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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!

#
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VARAA OMASI: VAASANSPORT.FI
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hjortar S8-9
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Måndag/Maanantai:
Chili Con Carne, rostad 
chili och vildris G, L
Chili Con Carne, paahdetut 
chilit ja villiriisi G, L
Kallrökt laxsallad G, L
Kylmäsavulohisalaatti G, L

Tisdag/tiistai:
Grekisk pannbiff, tzatziki och 
klyftpotatis L
Kreikkalainen pannupihvi, tzatziki 
ja lohkoperunat L
Ugnspotatis, ishavsfyllning G, L
Uuniperuna, jäämerentäyte G, L

Torsdag/torstai:
Vildsvinsgryta, lingon och rostad 
potatis G, L
Villisikapata, puolukka ja paahdetut 
perunat G, L
Ugnspotatis, skaldjursfyllning G, L
Uuniperuna, äyriäistäyte G, L

Fredag/perjantai:
Pulled Pork G, L
Tonfiskwrap L
Tonnikalawrap L

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

Vuxna/Aikuiset
Barn/Lapset

v. 22 Lounas joka arkipäivä @Bock’s, Gerbyntie 16, Vaasa OBS! HUOM! FREE PARKING

16.50 €

Onsdag/keskiviikko:
Rödspätta, gräddfilssås och kokt 
potatis L
Punakampela, kermaviilikastike ja 
keitetyt perunat L
Chorizosallad G, L
Chorizosalaatti G, L

Lounas

10 €

Liten öl+lunch
Pieni olut+lounas

12,50 €

MULTITRONICIN JA JNT:N YHTEISTYÖ UUDELLE TASOLLE
Yritykset panostavat yhteiseen myymäläkonseptiin Pohjanmaalla
Teksti ja kuvat: Juha Rantala

Multitronic Oy ja JNT (Pietarsaa-
ren Seudun Puhelin Oy) ovat teh-
neet yhteistyötä vuosikausien ajan 
JNT:n palveluiden jälleenmyynnin 
osalta Vaasassa. Nyt yritykset vie-
vät yhteistyön askelta pidemmälle 
perustamalla yhteisen yhtiön, Oy 
Multitronic-JNT Ab:n, joka tulee 
pyörittämään myymälätoimintaa 
Pohjanmaalla.
Aluksi uusi yritys avaa kaksi 
myymälää. Toinen Vaasan ydin-
keskustassa Hovioikeudenpuisti-
kolla, Handelsbankenin vanhoissa 
tiloissa, ja toinen Pietarsaaren 
keskustassa, JNT:n nykyisissä 
tiloissa Alholminkadulla. Uuden 
myymäläkonseptin avajaisia vie-
tetään perjantaina 26. toukokuuta 
klo 10 alkaen ja tapausta jatketaan 
vielä lauantaina samaan aikaan. 
Luvassa on avajaistarjouksia ja 
tietysti monipuolista tarjoilua.
- Tavoitteena on vahvistaa molem-
pien yhtiöiden palvelua ja myyntiä 
Pohjanmaalla. Yhteistyön kautta 
nostamme Multitronicin laite-
myyntiä ja JNT:n palvelumyyntiä 
sekä tarjoamme reilua paikallista 
henkilökohtaista asiakaspalve-
lua, lupaavat Multitronic Oy:n 
hallituksen puheenjohtaja Tom 
Kecklund sekä JNT:n yrityspalve-
luiden johtaja Thomas Carp.
Samalla, kun uusi yhtiö avaa 
myymälän Vaasan keskustassa, 
tulee myös JNT:n yritysmyynti 
sijaitsemaan samoissa tiloissa 
uudessa myymälässä. Konseptista 
tulee näin ollen hyvin samanlai-
nen molemmilla paikkakunnilla. 
Multitronicin laitteita ja JNT:n 
palvelutarjontaa sekä kuluttajille 
että yrityksille Pohjanmaalla myy-
dään molemmilla paikkakunnilla.
- Multitronic tarjoaa suuren 
valikoiman elektroniikkatuottei-
ta edullisin hinnoin. Osaava ja 
asiakasystävällinen henkilökunta 

