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HAMMAS-
PROTEESIT

VAASA 312 1233
Kauppapuistikko 20B

LAIHIA 477 0744 
Kauppatie 5

MAALAHTI 347 8080
Köpingsvägen

20 v.
alallaErikoishammas-

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

Soita ja varaa aikasi!

#

Allergiaoireita? Meiltä saat apua.
Allergisymtom? Hos oss får du hjälp.

Paikallista huolenpitoa | Lokal omsorg

Himalajankatu 9, 
65100 VAASA 

Tervetuloa! 

Himalajagatan 9, 
65100 VASA 

Välkommen!

06 357 7700 
www.promedi.fi

Lähde tekemään löytöjä aitoon yksityiseen jätti-kyläkauppaan yli 2000m² myymäläämme!

Tarjoukset voimassa 28.4. 2017 saakka niin kauan, kuin tarjouserää riittää
TERVETULOA valikoimassa 60 000 eri tuotetta!  

Tervetuloa Tolkin Kauppahalliin!

ALE   KEVÄT   ALE   KEVÄT   ALE   KEVÄT

Tolkintie 17, 61500 Isokyrö
ma-pe 9.00-18.30 la 9.00-17.00  

050-5974591
www.tolkinkauppahalli.fi

Paikallinen palveleva, kyllä on tavaraa ja HALPAA ON !!  Erilaiset valikoimat, kuin ketjukaupoilla!!
Vendi sukat lyhyellä varrella kevään värit /Vendi 
sockor med kort skaft i vårens färger  1€
Muovikengät uusia malleja Super hienoja kaikki mallit 
myös ”roksit” ALE/ Nya modeller av plastskor, SUPER 
fina, även Crocs  -20%
Uppopumput useita malleja kaikki/ 
sänkpumpar, flera modeller, alla -20%
Kosteantilanmatot Saksalaista laatua kaikki mallit /
Våtrumsmattor av tysk kvaliet, alla modeller 5€/m
Fairy käsitiskiaine 0,5l/Fairy handdiskmedel 0,5l 0,90€

Meiltä puutarhamullat ym. tunnetusti edullisesti!!
Trädgårdsmylla från oss m.m. erkänt förmånligt!!

Joakim Strand

Nöyrä Kiitos.
Työ jatkuu!

Ett ödmjukt Tack.
Arbetet fortsätter!

Stödgruppen

BOCK'S RUN
METVIKEN RUNT
ONKILAHDEN YMPÄRI

S6-7

Foto: Tuula Taskinen, Vaasa

S8

Digialbum

Smaka utländskt, 
       drick och ät  lokalt

Maista ulkomaista
       juo ja syö paikallista



020379

TV Program - 
TV ohjelmaT

Don’t search FInD! The mobile codes of The week. a cellphone equIppeD wIth a camera anD an Internet-connectIon Is requIreD.

 AnnA pAlAutettA: megA@upc.fi

sudoku suPer 
funny
Videos020381

020385

Hyvät kaupat keskellä Vaasaa • Bra affärer i centrum av Vasa

Vaasanpuistikko 20 
Vaasa
Puh.tel. 044-3215 247
ekosoppi.com

Valurautapannuissa 
uusia malleja
Gjutjärnspannor i 
nya färger

Myynti ja huolto
Försäljning och service

Tammipiha-Ekgården
J045 6566 659

www.halonen.com

KATSO KALA JA ELÄINVALIKOIMA NETISTÄ!

BEKANTA DIG MED FISK- OCH DJURSORTI-

MENTET PÅ NÄTET!

www.vaasanakvaarioliike.fi 

Måndag/Maanantai:
Flygande Jakob G, L
Lentävä Jaakob G, L
Halloumisallad, djävulssylt G, L
Halloumisalaatti, paholaishillo G, L

Tisdag/tiistai:
Pannbiff, aioli, klyftpotatis och 
lingon L
Pannupihvi, aioli, lohkoperunat ja 
puolukkaa L
Ugnspotatis, tzatziki-fetafyllning G
Uuniperuna, tzatziki-fetatäyte G

Torsdag/torstai:
Karelsk stek, rostad potatis och lingon L
Karjalanpaisti, paahdetut perunat ja 
puolukkaa L
Ugnspotatis, kallrökt laxfyllning G, L
Uuniperuna, kylmäsavulohitäyte G, L

Fredag/perjantai:
Pulled Pork G, L
Räkwrap L
Katkarapuwrap L

Sunday special: Ruokalista ilmoitetaan perjantaisin meidän 
kotisivuillamme
Menyn meddelas på fredag på vår hemsida 7 €

Vuxna/Aikuiset
Barn/Lapset

v. 17 Lounas joka arkipäivä @Bock’s, Gerbyntie 16, Vaasa OBS! HUOM! FREE PARKING

16.50 €

Onsdag/keskiviikko:
Fisk- och skaldjursgryta med 
saffran och vildris G, L
Kala- ja äyriäyspata safframilla ja 
villiriisillä G, L
Bbq-kycklingsallad G, L
Bbq-kanasalaatti G, L

Lounas

10 €

Liten öl+lunch
Pieni olut+lounas

12,50 €

Meddela Simone om ni vill vara med och sälja! 
Ilmoita Simonelle jos haluat olla mukana myymässä!

simone@bockscornerbrewery.com

BAKLUCKELOPPIS 
TAKALUUKKUKIRPPIS

Vappen/ Vappu 
12.00 – 16.00

KIITOS LUOTTAMUKSESTA!

Työt jatkuvat kuunnellen 
ja välittäen!
 Arja Miettinen



10€2-ateriaa

Yksittäin ostettuna WHOPPER®-ateria 7,15 € / kpl.
Enskild WHOPPER®-måltid 7,15 € / st.

BURGER KING® VAASA
Kivihaantie 16

1-VUOTIS-
SYNTTÄRIT 26.4.!

1-ÅRSFÖDELSE-
DAGSFEST 26.4!

JUHLAN KUNNIAKSI 
SUNDAE-JÄÄTELÖ 1 € 
(norm. 1,70 €). 
Voimassa 30.4.2017 saakka.

FÖR FESTENS ÄRA  
SUNDAEGLASS 1€  
(norm. 1,70 €). 
Giltigt till 30.4.2017.





