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AIKAKAUSLEHTI • TIDSKRIFT• SEUDUN KEHITTÄJÄ 
• REGIONENS UTVECKLARE

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!

#

HUIPPUTARJOUS

KAUSIKORTIT
ALK. 195€

VARAA OMASI: VAASANSPORT.FI

Kuva: Ville Keto

Jaguar X-Type 2.0 Diesel Sedan  .....................-06
aj. Vain 136tkm,a/c, abs,cruise,webasto
nahka verhoilu, juuri katsastettu! 
Hyvin huollettu!   7990€

Ford Focus 1.6 Ti-VCT 5-Ovinen  115hv .........-06
ajettu vain 135tkm! abs, a/c luiston esto, alu 
vanteet. Juuri katsastettu! Jakohihna 
vaihdettu! Rek.05      5990€

115HV! Vähän ajettu!

Citroen Jumper 2.0 HDI  .......................................-04
178tkm, webasto,vetokoukku aluvanteet,  katsas-
tettu 1/2017 (hinta 4030€+alv 965€)
   4990€

Volvo V70 D3 Kinetic Automaatti   ....................-15
214tkm 1-om. Täydellinen huolto kirja a/c, 
webasto, aluvanteet, nahka verhoilu, 
cruise ym. rek12/14    21900€

Varje dag 9-21 Ring om visning!

Nöötöntie 90 Böle - Sepänkylä 65610 Mustasaari - 5 km Vaasasta

Palvelemme joka päivä    

Vi betjänar varje dag 

HUOM! Soita ja sovi näyttö

OBS! Ring om visning

www.nettiauto.com/botniatrade

9.00 - 21.00 Rainer Nordström
044-3215094

Se mera uppgifter om bilarna / Katso Lisää tietoja autoista: 

Tilava Diesel Farkku!

Toyota Urban Cruser 1.4 D-4D Linea Terra ...-10
177tkm, a/c, abs,luiston esto, ajotietokone Hyvin 
huollettu! Ketjukone! Siisti!  
rek-09                6990€

Monikäyttöinen Diesel!

Audi A6 2.4 Quattro Automaatti   ......................-03
221tkm, luiston esto, abs, a/c, aluvanteet, ajotieto-
kone, hyvin huollettu! Sama omistaja 
12vuotta! Huippusiisti!   TARJOUS HINTA 3990€

4-Vetoinen Suomi Audi!

Sisältää alv:n

Mercedes-Benz SLK 200 Kompressor   ........-01
161tkm, kovakatto joka menee sähköisesti taka- 
luukkuun, aluvanteet, automaatti, a/c, 
luiston esto,hultok.      7990€

Ford Focus 1.6 TDCi Trend Wagon  ..................-08
aj. Vain 143tkm, abs, a/c, webasto, sähk.ikkunat
vetokoukku, aluvanteet, jakohihna 
vaihdettu!    6990€ 

Mazda 5 2.0 Elegance   ........................................-05
146tkm a/c,abs,luiston esto, liukunovet
aluvanteet,tilava monikäyttö malli                     6990€

Fiat Punto 60 Active 3-Ovinen  ..........................-08
aj. Vain 58tkm! Abs,sähk.ikkunat, juuri katsastettu! 
jakohihna ja vesipumppu vaihdettu! 
Siisti!        3990€

Hieno avo Mersu!

Vähän ajettu Diesel farkku! Vähän ajettu löytö!

Vähän ajettu Suomi Jagge! 7-hengen tila-auto

Lastensynttärit alk. 70 €/kesto 2h.

Kun vatsa valittaa, Promedi auttaa
När magen klagar, får du hjälp hos oss

Paikallista huolenpitoa | Lokal omsorg

Asiantuntevaa apua erilaisiin vatsan vaivoihin  
kuten närästykseen, kipuihin, ummetukseen ja 

turvotukseen. Ajan saa helposti.
Lider du av halsbränna, magont, förstoppning  

eller svullen mage? Hos oss får du hjälp.  
Lätt att boka tid.

Varaa aika tutkimukseen!
Reservera tid för en undersökning! 

06 357 7700 
Himalajankatu 9, 65100 VAASA
Himalajagatan 9, 65100 VASA

www.promedi.fi BOCK’S RUN 13.5 2017
600 henkilöä paikalla ja 200 juoksija! Kiitos kaikille!  Tulokset sivulla 6.

Tervetuloa keväiseen Tolkin Kauppahalliin! Kevätkukat saapuneet!

Tarjoukset voimassa  26.5. 2017 saakka niin kauan, kuin tarjouserää riittää
TERVETULOA valikoimassa 60 000 eri tuotetta!  

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

050-5974591
www.tolkinkauppahalli.fi

Paikallinen, palveluksessasi yli 2000m² myymälä ja eri tuotteita 60 000 valikoima! 

Pyöränrenkaat, päälliskumit ja sisärenkaat kaikki mallit/ 
Cykeldäck, ytterdäck, innerslang, alla modeller   -20%
Pöytätuuletin 30cm 40W Prego väri valkoinen/
vit Prego bordsfläkt, 30 cm, 40W 
Muoviset kesäjalkineet ”roksit” paljon uusia malleja 
alkaen/ ”Crocs” sommarskor i plast, många 
nya modeller  4,50€
Fairy käsitiskiaine/handdiskmedel 500ml 0,90€
Serla valkoinen WC-paperi 24 rullaa +30%  9,50€

SUPER-Tarjous Kartanon multa 50 litraa 7 säkkiä yhteensä
SUPER-Erbjudande Kartano trädgårdsmylla 50L 7 säckar tills.

12€

20€



Stöd till anhöriga
och närstående
När en person insjuknar psykiskt drabbar det 

inte bara den som insjuknar, utan också speci-
ellt den närmaste familjen, men även vänner, 

grannar och arbetskamrater. Första gången en person 
insjuknar är det nytt, främmande och skrämmande 
för alla parter. Det som är gemensamt för all form av 
psykisk ohälsa är att personligheten ofta förändras. En 
viktig del av anhörigföreningen FinFami Österbottens 
rf verksamhet är därför att informera om psykisk ohäl-
sa så att det skall bli mer och mer bekant för allmänhe-
ten att psykisk ohälsa är vanligt och att vem som helst 
kan drabbas.

Många anhöriga berättar att de alldeles för sent fått 
veta om att anhörigföreningen existerar och att de 
hade önskat stöd tidigare. Psykisk ohälsa handlar inte 
om illvilja eller dålig uppfostran, utan det är frågan om 
sjukdomar och syndrom som kan behandlas, precis 
som fysiska sjukdomar. Ju snabbare man söker hjälp, 
desto bättre!

FinFami Österbotten rf erbjuder:
Stödsamtal, Samtalsgrupper, Föreläsningar och ut-

bildning (ABC utbildning och Prospect utbildning), 
Rekreation och Gemenskap. Dessutom arbetar fören-
ingen förebyggande med ett projekt som riktar sig till 
högstadieelever. Läs mera om föreningens verksamhet 
på hemsidan. 