yhdistettynä huolto-osastoon, joka 
auttaa aina tarvittaessa asiakkaita 
heidän teknisten ongelmien-
sa kanssa, on aina ollut meille 
tärkeää. Tekemällä yhteistyötä 
JNT:n kanssa voimme nyt tarjota 
laitteita, huoltoa ja palveluja, 
kaikki saman katon alta. Vaasan 
liikkeen muuttaessa nyt Vaasan 
keskustaan uskomme vaikuttavan 
myös siihen, että yhä useammat 
asiakkaat löytävät myymäläämme, 
toteaa Kecklund edelleen.
Elektroniikkalaitteiden myynnin 
lisäksi asiakkaille tarjotaan huol-
toa sekä Vaasassa että Pietarsaa-
ressa. Tietokoneiden ja muun 
laitteiston huollon ja päivityksien 
tarve kasvaa jatkuvasti. Myy-
mälätoimintaa tulee tukemaan 
molemmissa kaupungeissa JNT:n 
yritysmyynti.
- Myymälätoiminnan lisäksi 
meillä tulee olemaan osaavaa hen-
kilökuntaa, jotka voivat palvella 
yritysasiakkaita JNT:n yrityspal-
velujen osalta. Uskomme tämän 
olevan erinomainen konsepti, joka 
tulee olemaan yrittäjien mieleen. 
Haluamme tarjota paikan, jossa 
asiakas saa vastaukset kysymyk-
siinsä suoraan asiakaspalvelijoil-
tamme, sanoo Thomas Carp.
Pietarsaaressa tämä yhteistyö tulee 
Carpin mukaan luomaan asiak-
kaille useita etuja.
- Ennen kaikkea asiakkaamme 
voivat nyt tehdä tilauksensa ne-
tissä ja hakea tilaamansa tuotteet 
uudesta myymälästämme. Samalla 
myymälä toimii pisteenä, jonne 
asiakas voi myöhemmin palata, 
jos hän tarvitsee apua ostamiensa 
tuotteiden käytössä tai mahdollis-
ten takuiden kanssa.
Sekä Kecklund että Carp uskovat, 
että markkinoilla on tilaa toimi-
jalle, joka on vahvasti kytköksissä 
Pohjanmaalle.

- JNT:n palveluiden ja kuituliit-
tymien kysyntä kasvaa useilla 
alueilla Pohjanmaalla. Olemme 
rekrytoineet myyjiä, jotta meillä 
olisi useampia henkilöitä, jotka 
palvelevat yritysasiakkaita Vaasan 
alueella.

Vahvaa  
osaamista

Multitronic on yksi Suomen 
suurimmista IT-verkkomyyntiyri-
tyksistä.
- Samalla, kun Multitronic haluaa 
olla verkkomyynnin kärkiyritys, 
tarjoamme myös asiakkaillemme 
henkilökohtaista palvelua myymä-
löidemme kautta. Myymälämme 
sijaitsevat Vaasassa, Jyväskylässä, 
Lappeenrannassa, Ahvenan-
maalla ja Pietarsaaressa. iTronic-
myymälät, jotka ovat Apple 
Premium Reseller-myymälöitä ja 
tarjoavat Applen koko valikoiman, 
sijaitsevat Vaasassa, Seinäjoella, 
Jyväskylässä ja Lappeenrannassa, 
tiivistää Kecklund.
Multicaren kautta Multitronic 
puolestaan tarjoaa myös huolto-
palveluja mobiililaitteille.
Multitronicin liikevaihto vuonna 
2016 oli noin 38 miljoonaa euroa 
ja yrityksellä on 65 työntekijää.
JNT puolestaan tarjoaa yrityksille 
ja yksityishenkilöille luotettavaa 
palvelua internetin, TV:n, puhe-
linpalveluiden ja IT:n saralla.
- Olemme paikallinen yhteistyö-
kumppani, joka räätälöi ratkaisuja 
jokaisen asiakkaan tarpeiden 
mukaan. 
Tällä hetkellä JNT:n liikevaihto on 
14 miljoonaa euroa ja työntekijöi-
tä on 55. Liikevoittomme panos-
tamme Pohjanmaan kehitykseen 
ja jatkuvaan teknisesti edistynei-
den palveluiden tuottamiseen, 
painottaa Carp.

Pian kaikki alkaa olla valmista. Näin tuumivat Oy Multitronic-
JNT Ab:n Vaasan myymälässä, Hovioikeudenpuistikolla, Han-
delsbankenin vanhoissa tiloissa, Multitronic Oy:n hallituksen 
puheenjohtaja Tom Kecklund, myymäläpäällikkö Dennis Holm-
berg sekä JNT:n yrityspalveluiden johtaja Thomas Carp. 

- Oy Multitronic-JNT Ab:n tavoitteena on vahvistaa molempien 
yhtiöiden palvelua ja myyntiä Pohjanmaalla. Uusi yritys avaa 
aluksi kaksi myymälää toisen Vaasaan ja toisen Pietarsaareen, 
sanovat Multitronic Oy:n hallituksen puheenjohtaja Tom Keck-
lund ja JNT:n yrityspalveluiden johtaja Thomas Carp. 