Vasa Stadshus 
vid Senatsgatan
Vasa stadshus byggdes mellan åren 1879 – 83 

efter ritningar av den svenska arkitekten Mag-
nus Isaeus, som var verksam i Stockholm i slu-

tet av 1800-talet. Byggnadsmaterialen utgörs av tegel 
och trä. I början av 1960-talet restaurerades byggna-
den.

I bottenvåningen, som tidigare användes som brand-
station, finns numera Vasa konsthall, som är en del av 
Österbottens museum.

I spegelsalen finns stadens representations- och sam-
manträdesutrymmen med 52 sittplatser. I anslutning 
till spegelsalen finns Cafe Maestro som fungerar som 
en beställningsrestaurang med 52 sittplatser, samt gar-
derobsutrymmen.

På andra våningen finns Kammarmusiksalen som 
lämpar sig för mindre konserter och möten med 80 
sittplatser. Här finns även det stora sammanträdes-
rummet med plats för cirka 25 personer.

I stadshusets tredje våning, det vill säga, festvåning-
en, finner man en av landets vackraste festsalar, med 
plats för cirka 450 personer, av vilka 60 personer ryms 
på läktaren. Festvåningens dekorationsmålningar är 
gjorda av Salomo Wuorio från Helsingfors.

Text och foto Christian Nylund, Vasa

Tettsut  
hopea/musta 
15”  340/350€ 
16”  350/360€

Brock RC27 
hopea/musta 
15”  330/340€ 
16”  350/360€

Runsorintie 2, 65380 VAASA puh 045 8060 450   www.rengaspaja.fi

175/65-14 300€ 360€ 435€
185/65-15 320€ 395€ 460€     475€
195/65-15 360€ 420€ 490€     520€
205/55-16 500€ 650€     690€
205/60-16 460€ 520€ 630€     690€

Yokohama Continental
Nokian
Hkpl8

Nokian
Norman 5

Brock RC24blk
esim.
Continental renkaalla 
195/65-15 790€,
205/55-16 990€

Etabeta Tettsut
esim.
Continental renkaalla
195/65-15 790€,
205/55-16 960€

Hinnat sisältävät 4 rengasta töineen.
Lisää hintoja rengaspaja.fi

NASTOJA TARJOUKSIA!!

www.rengaspaja.fi

17”  450/490€

KESÄKUMIT ASENNETTUNA!
SOMMARDÄCKEN MONTERADE!

VANNETARJOUKSIA!
FÄLGERBJUDANDEN!

Runsorintie/Runsorvägen 2, 65380 VAASA.  Av. Ma-Pe 8-18.00 La 10-14
Puh./tel. 045 8060 450     Öppet Må-Fre 8-18.00 Lö 10-14

Halvin Hankook Michelin Continental Good Year NokianHyvä ja halpa
175/65-14 220€      230€        275€ 310€                         290€         330€ 
185/65-15 240€      260€        300€ 360€ 340€                    380€ 
195/65-15     220€       270€        300€ 360€ 360€   320€         360€ 
205/55-16 240€      270€        340€ 400€ 380€   370€         420€ 
205/60-16 250€      320€        420€ 490€ 480€   460€         520€ 
215/65-16                     370€        460€ 500€ 500€        480€         550€ 
225/45-17 290€      320€        440€ 530€ 520€        490€         580€  
225/50-17 300€      330€        560€ 660€ 690€        640€         750€  
225/40-18 300€      320€        470€ 620€ 590€        550€         620€     
195/70-15C 300€      340€        380€ 450€                                    470€  
215/65-16C 300€      390€        520€ 640€                                          590€ 

Runsorintie 2, 65380 VAASA puh 045 8060 450   www.rengaspaja.fi

175/65-14 300€  360€               435€    185/65-15 320€  395€   460€     475€  195/65-15 360€  420€   490€     520€   205/55-16   500€   650€     690€ 205/60-16 460€  520€   630€     690€

Yokohama Continental
Nokian
Hkpl8

Nokian
Norman 5

Brock RC24blk
esim.
Continental renkaalla 
195/65-15 790€,
205/55-16 990€

Etabeta Tettsut
esim.
Continental renkaalla
195/65-15 790€,
205/55-16 960€

Pakun renkaat alk. 15” 360€, 16” 390€

Hinnat sisältävät 4 rengasta töineen.
Lisää hintoja rengaspaja.fi

NASTOJA TARJOUKSIA!!

Runsorintie 2, 65380 VAASA            puh. 045 8060 450

www.rengaspaja.fi

KESÄKUMIT ASENNETTUNA!

Ajanvaraus netissä

Av. ark. 8-18, la 10-14

Dotz Kendo 
16” 395€
17” 490€
18” 620€

Mak Stone VAN
16” 520€
17” 660€

Etabeta Eros
hopea/blk polish
15” 310/370€
16” 340/390€
17” 420/490€
18” 610/690€

Riksdagsman Joakim Strand hade möjlighet att fram-
föra en hälsning från Vasaregionens energikluster till 

Kinas president Xi Jinping.

Kansanedustaja Joakim Strand oli osa puhemies Maria 
Lohelan delegaatiota Kiinan Presidentti Xi Jinpingin 

vierailun yhteydessä.
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Allting började med en idé. 
I oktober 2016 sprang jag mitt tredje maraton nå-
gonsin på 2,49 i Frankfurt. Med en bakgrund som 
400-meters löpare och idrottslig livsstil största delen 
av livet kändes det lockande att testa var de egna 
gränserna går. Emellertid har utmaningen att kombi-
nera familjeliv, arbetsliv och idrott blivit väldigt tufft. 
Har man en dröm kan man dock bli riktigt kreativ för 
att hitta på lösningar för att uppnå den. Jag började 
också fundera på att skaffa sponsorer och tog kontakt 
med Sture Udd. Jag hade följt med Bock´s sedan re-
noveringen och var mäkta imponerad över planerna 
och även sedan resultatet. Från första början kändes 
det som att våra ambitioner möttes - längre ifrån sett 
våghalsigt, närmare ifrån sett väl genomtänkt och 
fullt genomförbart. 

Redan på vårt första möte presenterade Sture idén 
med att ordna ett löpevenemang runt Metviken. Vi 
var överens om att Metviken är en oanvänd pärla och 
att potential finns. Det skulle också handla om ett 
familjeevenemang med låg tröskel att delta. Som alla 
goda idéer behövde även denna smältas för att sedan 
utvecklas.

