändrats
från olja till bergvärme, och det
märks också i revyn. Men också
aktuella trender, som att hålla sig
i form, avhandlas.

RUNEBERGSDAGENS FEST
tisd. 5.2 kl.19 i Academill,
Strandgatan 2, Vasa
Hans Hästbacka håller föredrag
med illustrationer
”Våren – ljus och liv”
Konsert med kören Ichtys
Svensk-Österbottniska Samfundet bjuder
på kaffe/te och Runebergstårta.

Fritt inträde. Varmt välkommen!

Totalt omfattar ”Brännheit”
hela 33 nummer. I oktober började revygänget samlas till skrivmöten och från årsskiftet har
man repeterat så gott som varje
kväll, utom på fredagarna.
På scenen syns 15 aktörer, varav fyra är nya, och sammanlagt

är ett trettiotal personer engagerade i revyn. För musiken står
tremannaorkestern Pannbandet.
Premiär i Purmogården blir
det 8 februari klockan 19.30. Ytterligare elva föreställningar är
inplanerade.

HeLsIngfors. Jussi-galan
som firar den inhemska
filmen handlade i år mest
om ”Utrensning” och ”Snart
18”. Utresning fick måhända
flest pris, fem stycken, men
de mest prestigefyllda prisen,
inklusive det för bästa film,
gick till ”Snart 18”.
”Snart 18” gav också Maarit
Lalli statyetten för bästa regi.
Hon delade dessutom priset
för bästa manus med Henrik
Mäki-Tanila för samma film.
Laura Birn belönades med
Jussi-statyetten för bästa
kvinnliga huvudroll i ”Utrensning”. Filmen fick också statyetterna för bästa kvinnliga
biroll, bästa ljudplanering,
bästa filmning och bästa
sminkplanering.
Bästa manliga huvudroll
gick till Eero Ritala för filmen
”Fanatiker”. ”Kovakasikajuttu” (The Punk Syndrome)
valdes till bästa dokumentär
och fick också priset för bästa
klippning. FNB

Pia aNdTBaCka

”Revy

Skolor & kurser

2013”

Litterärt skapande VI
Utbildning i författarskap 2013–2015

För dig som strävar efter att lyfta ditt skön
litterära skrivande till en professionell nivå
Den tvååriga utbildningen ordnas av Centret för livslångt lärande vid Åbo
Akademi under sex veckoslut per år. Mellan träffarna får deltagarna individuell handledning. Som lärare och handledare fungerar erfarna skribenter
och författare, Monika Fagerholm, Henrik Jansson, Peter Sandström,
AnnChristine Snickars, Hannele Mikaela Taivassalo och Heidi v. Wright.
Antagningen sker på basis av textprov (3-5 sidor, formen fri) samt en
personpresentation (max. 1 sida) med namn och kontaktuppgifter i slutet
kuvert och en arbetsplan (1 sida), där dina litterära intentioner och erfarenheter av skrivande framgår. Kursen startar i september 2013 förutsatt att
finansieringsstöd beviljas. Pris: 280 € / termin. Ansökan, senast 5.4.2013,
Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi, Fabriksgatan 2, 20500 Åbo.
Märk kuvertet “Litterärt skapande”. Beställ broschyr !
Mona Nylund | 050 338 2121 | mona.nylund@abo.fi
eller Maria Johansson | (02) 2154 631 |
mjohanss@abo.fi | se även www.abo.fi/cll

www.abo.fi/cll

lsmakande

”VBL: En vä

soppa”

FÖRESTÄLLNINGAR:
To 27.2.2013 19.00
Lö 29.2.2013 19.00
Fr 15.2.2013 19.00
Lö 16.2.2013 19.00

Bokningar online på
www.smedsbyuf.fi (24 h/dygn)
eller på tfn 06-322 1280
(kl. 12–15).
Priser 14 € vuxna, barn 8 € (under 12 år)