Olympiamitalisti Kaarlo Maaninka
vierailee Palosaaren liikuntakirkossa
Juha Rantala
Jo perinteeksi muodostunut loppukevään 
Palosaaren liikuntakirkko järjestetään 
Vaasassa Palosaaren kirkon piha-alueella 
sunnuntaina 28. toukokuuta klo 15. Suo-
men 100-vuotisjuhlan kunniaksi liikunta-
kirkko pidetään nyt ensi kertaa ulkoilmata-
pahtumana. Tapahtuman vieraaksi saapuu 
kaksinkertainen olympiamitalisti Kaarlo 
Maaninka.
Sunnuntai-iltapäivän liikuntakirkon litur-
gina toimii seurakuntapastori Terhi Nissilä 
ja urheilijavieraan haastattelee kirkon nuo-
risotyönjohtaja Kari Hietamäki. Musiikista 
vastaa Johanna Välimäki ja houseband. 
Tervetulosanat lausuu aikaisempien vuosien 
tapaan liikuntakirkon promoottorin tehtä-
viä hoitava Mauri JV Öljymäki.

Erilaisia liikunta- ja hölkkäkirkkoja on 
järjestetty hyvällä menestyksellä ympäri 
Suomea tämän tästä. Myös Vaasankaan 
osalta tapahtuma ei ole uusi. Elämäntapa-
liikkuja, suuri urheilun ja liikunnan ystävä 
sekä seurakunnan useissa luottamustoimis-
sa vaikuttava Mauri JV Öljymäki muistelee, 
että Vaasassa järjestettiin vastaavia tapah-
tumia jo reilut kymmenen vuotta sitten, 
mutta vetäjän puuttuessa tapahtuma joutui 
vuosiksi "telakalle".

- Halusin osaltani elvyttää tämän erinomai-
sen tapahtuman taas henkiin täällä Vaasas-
sa, ja liikuntakirkko palasikin ohjelmaan 
uudestisyntyneenä neljä vuotta sitten. 2014 
vieraanamme oli vaasalainen alppinisti, 
olympiakävijä Samu Torsti, seuraavana 
vuonna keihäänheiton olympiavoittaja 
Tapio Korjus ja viime vuonna Kurikan jätti, 
peräti viisi olympia- ja neljä MM-mitalia 
Suomelle tuonut hiihtokuningas Juha Mie-
to. Ja tänä vuonna Vaasaan lupautui Posiolla 
syntynyt ja nykyään Kauhajoella asuva 
olympiahopeaa ja -pronssia Moskovan 
olympiakisoissa voittanut Kaarlo Maaninka. 
Ei kovinkaan huono kattaus, eihän, naurah-
taa aina hyvätuulinen Öljymäki tuttu pilke 
silmäkulmassa.

Liikuntakirkko on tarkoitettu kaikille
Liikuntakirkon puolesta kovan työn jälleen 
kerran tehnyt Mauri JV Öljymäki sanoo ta-
pahtuman eräänä tavoitteena olevan se, että 
liikuntakirkko herättää osaltaan uudenlaista 
mielenkiintoa kirkon toimintaa kohtaan.
- Liikuntakirkko on tarkoitettu aivan kaikil-
le, mutta toivoisin paikalle erityisesti nuoria 
ja liikunnasta innostuneita ja kiinnostuneita 
ihmisiä. Ja samalla tietysti toivomme tätä 
kautta yhä uusia ihmisiä mukaan juma-

lanpalveluksiin kokemaan yhteisöllisyyttä 
kirkossa.
Öljymäki haluaa muistuttaa, ettei tapahtu-
ma ole mikään kilpailu ja vain urheilijoille 
tarkoitettu tapahtuma.
- Jumalanpalveluksen jälkeen saavat 
kaikki halukkaat osallistua vapaaehtoisesti 
lyhyelle, noin parikymmentä minuuttia 
kestävälle kävelylenkille, joka aikaisempien  
vuosien tapaan kiertää merellisen kauniin 
yliopistonrannan kautta takaisin Palosaa-
ren kirkolle. Osallistujille ja muillekin on 
luvassa tietysti kirkkokahvit ja mehutar-
joilu seurakuntakeskuksessa. Tapahtuman 
liikunnallisen ilmeen vuoksi asu on vapaa.
Ja kun Vaasaa mainostetaan Suomen au-
rinkoisimpana kaupunkina, niin Öljymäki 
on tietysti tilannut sunnuntaiksi lämpöä ja 
auringonpaistetta.
- Mutta jos nyt tilauksen suhteen on jokin 
mennyt pieleen, ja sattuu satamaan, niin ei 
hätää. Ulkoilmatapahtuma siirretään ilman 
suurempia kommervenkkejä sisätiloihin.