Framme i mitten verk-
samhetsledare/ Edessä 
keskellä toiminnanjoh-
taja Leena Pakkanen 
(Vasa/ Vaasa), framme 
till vänster projektplane-
rare/ edessä vasemmalla 
projektisuunnittelija 
Anna Håkans (Vasa/ 
Vaasa) och framme till 
höger projektarbetare/ 
edessä oikealla projekti-
työntekijä Anna Nygård-
Juslin (Vasa/ Vaasa), 
längst bak från vänster 
projektarbetare/ takana 
vasemmalta projekti-
työntekijä Aada Vihanta, 
(Karleby/ Kokkola), 
seuraavaksi anhörigråd-
givarna/ omaisneuvojat 
Minna Pellinen/ (Kar-
leby/ Kokkola), Marja 
Österberg (Vasa/ Vaasa), 
Eva Hanses(Vasa/ Vaasa) 
ja Fredrika Sourander 
(Karleby/ Kokkola).

Kontaktuppgifter / Yhteystiedot: 
www.finfamipohjanmaa.fi

Vasa/ Vaasa: Kyrkoesplanaden 31/ Kirkkopuistik-
ko 31, tel/ puh: 06-312 0105, 044-2000 742, 
044- 2000 733, 044-0334 280  

Karleby/ Kokkola: Storgatan 15 B/ Isokatu 15 B 
tel/ puh: 044-7634 100, 044- 7634101

Fakta/ Faktaa
½ Ungefär hälften av alla finländare berörs direkt 
av psykisk ohälsa någon gång under sin livstid och 
indirekt berör psykisk ohälsa oss alla./ Mielen-
terveyden häiriöt koskettavat jossain elämän-
vaiheessa suoraan noin puolta suomalaisista. 
Välillisesti ne koskettavat jokaista.
46 % av alla anhöriga riskerar att själva bli deprim-
erade./ 46% mielenterveysomaisista on vaarassa 
masentua itse.
25 % Vart fjärde barn lever i en familj med psykisk 
ohälsa och/ eller missbruksproblem. Dessa barn 
behöver extra stöd och trygghet. / Joka neljäs lapsi 
elää perheessä, jossa vanhemmalla on mielen-
terveys- tai päihdeongelma. Nämä lapset tarvitse-
vat erityistä tukea ja turvaa.

Kun ihminen sairastuu psyykkisesti, sairaus kos-
kettaa hänen itsensä lisäksi myös läheisiä. Ih-
misille, jotka kohtaavat sairauden ensimmäistä 

kertaa, kokevat  hämmennystä, riittämättömyyttä ja 
pelokkuuttakin, koska monesti sairastuneen persoo-
nallisuus muuttuu. 

Tärkein tehtävä meillä FinFami Pohjanmaa ry:ssä 
onkin antaa vertaistukea, opastaa sekä jakaa tietoa 
mielen sairauksista ja sitä kautta saada ihmiset ym-
märtämään, että se on sairaus muiden sairauksien rin-
nalla.

Moni omainen kertoo: ”Voi kun olisin tiennyt aikai-
semmin yhdistyksen olemassaolosta, olisin säästynyt 
monelta unettomalta yöltä.”  

FinFami Pohjanmaa ry tarjoaa:
Vertais- ja keskusteluryhmiä, henkilökohtaisia kes-

kusteluja omaisneuvojan kanssa,  luentoja sekä kou-
lutusta (ABC- ja Prospect-koulutukset). Järjestämme 
myös virkistystä sekä muuta mukavaa yhdessäoloa.

Lisäksi yhdistyksellä on yläkoulu ikäisille suunnattu 
projekti, jonka tarkoituksena on lisätä tietoutta mie-
lenterveysongelmista ja palveluista nuorille, vähentää 
stigmaa ja helpottaa keskustelua mielenhyvinvoinnista 
sekä mahdollistaa matalankynnyksen palveluja.  Lue 
lisää yhdistyksen toiminnasta meidän kotisivuilta.

Omaisille ja 
läheisille tukea

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

funny kids 
fails

020381

020385

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. 21 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 €

3Hyvät 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 

På cykel till 
Stafettkarnevalen
Anton Damlin cyklar till stafettkarne-
valen med Niklas Sundström.
Bilden är från Vörå före starten när 
resenärerna var pigga och krya.
Anton är en äkta Metjipibo från Vörå 
och går i Vörå idrottsgymnasium till-
sammans med Niklas. Båda på idrotts-
linjen i skidåkning.
- Vi cyklar till stafettkarnevalen för 
att vi inte vill sitta i bussen den långa 
resan.. 
Skämt åsido.

Vi tränar ofta cykling och när vi var ute 
på en länk förra sommaren diskuterade 
vi stafettkarnevalen. Någon sa att vi 
cyklar dit. Han drog det som ett skämt 
första gången. Men allt efterhand blev 
det mera seriöst och här är vi nu i Tam-
pere på ett hotellrum (tisdag kväll).
Vi åkte iväg så tidigt, för att vi har ett 
tufft Fss-läger med skidåkarna som 
börjar på söndagen efter stafettkarne-
valen, säger Damlin.



Vuonna 2010 aloitin kriminologian 
maisteriopinnot Malmössä. Malmö 
onkin erinomainen kaupunki kri-

minologian opinnoille, koska Malmössä ta-
pahtuu paljon rikoksia. Ennen kaikkea Mal-
mössä tapahtuu paljon ampumisia ja jengien 
välienselvittelyjä. Lisäksi Öresundin silta 
myös mahdollistaa huumeiden salakuljetuk-
sen Köpenhaminasta Malmöseen.

Erityisesti ampumiset Malmön keskustassa 
2010 saivat ison huomion mediassa. Medi-
assa oli jo alkuvaiheessa tieto, että kyse on 
viharikoksesta ja että yhteinen tekijä uhreille 
oli maahanmuuttotausta. 

Arkisin en pelännyt, vaikka liikuin niillä 
seuduilla, missä ampumiset olivat tapahtu-
neet. En kuitenkaan pystynyt sivuuttamaan, 
etten itsekään ollut Ruotsin kansalainen ja 
saattaisin tästä syystä joutua myös ampujan 
kohteeksi.

Ampumiset jatkuivat, eikä poliisilla vaikut-
tanut olevan mitään tietoa tekijästä. Tiheästä 
mediauutisoinnista sai ainakin sellaisen ku-
van tutkinnan tilanteesta.

Kriminologian koulutuksessa kävimme 

kriittistä keskustelua siitä, miltä tilanne 
näyttäisi, jos tekijä olisi ampunut esimerkiksi 
ruotsalaisia lapsia. Olisiko tekijä jo identifi-
oitu? Keskustelimme myös siitä oliko kyse 
yhdestä tekijästä, jengistä tai jopa järjestäy-
tyneestä rikollisuudesta. 