Nu gällde det att hitta dom rätta människorna för 

att ordna evenemanget proffsigt. Jag kontaktade min 
egen förening VIS och Mikael Rönnkvist, som var 
positivt inställd, det var ju frågan om att locka både 
stora och små att röra på sig och hitta glädjen med 
löpningen. Dessutom ordnar VIS den ena deltäv-
lingen för juniorcupen samtidigt. VIS medför med 
sitt deltagande starkt kunnande och erfarenhet av 
liknande löptävlingar. Även Vasa Andelsbank vill vara 
med och stöda ett idrottsligt familjeevenemang och 
banken bidrar med medaljer åt alla juniorer. 

Från idé till verklighet
Lördagen den 13.5 är det dags! Då ordnas det ett lopp 
som går under namnet Bock´s run. Anmälningen 
börjar vid Bock´s klockan 14.00 och den första star-
ten för de allra minsta går kl. 15.15 runt Metviken. 
Tydliga väginstruktioner finns vid anmälningsplat-
sen. Från kl. 14.30 håller programledaren Jonathan 
”Jontti” Granbacka en gemensam uppvärmning för 
barnen. Jag håller gemensam uppvärmning för de 
som vill ha tips hur det kan löna sig att värma upp 
inför tävling. Det finns juniorklasser för olika åldrar, 
tävlingsklass för damer och herrar med tidtagning 
och motionsklass utan tidtagning. Alla sträckor för 

vuxna är 4km. Dessutom finns även vagnklass, där 
mamman eller pappan kan gå eller springa med sitt 
barn i vagnen.

Förutom löpbiten ordnas det ”Health expo” på tor-
get vid Bock´s. På plats finns aktörer inom välmåen-
de, kost, träning, sportutrustning osv. Efter tävlingen 
blir det mini-disco för barnen inne i Bock´s ladan. 
Vasa gymnastikförening håller i trådarna för discot 
och det utlovas fartfylld dans och glad stämning. 
Kl. 18.00 börjar prisutdelningen och efter det inleds 
kvällsprogrammet. Alla deltagare får vid anmälning-
en en matkupong som berättigar till ett förmånligare 
måltidspris. För de tre bästa damerna och herrarna 
i tävlingsklassen utlovas även fina Bock´s relaterade 
produkter. 

Vi önskar alla hjärtligt välkomna att njuta av idrot-
ten när den är som bäst - tillsammans med andra 
omringad av en unik miljö. Den här dagen är till för 
alla som vill testa sina gränser, utmana sig själv och 
tro och heja på dem som kämpar. Låt oss tillsammans 
göra detta till en löpkarneval som återkommer varje 
år!

Jannica Granbacka

Bock's run - Metviken runt

1
69

You need 
to know!



Bock´s run - Onkilahden ympäri
Kaikki alkoi ideasta.
Lokakuussa 2016 juoksin elämäni kolmannen mara-
tonin Frankfurtissa aikaan 2,49. 400 metrin juoksijan 
taustan ja lähes koko elämäni urheilulliseni taustani 
takia tuntui houkuttelevalta kokeilla missä omat rajat 
kulkevat. Aika ajoin perhe- ja työelämän sekä urhei-
lun yhteensovittaminen on ollut haastavaa. Unelmien 
tavoittelussa kuitenkin ihmisen kekseliäisyys kehittyy 
ja on löydettävä uusia tapoja toimia, jotta askelmer-
kit kohti tavoitteita etenevät. Aloin harkitsemaan 
sponsorien hankintaa ja olin yhteydessä Sture Uddiin. 
Olin seurannut Bock´sin remonttia ja valmistumista 
ja olin monien muiden tapaan hyvin vaikuttunut lop-
putuloksesta. Koin myös alusta alkaen, että meidän 
tavoitteemme kohtaavat - kaukaa katsottuna uska-
liaalta, lähempää katsottuna hyvin suunnitellulta ja 
täysin tehtävissä. 

Jo ensi palaverissa Sture toi esille idean järjestää 
juoksutapahtuma Onkilahden ympärille. Olimme 
yhtä mieltä että Onkilahti on hyödyntämätön helmi 
ja potentiaalia juoksukilpailulle löytyisi. Kyseessä olisi 
perhetapahtuma ja osallistumiskynnyksen pitäisi olla 
matala. Kuten kaikkien hyvien ideoiden tämänkin 
täytyi hautua kehittyäkseen.

Seuraava vaihe oli löytää oikeat yhteistyökumppanit, 
jotta itse juoksutapahtumasta saataisiin onnistunut. 
Olin yhteydessä omaan seuraani ja Mikael Rönn-
kvistiin, joka innostui ideasta. Olihan kyse kannustaa 
sekä pieniä että isoja liikkumaan ja löytämään ju-
oksun hurma. VIS järjestää myös oman junioricupin 
osakilpailun Bock´s runin yhteydessä. VIS tuo tapah-
tumaan vahvaa kokemusta tämän tyyppisen juoksuta-
pahtuman järjestelyihin. Myös Vaasan Osuuspankki 
haluaa olla mukana tukemassa urheilullista perheta-
pahtumaa ja lahjoittaa mitalit kaikille junioreille.

Ideasta syntyy uusi tapahtuma
Lauantaina 13.5. siis tapahtuu! Tällöin juostaan 
ensimmäistä kertaa Bock´s run. Ilmoittautuminen  
alkaa klo. 14.00 Bock´sissa ja aivan kaikista pienim-
mät starttaavat ensimmäisenä klo 15.15. Lähtö ja 
maali sijaitsevat Onkilahden luonna. Selkeät opasteet 
löytyvät ilmoittautumispaikalta. Klo 14.30 alkaen 
juontajana tunnettu Jonathan ”Jontti” Granbacka 
pitää alkulämmittelyn Bock´sin lavalla. Minä lähden 
lämmittelykierrokselle halukkaiden kanssa ja annan 
vinkkejä onnistuneeseen lämmittelyyn. Sarjoja ovat: 
juniorisarjat eri ikäisille, kilpasarja ajanoton kanssa 

naisille ja miehille sekä kuntosarja ilman ajanottoa. 
Matkana kaikille aikuisille 4km. Näiden lisäksi löytyy 
vaunusarja vanhemmille lastenvaunujen kanssa.