"Usko merkitsee rauhaa
ja anteeksiantoa"
Liikuntakirkon vieras Kaarlo Maaninka 
on tuttu nimi kaikille penkkiurheilijoille. 

Kahden arvokkaan olympiamitalin lisäksi 
Maaninka on voittanut kestävyysjuoksuissa 
useita SM-tason mitaleita. Seuratasolla hän 
on edustanut Posion Pyrintöä, Saarijärven 
Pullistusta ja Kauhajoen Karhua. Maanin-
kaa valmensi legendaarinen Jouko "Jokkeri" 
Elevaara.
Aktiiviuran jälkeen Maaninka kouluttautui 
ensin hierojaksi. Tänä päivänä hän toimii 
metsäpalveluesimiehenä Kauhajoella. Jo 
aktiiviuran aikana Maaningassa heräsi 
kiinnostus hengellisiä asioita kohtaan. Palo 
uskon asioihin oli niin kova, että hän alkoi 
käydä hengellisissä kokouksissa.
- Menin hengellisiin kokouksiin ja siellä 
minun puolestani rukoiltiin. Tunsin ikään 
kuin jonkinlainen taakka olisi nostettu 
harteiltani. Muistan vielä jopa ajankohdan. 
Se oli marraskuuta ja vuosi oli 1982. Tänä 
päivänäkin usko merkitsee minulle rauhaa 
ja anteeksiantoa, sanoo olympiamitalisti 
Maaninka, jota muuten liikuntakirkko-
promoottori Öljymäki oli kannustamassa 
Moskovassa paikan päällä suomalaisen 
faniryhmän lipunheiluttajana.

Kaarlo 
Maaninka, 
Moskovan 
olympialaisissa 
1980

Liikuntakirkon promoot-
tori Mauri JV Öljymäki 
on hyvillään, että liikun-
takirkkoidea on jäänyt 
elämään. - Liikuntakirk-
ko veti viime vuonna 
hyvin väkeä. Uskon, 
että nouseva trendi vain 
jatkuu. Liikuntakirkko 
on tarkoitettu aivan 
kaikille, aina nuorista 
ikäihmisiin. 
- Kuva: Juha Rantala

 Palosaaren liikuntakirkko Vaasassa 
sunnuntaina 28. toukokuuta 2017 klo 15 
Palosaaren kirkon puistossa. Asu vapaa. 
Kirkkokahvit ja mehutarjoilu. Tervetuloa!







Ensimmäiset valta-
kunnalliset Koulu-
viestikarnevaalit 
Vaasassa 19.- 20.5.

Helsingin Suomalaisen Yhteiskoulun pojat olivat saapuneet Vaasaan aikaisin perjantai-aamuna. Poikien mukaan 
Viestikarnevaaleissa oli ollut tosi kivaa ja juoksut ovat menneet hyvin. Kaikki pitivät juoksemisesta ja tiesivät,  
että se kohottaa yleiskuntoa. Ville, Juho, Oiva ja Nico harrastavat kaikki myös muuta urheilua: Miekkailua, 
telinevoimistelua, koripalloa ja salibandya. Joukkue tuli neljänneksi 4 x 800-200 m 5-6 lk poikien pitkässä viestissä.

Avajaiskulkueen  viimeistelyä:  Håkan 
Nordman ja Heikki Keränen.

Maamme-laulun esitti 
Roope Koskela Vaasan 
Lyseon lukiosta.

Vaasa-tyttöjen Felis-ryhmä esitti kilpailuohjelmansa. 

Kaarlen kentällä oli myös mahdollista tutustua 
Urheilumuseon liikkuvaan näyttelyyn.

1-4-luokkien 
sukkulaviesti, 
vaihdossa Ter- 
vajoen koulu.

Toiminnanjohtaja
Riitta Pääjärvi-Myllyaho 
korosti liikunnan merkitystä.

Krista Siegfrids laulatti ja tansitti yleisöä.
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telinevoimistelua, koripalloa ja salibandya. Joukkue tuli neljänneksi 4 x 800-200 m 5-6 lk poikien pitkässä viestissä.

Osa Suvilahden koulun sukkulaviestijoukkuetta.
Palkintoja jakamassa Mikko Vanni.

Kekseliäs treenaa vaikka välipalalla: Raimo Kuoppa-Aho 
ja Minttu Kaari Otson koulusta Ähtäristä banaanivaihdossa.

Hetki huippu-urheilijana:Yleisradion haastattelussa 
Alanurmon koulun voittoisa tyttöjen joukkue, 7-9 lk.

17 v. tyttöjen 
kutsukilpailun voitti 
Tampereen Pyrinnön 
Veera Perälä.