Marraskuun 9. päivänä 2010 poliisi lopulta 
pidätti Johan Peter Mangs -nimisen miehen, 
joka on syntynyt Älmhultissa vuonna 1972. 
Häntä epäiltiin murhasta ja murhan yrityk-
sistä. Poliisi huomasi tutkinnassaan, että sa-
mantyyppistä asetta oli käytetty muutamissa 
ampumisissa ja että ampumiset olivat tapah-
tuneet rajatulla alueella. Poliisi teki tutkin-
nan aikana maantieteellisen profiloinnin.

Maantieteellinen profilointi. Tämän me-
todin lähtökohtana toimii tutkimus ihmisen 
käyttäytymisestä, joka rajoittaa ihmisen toi-
mintakenttää. Perusajatus metodin takana 
on, että ihminen käyttäytyy aina tavanomai-
sella tavallaan. Ihminen on myös arjessa 
laiska ja näin myös tekijä valitsee vaihtoeh-
don, joka on hänelle helpoin. Tätä kyseistä 
metodia käytetään kun analysoidaan miten 
tekijä käyttäytyy ja kuinka hän valitsee ri-
kospaikan. Tämän teorian mukaan rikos ei 

tapahdu satunnaisesti vaan seuraa tiettyä 
kaavaa. Tämä teoria sopii myös hyvin tähän 
kyseiseen tapaukseen, koska Mangs myös 
asui lähellä ampumispaikkoja.

Mangsin kohtaaminen. Tapahtumien ai-
kaan en vielä tiennyt, että tulisin myös tapaa-
maan Mangsin. Olin kesätöissä Tukholman 
Huddingen tutkintavankilassa, jossa Mangs 
istui tutkintavankina ollessaan. Siihen ai-
kaan kun Malmön poliisi etsi Mangsia kaikin 
voimin, en edes pystynyt kuvittelemaan, että 
me tulisimme tapaamaan hänen kanssaan ja 
myös keskustelemaan tapahtuneesta. Mang-
silla oli myös suomalaistaustaa ja hänen 
isänsä velipuoli on Kaskisissa syntynyt Sune 
Mangs.

Tuomio. 24. heinäkuuta 2012 Mangs sai 
tuomionsa Malmön käräjäoikeudessa. Hänet 
tuomittiin elinkautiseen kahdesta murhasta 
ja neljästä murhan yrityksestä, sekä kolmes-
ta laittomasta uhkauksesta. Tuomiosta vali-
tettiin Skånen ja Blekingen hovioikeuteen, 
missä hänet lopullisesti tuomittiin kahdesta 
murhasta ja kahdeksasta murhan yritykses-
tä. Elinkautistuomio jäi voimaan. 

Nimi: Sari Somppi, 
syntynyt Vaasassa
Koulutus: Kriminolo-
gian maisteri, pol.mag 
kehityspsykologiassa. 
opiskelee tällä hetkellä 
psykologiksi Uumajan 
yliopistolla.
Työ: Aluejohtaja Länsi-
Suomen rikosuhripäi-
vystyksellä, aikaisemmin 
työskennellyt Vaasan 
vankilassa. 

Namn: Sari Somppi, 
född i Vasa
Utbildning: Master i 
kriminologi, Pol. Mag i 
utvecklingspsykologi, 
studerar psykologpro-
grammet vid Umeå 
univeristet.
Arbete: Regionsdirektör 
över Västra Finlands 
brottsofferjour. Tidigare 
arbetat på Vasa fäng-
else.

Somppi´s Case
Kuka murhaaja on?

Året är 2010 och jag har inlett mina studier 
inom masterprogrammet i kriminologi i Mal-
mö. Malmö är på flera sätt en ypperlig stad om 

man vill studera kriminologi, eftersom Malmö kan 
ses som en mycket krimell stad. Framförallt skottloss-
ningar och gänguppgörelser är vanligt förekommnde.  
Öresundsbron underlättar drogsmugglingen mellan 
Köpenhamn och Malmö. 

Det är framförallt skottlossningarna i det centrala 
Malmö 2010 som får en stor uppmärksamhet i mass-
media.  Det är tydligt att det rör sig om hatbrott mot 
personer med invandrarbakgrund.

Även om jag till vardags inte är rädd när jag rör mig 
i närheten av de platser där skjutningarna ägt rum, så 
kan jag inte helt bortse ifrån att jag själv inte är svensk 
medborgare och därmed kanske riskerar att bli mål-
tavla.

Skottlossningarna fortsätter och polisen verkar inte 
ha upp något spår på gärningmannen, åtminståne ing-
et som framkommer i det frekventa mediaflödet. 

Inom kriminologiutblidningen dikuteras det kritiskt 
om hur läget skulle sett ut om gärningmannen hade 
skjutit svenska barn, hade gärningsmannen då redan 
identifierats? Andra diskussionsämnen var om gär-
ningsmannen agerade själv, eller kunde skjutningarna 
tillskrivas något gäng, den organiserade brottsligheten.

Den 9 november 2010 griper polisen en man med 
namnet Johan Peter Mangs född 1972 i Älmhult. 
Mangs misstänks för mord och mordförsök. Polisen 
kan se att samma typ av vapen använts vid några av 
skjutningarna samt att de skett inom ett avgränsat om-
råde i malmö.  Polisen gör en geografisk profilering 
om läget.
Geografisk profilering. Metoderna utgår ifrån forsk-
ning kring människans beteende och bidrar till att 
begränsa spaningsområdet. Grundtanken bakom me-
toden är att människan beteer sig efter ett invant möns-
ter. Människan är dessuom lat i sin vardag och även 
gärningsmän väljer de alternativ som innebär minsta 
ansträngning. Denna metod används i analysen av hur 

en gärningsman verkar och väljer brottsplatser och 
enligt teori sker brott inte slumpartat, utan de följer ett 
visst mönster. Denna metod går väl att implementeras 
även inom detta fall, eftersom Mangs bodde nära de 
platser som skjutningarna hade ägt rum.
Mötet med Mangs. Det jag inte visste då var att våra 
vägar skulle korsas. Jag kom nämligen att arbeta på 
häktet i Huddinge i Stockholm den sommaren när 
Mangs satt sin häktestid där. Föga hade jag anat när 
jakten efter gärningsmannen pågick att jag skulle få 
träffa honom och att vi skulle diskutera om det som 
inträffat. Dessutom hade Mangs även finska rötter, ef-
tersom hans far var halvbror till Sune Mangs som fak-
tiskt är född i Kaskö.
Domen. 24 juli 2012 döms Mangs av Malmö tings-
rätt till livstidsfängelse för två mord, fyra mordförsök 
och tre fall av grovt olaga hot. Denna dom överklagas 
till hovrätten över Skåne och Blekinge där han sedan 
döms till två mord och åtta mordförsök. Livstidsdo-
men kvarstod.