Juoksukilpailujen lisäksi järjestämme ”Health 
expon” Bock´sin torilla. Paikalla on toimijoita 
hyvinvoinnin, ravinnon, valmennuksen ja urheilu 
asusteiden saralta. Kilpailun jälkeen lapsille järjeste-
tään minidisko Bock´sin ladossa. Minidiskosta vastaa 
Vasa gymnastikförening ja luvassa on vauhtia ja 
iloista tunnelmaa. Klo 18.00 on palkintojenjako ja sen 
jälkeen alkaa iltaohjelma. Kaikki osallistujat saavat 
ruokalipun ilmoittautumisen yhteydessä, joka oikeut-
taa päivällisen erikoishintaan. Kilpailusarjan kolmelle 
parhaalle naiselle ja miehelle on luvassa Bock´sin 
omia tuotteita palkinnoksi. 

Toivotamme kaikki sydämellisesti tervetuloa nautti-
maan urheilun tunnelmasta parhaimmillaan - yh-
dessä toisten kanssa ja ainutlaatuisessa ympäristössä. 
Tämä on päivä kaikille, jotka haluavat testata rajo-
jaan, haastaa itseään ja kannustaa muita osallistujia. 
Tehdään tästä yhdessä upea juoksukarnevaali, jonka 
ajatuksena on toistua ensi vuonna uudestaan!

Jannica Granbacka
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Bock's run
13.5

Start 15.00
Onkilahden ympäri/

Metviken runt



www.megamedia.fiMaj-Stin Björklund, Oravais. Naturens under

Arja Utunen, Pietarsaari. Ähtävänjoki 4.4.17

Christian Nylund, Vasa. Buddhatempel på Sri Lanka

Tuula Taskinen, Vaasa

Julkaisemme viikoittain lukijoiden kuvia digial-
bumissa. Voit osallistua sähköpostitse, lähettä-

mällä kuvasi sekä nimesi osoitteeseen mega@upc.
fi tai Megan kotisivujen kautta, megamedia.fi -> 
digialbumi - > osallistu.

Vi publicerar varenda vecka våra läsares bilder 
i digialbumet. Du kan delta via e-post. Skicka 

in bilden till mega@upc.fi med namn eller via vår 
hemsida megamedia.fi -> digialbum- > delta.

Esa Rönkä, Vaasa. Pilvimaisemaa Melaniemen yllä.

Susanne Fogde, Solf. Vårkänslor på 
Söderfjärden



15    Vi rensar bort 
den hindrande 
fjolårsvassen från 
bäckens nedre 
utlopp så att fisken 
kan stiga fritt.

     Isen går i 
Skärisundet och 
vitnar mot klippor 
och stränder.

u

u

u

KAUHAVA

KURIKKA

Luo kampanjan – myös mobiilisti. Kampanjlösningar – även mobila.
Ilmoitushinta tekstissä 1,70 Eur/pmm + alv. Annons i text 1,70 Eur/spmm + mvs.
Mediamyynti / Mediaförsäljning:  mega@upc.fi 
Mediakortti / Mediakort: www.megamedia.fi
Tuomo Arpiainen 040 900 4153 tuomo.arpiainen@upc.fi

Toimitus / Redaktion:  
Sören Lundberg Gsm 040-187 8137
mega@upc.fi 
www.megamedia.fi
Avustajat / Medarbetare: 
Juha Rantala, 
Hans Hästbacka, 
Ika Österblad

TIKANOJAN TAIDEKOTI
Ihmeiden maa - Ilon Wiklandin kuvitustaidetta 10.3.–21.5.2017
Astrid Lindgrenin kirjojen kuvituksista tunnetun Ilon Wiklandin näyttelyssä 
on esillä rakastettuja hahmoja, kuten Katto-Kassinen ja Leijonamielen 
veljekset. 
Avoinna: tiistai – sunnuntai 10–16
Pääsymaksut: 7 € / 5 € / alle 18 v. ilmainen
Hovioikeudenpuistikko 4, Vaasa

KUNTSIN MODERNIN TAITEEN MUSEO
Art Battle 4.2.–3.9.2017
Kuntsin taidekokoelmasta koottu näyttely Art Battle juhlistaa helmikuussa 
10 vuotta täyttävää museota.
Anita Jensenin – Kohtalokas kauneus 4.2.–23.4.2017
Anita Jensen on suomalainen pitkän linjan kuvataiteilija ja taidegraafikko, 
joka teoksissaan yhdistelee elementtejä japanilaisesta ja suomalaisesta 
kulttuuriperinnöstä.
Yleisöopastus sunnuntaina 2.4 suomeksi klo 14 ja ruotsiksi klo 13.
Avoinna: tiistai–sunnuntai 11–17
Pääsymaksut: 7 € / 5 € / alle 18 v. ilmainen
Sisäsatama, Vaasa

POHJANMAAN MUSEO
Suden ja ketun jäljillä 24.2–30.4.2017
Luonnontieteellinen ja kulttuurihistoriallinen näyttely sudesta ja ketusta 
eläinlajina, tutkimuskohteena ja riistaeläimenä.
Avoinna: tiistai–sunnuntai 10–17 
Pääsymaksut: 7 € / 5 € / alle 18 v. ilmainen. 
Museokatu 3, Vaasa

VAASAN TAIDEHALLI
MATKALLA 1.4.–30.4.2017
Valokuvalinjan opinnäytetöitä, Yrkeshögskolan Novia.
Avoinna: tiistai–sunnuntai 11–17 
Ilmainen sisäänpääsy. 
Vaasan kaupungintalo, Senaatinkatu 1 D
Sisäänkäynti Raastuvankadun puolelta.