17 v. poikien kutsu- 
kilpailun voitti sinisessä 
paidassa juokseva 
Elias Jrad, KU-58.

Sukkulaviestejä 
juostiin niin sukka-
sillaan, tossuilla, kuin 
paljain varpainkin. 

Mimosa Vaasan Keskus- 
koulusta oli juossut suk- 
kulaviestiä. Viestikarne-
vaaleissa oli ollut kivat 
kaksi päivää.  Mimosan 
lempiurheilulaji on uinti, 
mutta jouokseminenkin on 
ihan OK. Viidesluokkalai-
sen  liikuntaharrastuksiin 
on kuulunut myös ratsas-
tusta ja lentopalloa.

<< Hulmin koulun joukkue voitti poikien    
4x100 m viestin. Ankkurina Jonathan Niemi.

Verryttelyä! Savilahden yhtenäiskoulun >>
Sirja Tyystjärvi.

Pohjois-Haagan yhteiskoulu tuulettaa 7-9 lk 16 x 80 m sukkulaviestin 
voittoa. Pohjois-Haagan  pojat voittivat myös 7-9 luokkien 4x100 m.

<< Poikien 2. asteen 4 x100 m on alkamassa. 
Juoksun voitti Vaasan Lyseon lukion joukkue. 
Oikealla Mikko Paavola joukkueesta.
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Text och bild: Hans Hästbacka

Två vitsvanshjortar står på skärivägen och tittar 
rakt mot bilen, när jag kommer körande i sakta 
mak ur en kurva bakom ett tätt granbestånd. 

Som två bildstoder står hjortarna fastnaglade i vägen, 
med de stora trattformade öronen och de mörka ögo-
nen koncentrerade mot bilen.

Sedan svänger hjortarna på stället och travar framåt 
längs vägen med örontrattarna svängda bakåt och de 
långa vita svansarna resta upp över ryggen. Det är 
lätt att förstå, varför vitsvanshjorten fått sitt namn. 
Ett mera karakteristiskt kännetecken finns inte hos 
vitsvanshjorten än den långa och på undersidan 
helvita svansen. 

Hjortarna är lika övarraskade som jag av mötet på 
vägen. Efter ett kort trav längs vägen svänger hjortar-
na av och flyger i fjädrande språng över det vatten-
fyllda diket, för att i nästa sekund försvinna in bland 
granarna. Jag gör kameran klar och kör sakta vidare. 
Bakom nästa tvära krök öppnar sig ett kalhygge, där 
hjortarna kanske stannat upp för att betraka bilen på 
längre avstånd.

När vägen rätar ut sig och hygget tar vid, fjädrar 
två hjortar till över vägen. Här är det tydligen full 

kvällstrafik bland vitsvanshjortarna. Och mycket 
riktig - ute på hygget strålar de fyra hjortarna tillsam-
mans, stannar upp för några sekunder och går sedan 
bort mot närmaste skogsbryn. Där ställer de sig på en 
liten höjd och står lugnt kvar, medan jag stannar bilen 
och vevar ner sidofönstret. 

Att stiga ut bilen är lönlöst. Det skulle bara skräm-
ma iväg hjortarna, in i det skyddande skogsbrynet. 
Som så många gånger tidigare är bilen ett gott gömsle, 
som döljer människan för både fyrfota och bevingade 
djur. Bilar och motorljud är inget att vara rädd för, 
men nog människans siluett, rörelser och lukt. 

Solen håller på att gå ner och vårkvällens mjuka 
dunkelljus tar snart över. Men jag litar på kameran 
och hoppas, att någon bild skall bli skarp och använd-
bar, trots att jag fotograferar på frihand i obekväm 
ställning. Dessutom vill jag naturligtvis även betrakta 
de vackra och vaksamma djuren nu, när de bjuder på 
sig själva utan att rusa in i närmaste skog med de vita 
svansarna signalerande fara och flykt.

I den vindstilla kvällen sjunger taltrast och koltrast, 
rödhake och bofink. Den sköna fågelsången ström-
mar in genom det öppna fönstret tillsammans med 
kvällskyla och doften av vårlig barmark. 

Vitsvanshjortarna bär fortarande sin gråfärgade 

vinterpäls, raggig och sliten och klar att fällas, när 
vårvärmen sätter in och kalvningen börjar närma 
sig. Vinterpälsen ger hjortarna mjuka konturer, som 
försvårar kamerans automatiska skärpeinställning. 
Dessutom står hjortarna hundra meter bort och det 
ger lätt en viss skakningsoskärpa.