Vem är mördaren?



Herrar c. 4,4 km
1. Jimmy Finnholm 12.34,9
2. Ville Borgmästars 13.05,9
3. Jan Kaas 13.08,8
4. Jonas Härtull 13.14,5
5. Christian 
 Grannas 14.20,7
6. Fabian 
 af Hällström 14.40,3
7. Mikko Alkula 15.02,8
8. Robert Rotkirch 15.42,7
9. Petrus Genas 16.14,2
10. Martin Norrgård 16.36,9
11. Stefan Miemois 17.03,4
12. Peter Östman 17.04,9
13. Björn Kronholm 17.08,9
14. Ulf Nylund 17.11,0
15. Petteri Genas 17,13,1
16. Tommy Lahti 17.26.5
17. Stefan Grannas 17.45,5
18. Reidar Strömwall 17.37.3
19. Kenneth 
  Sundman 17.52,4
20. Lasse Lähde 18.01,4
21. Peter Nygård 18.05,5
22. Tomas Lindén 18.22,8
23. Jarkko 
 Ronkainen 18.23,6
24. Niclas Carlsson 18.45,6

25. Rasmus Kupi 19.08,8
26. Dino Cascarino 19.57.2
27. Juhani Kytömäki 20.43,7
28. Christian Joffs 23.48,3

Herrar motion (utan tid)
Andreas Back
Hannu Kauranen
Jussi Lahti
Marko Mattila
Mikael Ehrs
Ola Wistbacka
Sami Valkeinen
Teuvo Aro
Toni Björkholm

Damer 4,4km
1. Lycke Karlsson 15.55.0
2. Andrea Lilja 17.42,0
3. Ida Kronholm 18.46,9
4. Anniina 
 Pääkkönen 19.20,8
5. Inci Rotkirch 19.56,7
6. Tia Lähde 20.39,0
7. Camilla Vehkoja 21.00,3
8. Arja Meriläinen 24.35,9
9. Riitta Niemelä 23.35,9
10. Lise-Lott 
 Koivulahti 27.44,1

11. Agneta Grönkvist 29.23,7
12. Ulrika Stam 30.06,2

Motion (utan tid)
Agneta Hedlund 
Ann-Catrin Virkama
Anne-Marie Burman
Annika Wistbacka 
Asta Stenlund 
Ingela Alkula 
Jessica Backman
Kirsi Björkholm 
Kristina Nylund 
Margit Kilpiö-Nikula 
Runa Brommels-Ehrs
Therese Hatt 
Vagnklass (utan tid)
Tobias Wallin
Solveig Wallin
Anna Gädda
Lukasz Spigiel
Minna Jeronen

Barn 2006- 500 m
Flickor
1. Wilma Holmlund 3.37,3
2. Ylva Jansson 3.41,7
3. Martta Haavisto 5.29,1
4. Saga Hellén 5.42,4
5. Matilda Winberg 7.16,2
6. Ebba Erikson 8.06,7

Pojkar
1. Zacharias Wallin 3.36,1
2. Colin Hatt 3.44,3
3. Lucas Östman 3.50,8
4. Wilgot Holmlund 4.00,5
5. Leo Bystedt 4.35,3
6. Wilmer 
 Westersund 5.11,6
7. Casper 
 Jungerstam 5.43,3
8. Dominic Rotkirch 6.14,9
9. Charlie 
 Granbacka 7.36,1

Barn 2006-2011 1 km
Flickor
1. Wilma Hjerpe 3.32,9
2. Tilda Råtts 3.34,1
3. Adela Råtts 3.50,8
4. Tilde Nordman 4.00,5
5. Natalie Lindström 4.22,9
6. Lina Koivulahti 4.33,9
7. Tilda Åberg 4.37,3
8. Nellie Lindberg 4.39,7
9. Tuva Nylund 4.44,8
10. Tilda Finskas 4.47,4
11. Elin Svens 4.49,3
12. Tyra Back 4.53,9
13. Vanja Gädda 4.55,3
14. Isabella Enlund 4.59,8
15. Agnes Alkula 5.02,8
16. Wilma Nylund 5.24,7
17. Sara Duncanson 5.25,3
18. Hilda Strand 5.30,2
19. Wilma Havulehto 5.36,8
20. Emma Drifell 5.36,9
21. Tilde Genberg 5.40,6
22. Sara Backman 5.53,2
23.  Mimosa Mattila 5.55,4
24. Julia Nordman 5.57,1

25. Filippa Östman 5.47,5
26. My Wikstrand 5.57,5
27. Saga Strand 6.04,7
28. Alva Fantback 6.24,2
29. Elin Genberg 7.07,7
30. Linnéa Stam 7.12,0
31. Vanessa Wallin 7.39,6
32. 275 Nora Stam 8.07.1
Utan tid  Alicia Streng, Ellen Jakas, El-
len Sarin, Edith Winberg

Pojkar
1. Isak Finskas 3.33,2
2. Arvid Hjerpe 3.58,8
3. Theo Gullberg 4.02,0
4. Eeli Bengs 4.04,7
5. Emil Appel 4.11,0
6. Aaron Alkula 4.18,9
7. Igor Wiik 4.20,5
8. Mark Guinto 4.26,1
9. Jonas Braxen 4.29,1
10. Joel Heikkinen 4.30,2
11. Anton Qvisén 4.31,3
12. Samuel Berg 4.33,1
13. Leon Wiik 4.37,8
14. Liam Gädda 4.40,4
15. Henrik Hjerpe 4.44,2
16. Anton Mäkynen   4.45,6
17. Alex Backman 4.52,4
18. Zacharias 
 Söderqvist 5.13,5
19. Ahti Haavisto 5.17,2
20. Anton Åberg 5.15,2
21. Aaron Storvist 5.16,6
22. Vidar Jansson 5.31,1
23. 4 Oliver Mattila 5.32,5
24. Vincent 
 Havulehto 5.56,6
25. Theodor 
 Holmlund 6.14,4
26. Hugo Carlsson 6.58,6
27. Odin Wikstrand 6.02,9
28. Mathias Hofman 7.40,0
29. Alexander 
 Lehtonen 7.07,7
Utan tid Hannez Sarin

Barn 2002-2005 2km
Flickor
1 Selene Rossi 7.39,4
2 Ciia Karlsson 8.31,9
3 Hanna Lindberg 9.10,8
4 Wilma Lerstrand 9.42,0
5 Edith Carlsson 9.48,5
6 Nelinda Smeds 9.53,5
7 Agnes Strand 9.56,1
8 Felicia Lindström 9.58,5
9 Siiri Ehnrooth 10.05,3

Pojkar
10. Lucas Finskas 7.27,9
11. Viktor Björkell 7.37,9
12. Rasmus 
 Lerstrand 7.56,9
13. Anton Sabel 8.02,1
14. Filip Stark 8.29,5

Barn 2000-2001 4 km
Flickor
1. Johanna 
 Björkqvist 23.42,0

Hiuksiin 
eloa 
kasveista
Hiustenhoito on monelle päivittäinen labyrintti: millä tuot-

teilla tukkaansa laittaa ja miten värjätä turvallisesti?
Luonnollisuus on nouseva trendi myös hiusten hoidossa. 