BLACK WALL GALLERY
MERJA MALKKI - MUSTIA UNIA
31.3 - 23.4.2017
Korsholmanpuistikko 6, Vaasa
Avoinna ma-pe klo 13-18 ja la-su 12-15
Vapaa pääsy

BOCK´S CORNER BREWERY, 
KYLÄKAUPPA
Avoinna to. klo 15-18, Gerbyntie 18
ATELJE TORNI
Pitkäk. 66      
AIKATID1
TaiKon oppilaiden ensimmäinen kevätnäyttely.
5.4.-23.4.2017
Av. ti-to 12-18 la-su 12-16

VAASAN TYÖVÄENMUSEO
Vapaudentie 27 Avoinna ma klo 13 - 18, ti - pe 12.30 - 17.00
Pääsymaksu 4/2 €

Utställningar
TIKANOJAS KONSTHEM
Sagoland – Ilon Wiklands illustrationer 10.3.–21.5.2017
Verk av Ilon Wikland, som är känd för illustrationerna i Astrid Lindgrens 
böcker, visas på Tikanojas konsthems utställning Sagoland. Utställda 
finns älskade figurer, såsom Karlsson på taket och Bröderna Lejonhjärta. 
Öppet: tisdag–söndag 10–16 
Inträde: 7 € / 5 € / under 18 år gratis. 
Hovrättsesplanaden 4, Vasa

KUNTSI MUSEUM FÖR MODERN KONST
Art Battle 4.2.–3.9.2017
Utställningen Art Battle är sammanställts av Kuntsis konstsamling. Ge-
nom utställningen firar man att museet fyller 10 år i februari.
Anita Jensenin – Den förgängliga skönheten 4.2.–23.4.2017
Anita Jensen är en långa linjens finländsk bildkonstnär och konstgrafiker, 
som kombinerar element av det japanska och det finländska kulturarvet 
i sina verk.
Öppet: tisdag–söndag 11–17
Inträde: 7 € / 5 € / under 18 åringar gratis. 
Inre hamnen, Vasa

ÖSTERBOTTENS MUSEUM
Varg och räv på spåren 24.2–30.4.2017
En naturvetenskaplig och kulturhistorisk utställning om vargen och räven 
som djurarter, forskningsobjekt och villebråd.
Öppet: tisdag–söndag 10–17 
Inträde: 7 € / 5 € / under 18 åringar gratis. 
Museigatan 3, Vasa

VASA KONSTHALL
PÅ VÄG 1.4–30.4.2017
Examensarbeten från fotolinjen vid Yrkeshögskolan Novia. 
Öppet: tisdag–söndag 11–17, Gratis inträde
Vasa stadshus, Senatsgatan 1 D
Ingång från Rådhusgatans sida

ATELJÉ TORNI
Storalångg.66
AIKATID1. 
TaiKon elevernas första vårutställning.
5.4.-23.4.2017
Öpp. ti-to 12-18 lö-sun12-16

BOCK´S CORNER BREWERY, BYABUTIKEN
Öppet to. klo 15-18, Gerbyntie 18

BLACK WALL GALLERY
MERJA MALKKI - MUSTIA UNIA
31.3 - 24.4.2017
Korsholmsesplanaden 6, Vaasa
Öppet må-fre kl. 13-18 och lö-sö 12-15
Fritt inträde

Kustannus / Utgivare: Paino / Tryck: 

PAINOS 75 000  – KAIKKI KOTITTALOUDET • POSTIJAKELU • UPPLAGA 75 000  – ALLA HUSHÅLL • POSTUTDELNING

Näyttelyt



Här fi nns en 45/180/78 man från 06-
omr., mörkt, kort hår, som söker en 
kvinna, 30-60 år, att dela framtiden 
med. Hoppas du fi nns. (1175956) T

Jag är en man, 40 år, i 06-omr., 
som vill träffa dej seriösa tjej som ser 
mer än utseendet utan också helheten 
i övrigt. (1175759) T

Jag är en kille, 36 år, från 06-omr., som 
letar en tjej, 24-40 år. Mina intr. är re-
sor, musik och teknik. (1175386) T

Vill du kvinna bli vän med en ledig 
man från 06-omr.? Du uppskattar 
ärlighet och skojfriska samtal. Hör 
av dej om du är 52-59 år. Kanske vi 
två i höstnatten. (1174950) T

Mies, 57v, kaipaa seuraa mukavan rennos-
ta naisesta. Kesänviettoon ja vaikka loppu-
iäksi. Miel. E-Pohjanmaalta. (1174850)

Är en lugn och trevlig, 26-årig 
man från 06-omr. Jag tycker om att 
läsa böcker bl.a. Jag söker en gärna 
någorlunda vacker och likasinnad 
kvinna, 25-29 år. (1174821) T

Man, 38-årigt, humoristikt kärleks-
paket, gillar barn och djur, söker 
kvinna, 30-40 år, gärna rökfri. 
06-omr. (1174336) T

Är en man, 50+, med humor, snäll och 
glad. Intr. god mat, gå i naturen, sköna 
hemmakvällar. Rökfri. Söker kvinna från 
02-, 03- eller 06-omr. (1174204) T

Sökes en ledig dam, under 73 år, 
rök- och spritfri. Intr. hemmet, villan 
och dans. Här är en bilburen kille 
i 06-omr. (1169080) T

Man, +50 år, med humorglimten 
i ögat, söker kvinna, 50-65 år. Sköna 
hemmakvällar, naturen, god mat, mu-
sik. 02- och 06-omr. (1168422) T

Målmedveten, något rund man, 30+, 
söker tjej för seriöst förhållande. Intr. re-
sa, fotografering, villaliv, sjön m.m. Barn 
inget hinder i framtiden. (1167712) T

Keski-ikäinen mies haluaa tutustua sa-
manmoiseen naiseen. Ei isoja vaati-
muksia. Huomioin kaikki. (1167638)

Är 53-årig man som söker man, 55-70 
år, för skön samvaro. Är singel. Vasa 
och söderut. (1193171)

Luotettava, 50v ukm etsii sinua luotet-
tava ukm. (1192345)

Luotettava, 47v bi-mies etsii nuorem-
paa miesseuraa. Vaasa-Kla. (1181164)

Mies, 57v, 06-alueelta etsii sinua mies, 
joka kaipaat seuraa. Seksi ei pääasia. 
(1192359)

Mies 48v, hoikka, hakee hoikkaa mies-
tä. 06 eteläinen alue. (1190101)

Olen 59/185/89 ukm. Haen vanhem-
paa, top-henk. ukm., +55v. Voin käyttää 
stay-upeja. K-Pohjanmaa. (1188424)

Olet Vaasan liepeiltä, haluat aina jos-
kus miehen kainaloon jutustelemaan 
ja. Olen siivo, 60v mies. (1187924)

Olen 44v, siisti mies. Etsin vanhempaa 
btm-miestä, tukevuus ei haittaa. (1187701)

Mies, 56v, etsii miesseuraa. Vaasa. 
(1187092)