Så slappnar ledarhinden av, vänder sin uppmärk-
samhet mot skogsbrynet och går sakta in bland 
träden. De yngre och mindre djuren följer efter med 
öronen vända bakåt. Ett av djuren höjer sin långa vita 
svans upp i luften, osäker och kanske lite rädd som 
den är. Bäst i alla fall att signalera med svansen.

Jag sitter kvar en stund och väntar, ifall hjortarna 
skulle ångra sig och återvända till kalhygget. Under 
tiden hinner jag göra en kort resumé över vitsvans-
hjortens historia i Finland. Vitsvanshjorten är ett 
nordamerikanskt hjortdjur, som kom till landet 1934 
från Minnessota som en gåva till hemlandet från 
några Amerika-emmigranter. Åtta unga hjortar fång-
ades in för ändamålet. En hann dö innan avfärden 
till Finland. Fyra hindar och en hjort (hanhjort) kom 
levande fram och inhägnades i Vesilax ett tjugotal 
kilometer söder om Tammerfors.

På våren 1937 föddes de två första kalvarna i hägnet. 
På hösten samma år rymde hjorten men höll sig kvar 

Ett överraskande möte med hjortar
Den långa vita svansen har gett 

vitsvanshjorten dess namn.
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i närheten av hägnet. I maj följande vår släpptes tre 
hindar och ungdjuren fria. Den fjärde hinden var 
blind och avlivades. Därmed kom blott en hjort och 
tre hindar att ligga till grund för landets blivande 
stam av vitsvanshjortar. Ett mycket smalt avels- och 
genmaterial med andra ord. 

År 1949 uppskattades den sakta ökande stammen 
av vitsvanshjortar till högst 100 djur. Men det var 
tillräckligt för att visa, att vitsvanshjorten gott klarade 
av våra kalla och snörika vintrar och även hade hittat 
ersättande vinterföda; i stället för amerikans tuija och 
mjukbarriga nordamerikanska granar finska enar, 
blåbärsris och unga tallar. Mångsidig föda under de 
andra årstiderna finns det gott om i den finländska 
naturen för vitsvanshjorten.

För att bredda på genmaterialet i hjortstammen 
importerades samma år några hjortar till från Min-
nesota. Uppgifterna om de hjortarna är osäkra, men 
av ursprungligen sex djur släpptes antagligen fyra 
djur fria, en hjort och tre hindar. I dag finns det över 
40 000 vitsvanshjortar i Finland, flertalet i södra och 
mellersta delarna av landet. Amerika-emmigranter-
nas gåva till Finland har på bred front etablerat sig i 
det nya hemlandet.

Även i grå och 
sliten 
vinterpäls är 
vitsvanshjorten 
ett vackert djur.

På kalhygget 
samlar sig de 
fyra vitsvans-
hjortarna i en 
tät grupp.
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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.
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TIKANOJAN TAIDEKOTI
Suljettu näyttelynvaihdon ajaksi.
Uusi näyttely Pariisi 1894: Gauguinin ja Strindbergin piirin suomalais-
taiteilijat avautuu yleisölle 2.6.2017.
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.
Vaasan Taideyhdistys täyttää sata vuotta. Juhlavuoden näyttely esittelee 
yhdistyksen taidekokoelmaa ja sen muotoutumista.
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
Stängt för utställningsbyte.
Nya utställningen Paris 1894: finska konstnärer i Gauguins och 
Strindbergs krets öppnar för allmänheten 2.6.2017.
Öppet: tisdag–söndag 10–16
Inträde: 7 € / 5 € / under 18 åringar 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 
BERÄTTELSER FRÅN EN KONSTSTAD – VASA KONSTFÖRENING 100 ÅR 
19.5.–10.9.2017
Vasa Konstförening fyller hundra år. Jubileumsårsutställningen presente-
rar föreningens konstsamling och hur den har utformats.
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-sö 12-16

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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Christian Nylund, Vasa. LilliPutti tåget 22.05 vid strandpromenaden i Vasa

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. Koputtiko joku? Kai Lindfors, vaasa

Päivi Lammela, Teuva. Kalasääski ja ahven



Elisabeth Holm, Kvimo, Maxmo

www.megamedia.fi

Arja Utunen, Pietarsaari. Peippokoiras lehdettömässä puussa 18.5.17

Elisabeth Holm, Kvimo, Maxmo



 Marcus Säger. Öjskogsparken, Närpes.  

Kai Lindfors, Vaasa

Kai Lindfors, Vaasa

Osmo Metsälä Kauhajoki

Boris Silfver. Bild på en ekorre som har övertagit en fågelholk.