Hiusten kotihoitoon saa luonnollisuutta monin keinoin ja yhä 
useampi kääntyy ekokampaajan puoleen. 

Kasvivärit ovat turvallisia
Ekokampaajalta asiakkaat tulevat hakemaan ennen kaikkea luon-
nollista väriä kuten hennaa, mutta myös entistä enemmän erilaisia 
hoitoja. Kasvivärit ovat turvallinen vaihtoehto, varsinkin hiusvä-
riallergiasta tai -oireista kärsiville käyttäjille. Myös kasvivärille voi 
olla allerginen, vaikka se harvinaista onkin.
– Kasviöljy-, savi-, turve- ja muut hoitokäsittelyt ovat entistä 
suositumpia. Kasviväri on myös hoito itsessään. Monia kiinnostaa 
enemmän hoidollinen puoli kuin itse väri. Hiuksiin saa kasviväril-
lä kiiltoa ja kimmoisuutta, Kivirinne kertoo.
Kasvivärjäyksessä käytetään useimmiten punaista hennaa; indigoa, 
jolla saa tummuutta tukkaan sekä väritöntä cassiaa, joka sopii 
erityisesti vaaleille hiuksille tuomaan kiiltoa. Lisätwistiä väri saa 
vaikka mausteista tai yrteistä.
Kurkumalla saa hennan sävyä enemmän kellanoranssiin, hibiskuk-
sella henna taittuu taas viileämpään punaiseen. Muilla yrteillä vai-
kutus on lähinnä hoidollinen, esimerkiksi kehäkukka ja nokkonen 
ovat todella hoitavia. 
– Väriin vaikuttavat ehkä enemmän pH-arvot: moni käyttää 
hennan kanssa sitruunaa, koska se toimii happamassa. Indigo taas 
tykkää emäksisemmästä, Kivirinne luettelee. 

Muotoilu luomummaksi
Myös shampoota, hoitoainetta ja muotoilutuotteita saa nykyään 
luonnonmukaisina. Näppärimmät tekevät shampoonsa itse: Ko-
rennossakin on järjestetty luonnonmukaisen shampoon valmistus-
kursseja.
Yksinkertaisimmillaan shampooseen tulee vesipohja, jossa voi olla 
vaikka joku yrtti mukana, kasvipohjainen tensidi eli pesevä aine 
sekä monesti sakeutusaine, joka voi olla elintarviketeollisuudes-
sakin käytetty guarkumi. Lisäksi siihen voi lisätä hieman mietoa 
säilöntäainetta tai vaikka eteeristä öljyä hoitavuutta lisäämään. 
Kauppatuotteiden halvimmat tensidit, kuten ”sodium laureth 
sulfate” ärsyttävät ihoa ja rehevöittävät vesistöjä. 
– Kasvipohjaisia tensidejä valmistetaan vaikka kookoksesta ja 
ne ovat hellävaraisempia iholle ja ympäristölle, Kivirinne ja Piil 
kertovat.
Naiset ovat yhtä mieltä siitä, että luonnollisuutta kaipaavalle ”vä-
hemmän on enemmän” on sopiva mantra.
– Kannattaa ensin karsia hiustenmuotoilutuotteista ja kokeilla 
vaihtaa shampoo luonnollisempaan. Aina ensikokeilulla ei osu 
nappiin, mutta uusia hyviä tuotesarjoja tulee jatkuvasti ja luon-
nonmukaisissa muotoilutuotteissakin on yhä enemmän valin-
nanvaraa. Kotoa löytyvillä kasviöljyillä saa tehtyä hyviä hoitoja 
hiuksille, he kuittaavat.

Kasviväreihin sekoitetaan monesti yrt-
tejä tai mausteita tehostamaan väriä tai 
lisäämään hoitavuutta.

pKasviväri on hoito jo 
itsessään. Kasvivärillä 
sekä sen kanssa käytettä-
villä yrteillä hiuksiin saa 
kiiltoa ja kimmoisuutta. 
Työssä ekokampaaja 
Anna Kivirinne.

Ekokampaa-
jat Mirva 
Piil (vas.) 
ja Anna 
Kivirinne 
luottavat 
luonnonmu-
kaisuuteen. 

Bock's Run:
600 osallistujaa
Hyvä ilma siivitti Bock´s Run 

tapahtuman iloiseksi kansan-
juhlaksi jossa jokaiselle 

löytyi osaa.  200 juoksijaa kaikissa eri 
luokissa sekä osallistujat Healthex-
poossa  aiheutti sen että ensi vuonna 
on ehdottamsti uusittava Onkilahden 
ympäri juoksua. 

Ehkä silloin on yli 1000 osallistujaa 
tapahtumiin. Ajaksi ensi vuonna on 
valittu 12.5 2018.

Det goda vädret hjälpte 
säkert till att Bock´s Run 
familjeevenemanget blev en 

fullträff: glada miner och enstämmigt 
önskemål om da capo nästa år. Nu 
deltog totalt omkring 600 personer  - 
200 deltog i att springa runt Metviken 
i olika klasser – och många var sup-
portrar och deltog i Healthexpo på 
Old Square i Bock´s Corner. Nästa 
år blir evenemanget av 12.5 och då 
väntas över 1000 deltagare.

BOCK'S RUN 13.5 2017  RESULTAT - TULOKSIA
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Vihdoinkin Suomen talous on 
kasvussa. Tavaravienti on kas-
vanut 17 prosenttia verrattuna 

viime vuoden vastaaviin lukuihin. Kasvu 
on jatkunut vahvana koko alkuvuoden ja 
BKT:n kasvuprosentiksi ennakoidaan jo 
kahta prosenttia. Tämä ei ole vielä riit-
tävä julkisen talouden pelastamiseksi 
ilman suuri rakenneuudistuksia – mutta 
kuitenkin hyvä alku.

Mielenkiintoisia ovat myös viennin 
kasvumaat. Saksa on viime aikoina py-
ristellyt paikoillaan ja vahvimmat vien-
nin kasvumaat ovat olleet USA, Kiina ja 
Venäjä. Logistiikka ja sen kustannukset 
ovat kilpailukykymme tärkeä kulma-
kivi. Uusi Rail Skandavia – avaa poik-
kittaisyhteydet Skandinavian satamista 
Suomen kautta Pietariin ja edelleen Ka-
zakstaniin ja Kiinaan.    