Kokematon, 50v ukm, tosi nuorekas, 
ok kaikin puolin, haaveilee miesten-
välisestä jossain muodossa. Vaasa. 
Ihmetellään. (1185844)

Nahkahameeseen ym. asuihin pukeu-
tuva, 58v, siisti, luotettava btm etsii va-
kikumppania. (1184325)

Nuorimies etsii +60v top-miestä. 
(1182192)

Kvinnlig trans söker man/trans. 
(1182143) T

Ilmoituksen jättö
SOITTAMALLA

Soita 0600 - 41 33 97 (pvm). Toimi 
ohjeiden mukaan. Ilmoituksen hinta 10€

TEKSTIVIESTILLÄ
Kirjoita Rivi10 (väli) MEGA (väli)
ilmoitustekstisi. Mainitse vies-
tissä myytkö/ ostatko/ vaihdatko/ 
vuokraatko/ lahjoitatko, tuote, lyhyt 
kuvaus ja hinta. Max. 160 merkkiä

Rivi10 MEGA Myydään Toyota 
Auris 1.6 -11siisti. Hp. 10300e

Lähetä viesti numeroon 173197. 
Ilmoituksen hinta 10€. Ilmoitukseen 
tu lee automaat tisesti numero mistä 
ilmoituksen lähetät. Mikäli haluat 
toisen numeron, lisää se ilmoitus-
tekstin loppuun.

INTERNETISSÄ
mega.mainostaja.com

Toimi ohjeiden mukaan ja jätä 
ilmoitus. Ilmoituksen hinta 10€

Kuva- ja/tai kehysilmoitus
mega.mainostaja.com

Voit halutessasi liittää ilmoitukseesi 
kuvan. Maksutapa verkkopankit sekä 
luottokortti.

Julkaiseminen
Lehti ilmestyy viikottain. Seuraavaan 
lehteen ilmoitus on jätettävä edeltävänä 
sunnuntaina klo 12 mennessä. Ilmoi-
tukset julkaistaan Mega-lehdessä sekä 
kaikkien palvelussa mukana olevien 
lehtien ja TV-kanavien internet-palvelus-
sa. Ilmoituksesi näkyy koko Suomessa!

Esimerkki

 Lisää ilmoituksia sinäköseoot.fi  Juttele heti! Soita 0700 51 30 87 näppäile 9 ja ilmoitusnumero

Täällä 78v, virkeä emäntä etsii ystä-
vää sinusta mies. Kevät lähenee. Olisi 
hyvä olla ystävä, jonka kanssa harras-
taa yhteisiä asioita. Seikkailijat älkää 
vaivautuko. (1193444)

Iso mies, 06-alueelta, joka tykkäät muka-
vasta XXL-naisesta. Olet vapaa, alko ei on-
gelma, olet 55-65v, tanssit, puhut ja pus-
saat, olet etsimäni. Tositark. (1193209)

Olen -60v, hellä, huumorintaj. XL-nainen. 
Olet n. 60v, asiallinen, fi ksu, rehti, hellä 
ja naista arvostava mies ja tositark. liik-
keellä, otapa yhteyttä. (1191091)

MTV3 & Sub s.830
Nelonen, JimTV &

Nelonen Sport s.550

Koko maan 
kohtaamispaik-
ka teksti-tv:ssä

Olen sopivasti pehmeä, 06-alueen 57v nai-
nen. Sinä vapaa, luotettava, rehti mies, jo-
ka osaat arvostaa naista ja elämää, sinua 
etsin. Ikäsi 50v ja siitä ylöspäin. (1190883)

Är en singelkvinna, 52+, sunt omdö-
me, förnuft och livsföring. Rökfri, be-
tagande och erotisk. Gillar utfl ykter, 
vackert väder, sevärdheter och oförus-
edda överraskningar. (1190688) T

Täällä mukava, vapaa nainen sydän täyn-
nä hellyyttä, välittämistä. Jos sinä vapaa 
mies, samankalt., n. 52-62v, kiinnostuit, 
laita viestiä tulemaan. (1187189)

Rökfri kvinna, 50+, söker man, 50-64 
år. Jag bor i Vasa, men kan fl ytta. Jag 
har 2 katter och ett inte hemmavarande, 
vuxet barn. Gillar god mat, frisk luft, fri-
luftsliv och kryssningar. (1186926) T

Etsin miestä 06-alueelta elämääni, 58-
62/180, matkat, liikunta, tanssi yms. kiin-
nostaa. Olen ok ja sopeutuva. (1186264)

Ensam kvinna, 50+, i Österbotten sö-
ker man att leva med. Jag kan tänka 
mig att fl ytta. (1185666) T

Nainen etsii jutusteluun, ei seuruste-
luun, sinua mukava, keskustelutait. 
mies 06-alueelta. (1182102)

Nuorekas, +50v nainen hakee vapaata, 
rehellistä, 50-62v miestä Sjklta tai läh. 
tositark. (1180254)

Jag fyllde 70 år på hösten. Är det 
ännu möjligt hitta värme och kärlek? 
Jag bor i Västra Nyland. Söker en man 
ungefär samma åldern. Hoppas du 
har bilen. (1177724)

Olen nainen, 58v, kiltti ja reilu, ei raitis, 
mut ok. Hellyys, naisen lämpö puuttuu, 
jos myös, ota yhteyttä. (1186000)

Tervetuloa elämääni nainen. Yhdessä 
tekemään arjen asioita. Nauttimaan lä-
heisyydestä. (1191668)

Mies etsii sinua
Luotettava, 56/183/80 mies etsii nais-
ta ilman koko-/ikärajaa. Tositark./seik-
kailu. (1191687)

Man, 25 år, från 06-omr., söker rökfri 
tjej, 20-30 år, som trivs på landet, gil-
lar djur. (1191041)

Olen mies, 59v. Etsin kivaa ystävää ja 
kaveria. Vaasa. (1190626)

Man, 26 år, från 06-omr. söker en rök-
fri tjej, 22-32 år, för seriöst förhållan-
de. (1177323)

K-Pohjanmaa, oletko yh-nainen lap-
sineen? Kiva, raitis mies viestiä odot-
taa. (1193556)

Kevät tulla kohisee, katajapuskat toma-
jaa ja horisontissa kesä häämöttää. Jo 
senioriaatami edeniään rakentaa. Haa-
veissaan tänne eevaa vieraaksi odottaa 
tai josko sinäkin omaasi. (1193524)