Juha Rantala

Suomen Lions-klubien Punainen Sulka 2017-keräys 
on tuhansien vapaaehtoisten yhteiskunnallinen kan-
nanotto nuorten hyvinvoinnin puolesta. Keräyksellä 
kootaan varoja nuorten elämänhallinnan tukemiseen 
painopisteinä syrjäytymisen ehkäiseminen, päihteet-
tömyys, elämänhallinta ja mielenterveys. Suomen 
Lions-klubien Punainen Sulka 2017-keräyksen tavoit-
teena on koota viisi miljoonaa euroa nuorten hyväksi 
itsenäisyyden 100-vuotisuutta juhlivassa Suomessa. 
Keräyksen suojelija on tasavallan presidentti Sauli 
Niinistö.
Kampanjan keräyskumppaneita ovat Ehyt ry (ehkäi-
sevä päihdetyö), Tukikummit-säätiö (syrjäytymisen 
ehkäiseminen), partiolaiset, Näkövammaisten liitto 
(elämänhallinnan tukeminen), Lasten ja nuorten 
säätiön Myrsky-taideterapiahanke (mielenterveystyö) 
sekä Yeesi ry (nuorten harrastustoiminta).
Myös Vaasassa hyvän asian eteen tehdään töitä. 
Vaasan suurin Lions-klubi Lions Club Vaasa/ Meri 
järjestää Punainen Sulka-keräyksen päätapahtuman 
Vaasassa torstaina 8. kesäkuuta klo 19. Tuolloin Vaa-
san kaupungintalolla järjestetään viihteen ammatti-
laisten suuri viihdekonsertti, jossa esiintyvät Susanna 
& Ilpo Karisen Salonkiyhtye. Tämän lisäksi Heikki 
Loukola esittää kansanlauluja. Tilaisuuden tervetulo-
sanat esittää tapahtuman juontaja Olli Linjala.

- Viihdekonsertin tuotolla tehdään hyviä tekoja 
vaasalaisten nuorten hyväksi. Konsertti toteutetaan 
hyväntekeväisyyskonserttina ja täysin vapaaehtoisvoi-
min. Haluan myös kiittää niitä yrityksiä, jotka ovat 
olleet tukemassa tätä tapahtumaa Vaasassa pääsyli-
pussa näkyvillä sponsori-ilmoituksillaan. Myös tämän 
viihdekonsertin tuotto jaetaan lyhentämättömänä 
nuorille. Itse konserttiin saa ostaa lippuja Studio 

Ticketin palvelupisteestä, heidän nettisivuiltaan sekä 
ovelta ennen konsertin alkua, sanoo Lions Club Vaa-
sa/ Meren presidentti Kari Laaksoharju.

Seitsemäs Punainen Sulka-keräys
Punainen Sulka on Suomen lionsklubien hyvänte-
keväisyyskeräysten rekisteröity tavaramerkki, jota 
klubit ovat käyttäneet valtakunnallisissa kampanjois-
saan vuodesta 1972 alkaen. Suomen lionsklubit ovat 
Punainen Sulka- ja muissa keräyksissään lahjoittaneet 
nykyrahassa lähes 50 miljoonaa euroa kotimaamme 
ja maailman apua tarvitsevien auttamiseen. Tämän 
kertainen keräys on järjestyksessä seitsemäs Punai-
nen Sulka-keräys.
- Punainen Sulka 2017 keräysvaroilla valtakunnalli-
sesti lionsklubit ovat sitoutuneet tekemään vähintään 
2017 tekoa nuorten hyväksi yhteistyössä keräyskump-
paneiden kanssa. Tekoja kootaan keräyksen verkko-
sivuille www.punainensulka.fi. Ostamalla Vaasassa 
viihdekonsertin pääsylipun toimit myös lahjoittajana 
tähän kampanjaan, kertoo Laaksoharju.