Saavutettavuus tärkeimmille markki-
na-alueille varmistaa Suomen kikpai-
lukykyä seuraaville vuosikymmenille. 
Investointeja tulevan kasvun varmis-
tamiseksi on tehtävä nyt. Me talous-
valiokunnan kansanedustajat olimme 

yhdessä Tampereen, Vaasan ja Lahden 
kaupunginjohtajien kanssa VR:n ylim-
män johdon vieraana. Ilahduttavaa oli 
VR:n varsin myönteinen ja sitoutunut 
suhtautuminen asiaan.

Viestimme oli selkeä. Pohjoismaa-
lainen yhteistyö on tärkeää ja venäjän 
merkitys Suomen kaupalle on edelleen 
suuri. Läntinen ja Pohjoinen Suomi tar-
vitsee suoran Allegro-yhteyden Pieta-
riin. Henkilöliikenteen lisäksi tavaralii-
kenteen poikittaislinjat on nyt laitettava 
kuntoon, koska emme voi hoitaa kaikkea 
Helsingin kautta. Poikittaisreitti Norja – 
Ruotsi – Vaasa – Tampere –  Riihimäki 
- Lahti – Kouvola – Vainikkala - Pietari 
on merkittävä avaus tähän uuteen stra-
tegiaan. Myös Norjan ja Ruotsin tahot 
ovat hienosti hankkeessa mukana. Heitä 
kiinnostavat Venäjän ja Kiinan yhteydet. 
Merenkurkun merireitti on tärkeä osa 
kokonaisuutta.

Kun suuri visio on kunnossa, se edel-
lyttää pienempien visioiden nopeaa to-
teuttamista. Osana hanketta Riihimäen 
kolmioraide valmistuu tänä vuonna ja 

Tampere-Riihimäki kolmas raidepari 
selvitys on valmis elokuussa. Suuri vi-
siohanke on saatava nopeasti euroop-
palaisen TEN-T verkon osaksi, jolloin 
on mahdollisuus saada eurooppalaista 
investointirahaa hankkeeseen nykyistä 
paremmin. Samoin on avattava keskus-
telu Euroopan Investointipankin kanssa.

Kolmas raidepari Tampere-Helsinki vä-
lillä on tällä hetkellä Suomen suurimman 
raideliikenteen pullonkaulan ratkaisu ja 
avaisi mahdollisuuden myös Länsi-Suo-
men Allegrolle. Tampereen ja Helsingin 
välinen henkilöliikenne on kasvanut rau-
tateillä vuodessa lähes 20 prosenttia. Uusi 
raidepari toisi tulleessaan huimia saa-
vutettavuusparannuksia koko pääradan 
liikenteelle. Tämä avaisi mahdollisuuden 
myös luotijunaan Tampereen ja Helsin-
gin välillä. Kalusto mahdollistaisi jo nyt 
tunnin junayhteyden näiden kaupunkien 
välillä. Ei muuta kuin puheista tekoihin.

Harri Jaskari, kansanedustaja, Tampere                  
Joakim Strand, kansanedustaja, Vaasa               

Ville Skinnari, kansanedustaja, Lahti

Rail skandinavia 
luo uutta kilpailukykyä

Joakim Strand
Kansanedustaja/riksdagsman

Ville Skinnari
Kansanedustaja/riksdagsman

Harri Jaskari
Kansanedustaja/riksdagsman

Finlands ekonomi har börjat växa 
igen. Varuexporten har ökat med 
17 procent jämfört med fjolåret. 

Tillväxten har varit stark under hela bör-
jan av detta år och ökningen i BNP be-
räknas vara kring två procent. Trots att 
detta inte ensamt räddar den offentliga 
ekonomin är det ändå en bra början.

Även tillväxtländerna beträffande ex-
porten är intressanta. Tyskland har un-
der de senaste tiderna stampat på stäl-
let och de starkaste tillväxtländerna för 
Finlands export har varit USA, Kina 
och Ryssland. Logistiken och dess fi-
nansiering är en viktig hörnsten för vår 
konkurrenskraft. Nya Rail Skandinavia 
öppnar en tvärgående förbindelse från 
Skandinaviens hamnar via Finland till 
S:t Petersburg och vidare mot Kazakstan 
och Kina.

God tillgänglighet till de viktigaste 
marknadsområdena tryggar Finlands 
konkurrensförmåga de kommande årti-
ondena. Naturligtvis innebär detta stra-
tegiska investeringar och ju snabbare vi 
kommer igång desto bättre. Vi ekono-

miutskottets riksdagsledamöter besökte 
tillsammans med Tammerfors, Vasas 
och Lahtis stadsdirektörer VR:s högsta 
ledning. VR:s positiva och engagerade 
inställning till projektet var glädjande.

Vårt budskap var tydligt: Nordisk sam-
verkan är oerhört viktigt och Rysslands 
betydelse för Finlands handel alltjämt 
stor. Västra och Norra Finland behöver 
en direkt Allegro-förbindelse till S:t Pe-
tersburg. Utöver persontrafiken måste 
godstrafikens tvärgående förbindelser 
förbättras. Vi kan inte sköta eller frakta 
allt via Helsingfors. Tvärgående rutten 
Norge – Sverige – Vasa – Tammerfors 
– Riihimäki – Lahtis – Kouvola – Vain-
ikkala – St. Petersburg är en betydande 
öppning för den nya strategin. Vi vet 
konkret via olika projekt i Kvarkenregio-
nen att Norge och Sverige är oerhört in-
tresserade av förbindelserna till Ryssland 
och Kina. Sjövägen över Kvarken är en 
viktig del i denna helhet.

När den stora visionen är på plats för-
utsätter vi att mindre visioner och olika 
delprojekt förverkligas snabbt. Triangel-

spåret i Riihimäki, som är en del av pro-
jektet, blir färdigt i år och utredningen 
för ett tredje spårpar mellan Tammerfors 
och Riihimäki är färdig i augusti. Visio-
nen kring Rail Skandinavia måste snabbt 
bli en del av det Europeiska TEN-T nät-
verket, eftersom detta innebär betydligt 
större möjligheter att få ta del av även 
europeiska investeringsprogram. Likaså 
måste diskussioner med Europeiska in-
vesteringsbanken inledas.

Ett tredje spårpar mellan Tammerfors 
och Helsingfors skulle lösa spårtrafikens 
största flaskhals och även bana väg för 
ett höghastighetståg mellan Tammerfors 
och Helsingfors. Liksom ett Allegro-tåg 
mellan Västra Finland och St. Peterburg 
– som snart kan bli verklighet - skulle 
även detta avsevärt förbättra Vasas till-
gänglighet. Dags att skrida från ord till 
handling.