Mies, 58v, etsii vanhempaa naista tosi-
tark. 06-alueelta. (1193212)

Ledig man mitt i livet söker kvinna, 
50+. Jag i 06-omr., var fi nns du? 
Höres. (1192850) T

Haluan n. ikäiseni naisen omakse-
ni. Olisit töissäkäyvä, et nipo, sella-
nen norminainen. Pikkupaheet sallittu. 
Mies, 46v, 06-alueelta. (1192072)

Nainen, +40v, löytäisinkö sinut? Kivan 
ja vapaan naisen. Rakastutaan ja tykäs-
tytään ja ollaan kahden. Yhteiselo kuu-
lostaisi kivalta. Mies, 46v. (1191942)

Man, 44 år, glad, snäll, med liten 
son, söker troende kvinna i 06-omr, 
änkling. (1191811) T

Olen alle 100v äijä Pohjanmaalta päin. Ei 
musta muuhun ole, mutta kova oon itteä-
ni kehumaan ja syön paljo. (1191691)

Olen 46v, vapaa, fi ksu, luotettava, em-
paattinen, alkoton mies 06-alueelta. 
Nainen, vastaa. (1191050)

Sinkkumies, 50v, etsii 30-50v naista 
06-alueelta tositark. Poltan, mutta en 
juo. (1190980)

Olen seniori-ikäinen ja etsin sopusuht., 
65v naisen seuraa, miel. urheilullinen, 
06-alueelta. (1190917)

Här fi nns en trevlig, 36-årig kille som 
söker en trevlig kvinna i lämplig ålder. 
(1190786) T

Kiva, 06-alueen mies etsii vanhem-
man, pehmeänpyöreän naisen seuraa. 
Jos tykkäät hellyydestä, suudelmista ja 
muusta lämpimästä läheisyydestä, niin 
ota yhteyttä. (1190736)

Klassa vanhempaa naista, joka voisi ha-
luta pitää hauskaa tällaisen 38v, ok pör-
röpääsinkkumiehen kanssa? (1190200)

Man söker en varm, hemkär kvinna, med 
gammaldags värderingar, för äktenskap, 
som klär sig som 50-tal. Många intr. tar vi 
senare. Du kan vara mullig. (1190082) T

Olen 46v, vapaa, luotettava, fi ksu, 
naista arvostava, alkoton mies 06-
alueelta. Etsin seuraa tositark. Nainen, 
tekstaile. (1189929)

Olen 66v mies, etsin luotettavaa, muka-
vaa, huumorintaj. naista tositark. Olen 
rauhallinen, pidän koti-illoista. (1189918)

Sinä kypsä nainen, miel. 50-65/XL, va-
paa. Etsitkö miestä? Olen 65/182/85, 
vapaa, raitis, hellä, terve, luotettava 
mies 06-alueelta. Koko maa. (1189404)

Vanhempaa naista, että varmasti tie-
dän huomennakin! Sjk. (1188697)

Olen nuorekas, hoikka, 66v mies. 
Etsin hellää ja luotettavaa naisseuraa 
06-alueelta. (1188662)

Erähenk., nuorekas, raitis ja ok-näk., 
59/185/88 Leijona-mies täällä. Missäs 
sinä, mun muodokas ja povekas kult-
suni? Sjk. (1188567)

Rempseä, pehmeä, povekas, muodo-
kas, vapaa, 40-55/XL-XXL nainen Vaa-
sa/Sjk? Sua etsii vapaa, 50v mies. 
Rohkeesti vastaa. (1187989)

Löytyykö Vaasasta tosi povekasta, 
yksinäistä, mukavaa, sopivan rehe-
vää naista? Txt rohkeesti. Mies, 51v, 
06-alue. (1187720)

Kiva, nuorekas mies etsii 06-alueelta 
45-50v, nuorekasta naista. Sjk-Kauha-
va. (1187486)

Bonde, 28 år, söker bondmora. 
(1187485) T

Olen mies 06-alueelta. Elämä joskus yksin-
kertaisen monimutkasta, suruakin ja suuria 
tunteita. Nainen, tuntuuko tutulta? Olen 60v 
mies ja halu vielä rakastaa. (1187387)

Mukava, 40-50v, savuton nainen. 
Ois mukava tutustua. Mä 50v, ren-
to, savuton, sopivan sopuisa, kevättä 
odottava mies. Sjk. (1187200)

Olisko oikeasti vapaata, tavallista nais-
ta 06-alueelta + muualta Suomesta, joka 
rakastuis vapaaseen, mukavaan, huumo-
rintaj., töitä tekevään, viriiliin, 60v mie-
heen, tositark.? Txt rohkeasti. (1186942)

Täällä olisi 47v, kiva, työssäkäyvä her-
rasmies, tumma, pitkä ja komeakin. 
Löytäisinkö täältä kainalooni sopusuht./
siron neidon yhteisiin hetkiin, vaikka 
loppuelämäksi? (1186704)

Sinä pitkä, hoikahko nainen. Täällä 
56v, vaasalainen sinkkumies etsii 
sinua. Olen luotettava ja rehellinen. 
Harrastuksina metsästys, kalastus, 
autoilu ja veneily. (1186570)

Ilmoita
Annonsera

mega.mainostaja.com

Nainen. Olen 48/178 mies, rauhallinen, 
rehellinen, hellä, romanttinen, huumo-
rintaj. Etsin vakituista naisystävää syli-
kisuprinsessakseni, jolla on pitkät kyn-
net ja huumorintajua. (1186436)

Komea, ruskeasilmäinen, 42v timpuri-
mies kaipaa naisen hellyyttä. 06-alue 
miel. (1186227)

Mies, 52v, 06-alueelta, etsii kaiken-
ikäistä, vapaata naisseuraa. (1186093)

Vaasan seudun nainen, kaipaatko on-
gelmatonta seuraa kivasta miehestä? 
(1183845)

Olen kiva, puhelias, hellä, herkkä, lap-
seton, työssäkäyvä, sopusuht., 43v 
mies, en kapakoi enkä tupakoi. Etsin 
kivaa naista tositark. (1183177)