Harri Jaskari, riksdagsman, Tammerfors
Joakim Strand, riksdagsman, Vasa               

Ville Skinnari, riksdagsman, Lahtis

Rail Skandinavia 
genererar ny tillväxt

Luontoäit i  kattaa 
juhlapöydän kesäksi

Villiyrtit ovat ilmaista ja terveellistä lähiruokaa.
Heti kun routainen maa sulaa, maaperästä alkaa puskea mitä mo-
ninaisempaa vihantaa. Moni mieltää pihan perukoille kohoavat 
vuohenputket, nokkoset ja voikukat rikkaruohoiksi, mutta toisille 
ne ovat luonnon elinvoiman parasta antia:
– Villiyrtit sisältävät valtavasti antioksidantteja, vitamiineja, ki-
vennäis- ja hivenaineita ja yllättävän paljon proteiinia. Kasvit 
pursuavat muun muassa C-vitamiinia, magnesiumia ja rautaa – 
kaikkea sellaista, mitä kehomme kaipaa pitkän ja pimeän talven 
jälkeen, täsmentää luonnontuotealan asiantuntija, villiyrtti-, sie-
ni- ja marjaneuvoja Satu Flyktman.

Pari kasvia lisää kesässä
Flyktman itse on popsinut luonnonantimia pienestä pitäen, ja hän 
tunteekin valtaosan pientareiden ja metsien kasvateista nimeltä. 
Ihan mitä tahansa villiä Flyktmankaan ei silti poimisi, tai varsin-
kaan söisi: osa luonnonkasveista on myrkyllisiä, joten on äärim-
mäisen tärkeää opetella tuntemaan kerättäväksi sopivat kasvit.
– Kesässä voi opetella vaikka yhden tai kaksi kasvia ja kerätä sitten 
niitä. Esimerkiksi nokkonen, voikukka, siankärsämö, poimuleh-
det ja maitohorsma ovat turvallisia, aloittelijaystävällisiä ja moni-
käyttöisiä villikasveja.
Villikasveja tulisi poimia vain puhtailta paikoilta. Vilkasliikentei-
selle tielle tulee olla keruupaikalta ainakin pari sataa metriä eikä 
esimerkiksi kyllästettyjen ratapölkkyjen tai navetoiden seinustoil-
ta kannata kasveja kerätä. 
– Kasvit kannattaisi kerätä mieluiten aikaisin aamulla ja kuivalla 
säällä. Kerättävien kasvien tulee olla ehjiä ja siistejä ja ne kannat-
taa kerätä hengittävään koriin. Kasvit tulisi hyödyntää mahdolli-
simman pian keräämisen jälkeen, mutta niitä voi myös pakastaa 
tai kuivata talven varalle.

Sämpylätaikinaan tai kakun koristeeksi
Villiyrttejä voi hyödyntää hyvin monipuolisesti. Flyktman itse 
sujauttaa villejä vihreitä salaatteihin, smoothieihin, taikinoihin ja 
jopa leivonnaisiin. 
– Esimerkiksi mesiangervon ja vaahteran kukat sopivat mainios-
ti makealeivontaan. Nokkonen taas käy vaikkapa pizzapohjaan. 
Smoothien joukkoon voi sujauttaa melkein mitä tahansa vihreää.
Flyktman neuvoo, että luontoäidin sesonki jatkuu koko kasvu-
kauden. Ruohovartiset kasvit tulisi käyttää ennen kukintaa, mutta 
niittämällä vuohenputki tai maitohorsma tarjoaa syötävää koko 
kesän. Varsien ja lehtien lisäksi monet villikasvien kukat, sieme-
net, marjat ja jopa juuret ovat syötäviä.
– Kannattaa hakeutua villiyrttikurssille tai lähteä retkelle koke-
neemman harrastajan kanssa. Myös netistä, kirjoista ja jopa äly-
puhelinsovelluksista löytyy lisätietoa, villiyrttineuvoja vinkkaa.

Teksti: Kaisa-Liisa Ikonen

Pihat, pientareet ja metsänpohjat tarjoavat yllättävän paljon syötävää. Villiyrttineuvoja Satu Flykt-
man opastaa, että esimerkiksi  vuohenputket ovat herkullisia ja terveellisiä luonnonkasveja. 

Kuva: 
Wilma 
Wahlgren

Kuva: Kaisa-Liisa Ikonen

Villiyrttejä voi hyödyntää hyvin monipuolisesti. Villiyrttejä voi sujauttaa salaatteihin, smoothiei-
hin, taikinoihin ja jopa leivonnaisiin. Salaattiainesten joukossa.
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Bazi & Mazi

Zitz

SUDOKU
#1 #2 #3

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.
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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. Hovioikeudenp 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.
Marjo Levlin: Unelmia, haamuja 6.5.–3.9.2017
Installaatioista ja lyhytelokuvista koostuva näyttely käsittelee pienestä 
suomenruotsalaisesta pitäjästä Pohjanmaalla nousseita unohdettuja 
tarinoita, joissa ihmiset etsivät paikkaansa, elinkeinoaan ja itseään.
Näyttelyn Unelmia, haamuja yleisöopastukset pidetään sunnuntaisin 7.5., 4.6., 
2.7., 6.8. ja 3.9. Ruotsinkielinen opastus on klo 13 ja suomenkielinen klo 14. 
Taiteilija Marjo Levlin esittelee itse näyttelyä taiteilijatapaamisessa lauan-
taina 6.5. klo 14.00-15.30. Taiteilijatapaaminen on avoin yleisötilaisuus ja 
se sisältyy pääsylipun hintaan. Tilaisuus on kaksikielinen. 
Avoinna: tiistai–sunnuntai 11–17
Pääsymaksut: 7 € / 5 € / alle 18 v. ilmainen. Sisäsatama, Vaasa

POHJANMAAN MUSEO
Uusi näyttely Tarinoita taidekaupungista – Vaasan Taideyhdistys 100 
vuotta aukeaa yleisölle 19.5.2017.
Perusnäyttelyt avoinna:
VAASA 400 vuotta – Tarinoita kaupungista
TERRANOVA – Merenkurkun luontokeskus 
HEDMANIN kokoelmat
Pohjanmaan museo järjestää lauantaina 6.5. klo 10-16 Vaasanseudun 
numismaatikoiden ja Vaasan Filatelistien kanssa museon kahviossa 
tapahtuman, jossa yleisöllä on mahdollisuus saada tietoa rahojen ja pos-
timerkkien keräilystä, säilytyksestä ja niiden arvosta. Lauantaina on myös 
ilmaispäivä. Hedmanin kokoelmiin järjestetään taidevartit ruotsiksi klo 13 
ja suomeksi klo 14. Avoinna: tiistai–sunnuntai 10–17 
Pääsymaksut: 7 € / 5 € / alle 18 v. ilmainen. Museokatu 3, Vaasa

VAASAN TAIDEHALLI
PANU RUOTSALO: HERÄÄMISEN VÄRIT JA MUODOT 13.5–27.8.2017
Panu Ruotsalon uusinta tuotantoa esittelevä yksityisnäyttely kertoo 
henkisestä kehityksestä ja muutoksesta värien sekä abstraktin ilmaisun 
avulla.
Avoinna: tiistai–sunnuntai 11–17 
Ilmainen sisäänpääsy.
Vaasan kaupungintalo, Senaatinkatu 1 D
Sisäänkäynti Raastuvankadun puolelta.

BLACK WALL GALLERY
POHJOISMAINEN TAIDEKOULU - TREASURE BOX 28.4 - 21.5
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. 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 €

MERIMUSEO, Vaasa, Palosaaren salmi (06)3120511
Perusnäyttelyn lisäksi valokuvanäyttely: 
Palosaaren salmen historiaa ja tulevaisuutta.
Avoinna 22.5.- 25-8-klo11.30 – 18.30

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.
Marjo Levlin: Drömmar, vålnader 6.5.–3.9.2017
Utställningen, som utgörs av installationer och kortfilmer, behandlar 
bortglömda berättelser från en finlandssvensk socken i Österbotten om 
människor som söker sin plats, sin näring och sig själva.
Öppet: tisdag–söndag 11–17
Inträde: 7 € / 5 € / under 18 åringar gratis.
Inre hamnen, Vasa

ÖSTERBOTTENS MUSEUM
TERRANOVA – KVARKENS NATURCENTRUM 
HEDMANS SAMLINGAR
Österbottens museum ordnar tillsammans med Vasanejdens numismatiker 
och Vasa Filatelister lördagen 6.5 kl. 10–16 ett evenemang i museets kafé, 
där allmänheten har möjlighet att få veta mera om samlandet och förvarin-
gen av mynt, sedlar och frimärken och om deras värde. Lördagen är också 
en gratisdag. Till Hedmans samlingar ordnas konstkvarter på svenska kl. 
13 och på finska kl. 14. 
Öppet: tisdag–söndag 10–17 
Inträde: 7 € / 5 € / under 18 åringar gratis. Museigatan 3, Vasa

VASA KONSTHALL
PANU RUOTSALO: UPPVAKNANDETS FÄRGER OCH FORMER 13.5–27.8.2017
Separatutställningen som presenterar Panu Ruotsalos senaste produkti-
on berättar om andlig utveckling och förändring med hjälp av färger och 
abstrakt uttryck. 
Öppet: tisdag–söndag 11–17, Gratis inträde
Vasa stadshus, Senatsgatan 1 D
Ingång från Rådhusgatans sida

ATELJÉ TORNI
Öpp. ti-to 12-18 lö-sun12-16

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

BLACK WALL GALLERY
NORDISKA KONSTSKOLAN - TREASURE BOX
28.4 - 21.5
Korsholmsesplanaden 6, Vaasa
Öppet må-fre kl. 13-18 och lö-sö 12-15. Fritt inträde

VASA SJÖMUSEUM, Brändö sund, (06) 3120511.
Sommarens utställning: Brändö sunds historia och framtid.
Öppet 22.5.- 25.8.2016 kl. 11.30 - 18.30

Kustannus / Utgivare: Paino / Tryck: 

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

Näyttelyt
Utställningar
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Matti Hietala, Vaasa Matti Hietala, Vaasa

Jarl-Erik Lundberg, Köklot. Soluppgång i Mickelsörarna Maj 2017.

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.

Päivi Lammela, Teuva. Saukko



Karoliina Rajasalo, Lapväärtti
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Manu Karjala, Koivulahti

Mathilda Börg, Vasa. En fin vårkväll vid vattnet.

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

MTV3 & Sub s.830
Nelonen, JimTV &

Nelonen Sport s.550

Koko maan 
kohtaamispaik-
ka teksti-tv:ssä

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

Mies, 57v, kaipaa seuraa muka-
van rennosta naisesta. Kesänviettoon 
ja vaikka loppuiäksi. Miel. E-Pohjan-
maalta. (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

Trogen man söker kvinna född på 50-
talet. Jag i 06-omr. (1174286) 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

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)

Viiskymppinen, hoikka kaveri etsii yri-
tyksen jatkajaa ja kaveria. (1193902)

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 vanhem-
paa btm-miestä, tukevuus ei haittaa. 
(1187701)

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

Kokematon, 50v ukm, tosi nuorekas, 
ok kaikin puolin, haaveilee miestenvä-
lisestä jossain muodossa. Vaasa. Ihme-
tellään. (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
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Du lediga man från 06-omr., ålder 
45-58 år. Jag 50+, allmänna intr. 
Vi hörs! (1181153)

Nuorekas, rehellinen, mukava, -60v nai-
nen etsii 06-alueelta rehellistä, yhden 
naisen yh-miestä tositark. (1194142)

Täällä 78v, virkeä emäntä etsii ystävää 
sinusta mies. Kevät lähenee. Olisi hyvä 
olla ystävä, jonka kanssa harrastaa yh-
teisiä asioita. Seikkailijat älkää vaivau-
tuko. (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)

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)

Hauska, rehellinen, ulospäinsuuntau-
tuva, spontaani, 47v, vaasalainen 
nainen etsii vaasalaista naista tositark., 
24-50v. (1193869)

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
Man, 27 årig, från 06-omr. söker en 
rökfri tjej, 23-34 år, för seriöst förhål-
lande. (1194989)

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, 
gillar djur. (1191041)

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

Mies, 24v, etsii naisseuraa, 35-60v. 
Ole rohkea ja laita viestiä 06-alueel-
ta. (1194561)

Nuorekas, ok-näk. ja raitis, 59/185/88, erä-
henk. mies etsis vakituista. Txtaile, sä muo-
dokas ja povekas nöpönenä. Sjk. (1194130)



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 
tositark. 06-alueelta. (1193212)

Den fi nlandssvenska 

Kontakten

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, 
empaattinen, 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)

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 rehevää 
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 
yksinkertaisen monimutkasta, surua-
kin ja suuria tunteita. Nainen, tuntuu-
ko 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)

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)

Ilmoita
Annonsera

mega.mainostaja.com

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

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)

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

SEKALAISTA
Iisa auttaa! Tarkka tulkinta kipe-
räänkin tilanteeseen, psyko-, fyy-
sis- ja sosiaaliset ongelmat. Työ- 
ja taloushuolet. Ongelmasta on 
puolet pois, kun puhut sen ää-
neen. Soita ja kysy rohkeasti, p. 
070093077, 1,98e/min+pvm. P. 
070093077, 1,98e/min+pvm, Sol-
mu, PL 84, 90501 Oulu

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
Tjej, 21 årig, i 06-omr. söker 18-25 
årig kille som gillar gym, sport, bilar, 
resa m.m. Hör av dig! (1194962) 

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)





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-alu-
eelta. Etsin 18-35v liveseuraa, kundia 
Vaasa-Kla-alueelta. Olen luotettava ka-
veri. (1181124)

Vapaa, +50v top-mies saa tavoitel-
la 43v btm-miestä, suhdetta tositark., 
matka ei este. Tämä mies vain h-mie-
hille. (1180787)

Parit etsivät

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)



Christian Nylund, Vasa. Snögubbe i Costa Rica