Den fi nlandssvenska 

Kontakten

Livsglad, ungdomlig, händig, trevlig, 
romantisk och social, 40+ kille, i 06-
omr., söker en söt, glad, rökfri, öppen 
och positiv tjej, 35-55 år, som gillar 
motion, natur, närhet, livet. Varför vän-
ta? Livet är nu! (1182427) T

Täällä mielenkiintoinen mies, 50v. 
Omantienkulkija, aikuinen nainen, suo-
sittelen ottamaan yhteyttä. (1180390)

Etsin leppoisaa naista, joka kaipaa 
raittiin, 65v miehen läheisyyttä. 
06-etelä. (1180129)

Kramgo och snäll, 28-årig kille från 
06-omr. söker en tjej. (1178867) T

Mies, 22v, etsii tositark. seuraa 18-25v 
naisesta 06-alueelta. (1176665) T

Mukava, 40v mies etsii vanhempaa, peh-
meänpyöreää naista. Jos pidät suudelmis-
ta ja muutenkin lämpimästä läheisyydestä, 
niin ota yhteyttä ja tavataan. (1176346)

Medelålders man söker yngre kvinna 
för äktenskap. Intr. musik, havet, gam-
la bilar och dig. (1176034) T

megamarkkinat

Tala direkt! Ring 0700 51 51 02 tryck 9 och annonsnumret

mega.mainostaja.com

MYYDÄÄN
Hirsimökki. Tarjous: alakerta 
26m2 + parvi 26m2, 5490e. 
P. 0503202222

SEKALAISTA
Ota uusi suunta elämääsi! 
Luotettava auttaja/ennusta-
ja, myös unet. Ti-su klo 10-24, 
1,99e/min. Ei seksilinja. Sari, 
p. 070084444.

Jätä kuvailmoitus 
itse netissä

mega.mainostaja.com

Nainen etsii sinua

Rökfri, 52-årig kvinna söker man att 
semestra med och eventuellt bo till-
sammans. (1193246)

Kvinna, 31/XL, sprit-/rök-/barnfri, 
söker ny vänskap från man, 30-45 år, 
bor i 06-omr. (1193076)

Olen nainen, etsin 06-alueelta tanssi-
tait. miesystävää. Itse tykkään tanssi-
misesta, olen vapaa kulkemaan, työ-
elämä takana, olen nuorekas, elämän-
tavat on kunnossa. (1192987)

Finns du? Är en kvinna, modell -56. 
Skulle vara trevligt med en vän i viken. 
Rökfri, sunda vanor. Tycker om att vara 
ute i naturen, sjö och villaliv. (1189099)

Du lediga man från 06-omr., ålder 
45-58 år. Jag 50+, allmänna intr. 
Vi hörs! (1181153)







Osta, myy, vaihda, vuokraa, lahjoita - Kauppa käy

Den fi nlandssvenska 

Kontakten

1 Ilmoitukseen 
vastaaminen

Soita 0700 - 51 30 87, näppäile 9 ja 
ilmoitusnumero. Kuulet ilmoituksen 
- halutessasi voit yhdistää puhelun 
ja voitte jutella heti - tai jättää viestin 
niin ilmoittaja voi soittaa sinulle.
Tekstaa Kirjoita MEGA (väli) 
ILMOITUS NUMERO (väli) viestisi. 
Lähetä numeroon 173193. Numerosi 
pysyy salaisena.

2 Ilmoituksen 
jättäminen

Soita 0600 - 41 33 97 (paikallispu-
helu) ja jätä ilmoitus.  Sinulle voidaan 
soittaa, lähettää tekstiviestejä tai 
jättää viesti vastaajaan.
Tekstaa Kirjoita MEGA (väli) ILMO 
(väli) ilmoitustekstisi. Mainitse 
tekstissä sukupuolesi, millaista 
seuraa etsit ja miltä suuntanumero-
alueelta. Lähetä numeroon 173193. 
Numerosi pysyy salaisena.
Pidätämme oikeuden muokata, lyhen-
tää tai olla julkaisematta ilmoitustasi.
Prostituution ja vastaavien seksu-
aalipalveluiden markkinoiminen 
on rangaistava teko (rikoslaki 9§), 
tällaisia ilmoituksia ei julkaista.

3 Oma ilmoitus: 
vastaukset

Soita 0700 - 51 30 87, näppäile 8. 
Kuulet saamasi viestit (myös teksti-
viestit) ja voit soittaa kaikille vastaajille.
Tekstaa Saamasi viestin alussa on 
vastaajanro esim. V2. Kirjoita: V2 
(väli) vas taustekstisi. Lähetä viesti 
numeroon 173193.

4 Oma ilmoitus: 
sulkeminen

Soita 0600 - 41 33 87 (paikallispu-
helu), näppäile 2 ja ilmoitusnro ja 
salakoodi.
Tekstaa Kirjoita SULJE (väli) 
ILMNRO (väli) TUNNUSLUKUSI. 
Lähetä nroon 173193 (1,20e/viesti).

Neuvonta
Joka päivä klo 10-18 0400-808 654. 
Sähköposti neuvonta@movika.fi  
Puhelut nroon 0700-513 087 &
0700-51 51 02 1,22e /min +pvm, 
teksti  viestit nroon 173193 1,20e/kpl.

Support
Ring 0400-607818 varje dag 9-21
E-post fi .support@movika.fi 
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Olen 47v, karvainen bi-mies 06-alueelta. 
Etsin 18-35v liveseuraa, kundia Vaasa-Kla-
alueelta. Olen luotettava kaveri. (1181124)

Vapaa, +50v top-mies saa tavoitella 43v 
btm-miestä, suhdetta tositark., matka ei es-
te. Tämä mies vain h-miehille. (1180787)

Parit etsivät
Olemme mukava pari, 48v. Haemme 
n. 40-50v bi-naisesta seuraa. Kauha-
joki + 100km. (1183252)

Olemme +60v pari läh. Vaasaa, et-
simme mukavaa paria mökille sauna-
seuraksi. Mökillä olemme nakuna ja 
käymme kesällä Yyterissä. Ei ikä- eikä 
kokorajoituksia. (1193049)

Nainen, 55-68v, tule kolmanneksi. Olem-
me kuuskymppinen pari. (1190062)

Rehevä, 60v rouva + aviomies etsivät 
kolmatta pyörää. Jos olet miel. koke-
nut, kyvykäs ja kookas kaveri, ota yh-
teyttä meihin. (1187835)