Salonkiyhtyeen tahdissa
Viihdekonsertin musiikillisesta annista vastaavat 
Susanna & Ilpo Karisen Salonkiyhtye sekä kansanlau-
luvirtuoosi Heikki Loukola.
- Tarjoamme viihteellistä musiikkia erilaisiin juh-
la- tai yksityistilaisuuksiin. Ohjelmamme koostuu 
monipuolisista ja erilaisista kappaleista, jotka ovat 
tunnettuja mieleenpainuvia sävelmiä moneen ma-
kuun. Tavoitteemme on luoda mieluista tunnelmaa 
ja toivomme tietysti aina, että jokaiselle jää jokin sä-
velmä mieleen soimaan, taustoittaa yhtyeen tarjontaa 
pitkän linjan musiikkimies Ilpo Karinen.
Salonkiyhtyeen keskeisessä osassa on Susanna 
Starckin laulu.
- Susannan musiikkitaival alkoi Kuula-opistossa ja 
Vaasan musiikkiluokilla. Tärkeää kokemusta antoi 
myös musiikkiryhmä Piupalit, joka esiintyi sangen 
laajasti ja ahkeraan, aina Yhdysvalloissa asti. Susan-
nan musiikkiopinnot jatkuivat aikuisena työn ohessa, 
ja se innoitti perustamaan oman yhtyeen. Susannan 
isä Kari soitti yhtyeessäni vuodesta 1980 aina orkes-
terin aktiivikeikkailun lopettamiseen asti. Muutaman 
vuoden keikkatauon jälkeen me vanhat konkarit 
päätimme ryhtyä säestämään Susannaa, ja näin syntyi 
viihteelliseen musiikkiin painottuva salonkiyhtye 
joulukuussa 2014, taustoittaa Karinen.
Susanna & Ilpo Karisen Salonkiyhtyeeltä on ilmesty-
nyt tänä vuonna myös CD-levy nimeltään Salonki-
tunnelmaa.
Yhtyeessä soittavat Susanna Starck (laulu, viulu), Kari 
Laaksoharju (laulu, kitara), Ilpo Karinen (haitari, 
koskettimet), Jussi Korpi (basso) ja Leif Lundström 
(rummut).

Viihdekonsertti Punainen Sulka Vaasan kaupun-
gintalossa torstaina 8. kesäkuuta 2017 klo 19.00. 
Pääsylipun hinta 20 € menee lyhentämättömänä 
vaasalaisille nuorille. Konsertin järjestää Lions 
Club Vaasa/ Meri.

Ilpo Karinen (edessä) ja Kari Laaksoharju ovat 
hyvällä asialla. Tuki nuorten elämänhallintaan ja 
syrjäytymisen ehkäisemiseksi ei mene koskaan huk-
kaan. - Kuva: Juha Rantala

Hyviä tekoja vaasalaisnuorten hyväksi

Viihdekonsertin tahdit takaa Susanna & Ilpo Karisen Salonkiyhtye.



Marknad
Markkinat

Old Square
Joka Torstai

Varje Torsdag

15-18
Veckans försäljare meddelas varje tisdag på våra Facebook-sidor | V
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Bock’sin markkinat Old Square- torilla!
Jokaisena kesätorstaina 
klo 15.00-18.00 järjestämme markkinat 
lähituotetuille tuotteille! 

Bock’s veckomarknad på Old Square!
Varje sommartorsdag kl. 15.00-18.00 
ordnar vi en marknad för lokalproducerade varor! 
Försäljarna på plats kan variera från vecka till vecka

Myyntipiste on ilmainen! 
Olisitteko kiinnostuneita?

Ota yhteyttä Simonen kanssa
simone@bockscornerbrewery.com

1
69

You need 
to know!

Lähde: Maailman Kuvalehti



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 muka-
van rennosta naisesta. Kesänviettoon 
ja vaikka loppuiäksi. Miel. E-Pohjan-
maalta. (1174850)

MTV3 & Sub s.830
Nelonen, JimTV &

Nelonen Sport s.550

Koko maan 
kohtaamispaik-
ka teksti-tv:ssä

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)

Nuorimies etsii +60v top-miestä. 
(1194984)

Olen 45v, btm-henk., varattu mies 
06-alueelta. Etsin miestä, jonka luona 
vierailla. Pidän vähän vanhemmista ja 
vatsakkaista. Ei kertajuttua, vaan vaki-
tuisempaa. (1194960)

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 miestenväli-
sestä jossain muodossa. Vaasa. 
Ihmetellään. (1185844)

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

Nuorimies etsii +60v top-miestä. 
(1182192)
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 Lisää ilmoituksia sinäköseoot.fi  Juttele heti! Soita 0700 51 30 87 näppäile 9 ja ilmoitusnumero

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)

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, gil-
lar djur. (1191041)

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

Ungdomlig man som fyllt 60 år söker 
kvinna för en seriös relation. Jag i 06-
omr. Du? Höres. (1194684) T

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

Man, 60+, jobbar, frisk, ungdomlig, söker 
kvinna, 55-70 år, för gemensam framtid. 
Intr. bl.a. havet, musik, (country), gamla 
amerikanska bilar m.m. (1194506) T



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)

Ilmoita
Annonsera

mega.mainostaja.com

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

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)

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 
Vaasa/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, rento, savu-
ton, 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)

Olen kiva, puhelias, hellä, herkkä, 
lapseton, 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

Den fi nlandssvenska 

Kontakten

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

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

megamarkkinat
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Nainen etsii sinua
Kvinnlig, 60+ kvinna med sunda vanor, 
söker en ärlig, seriös, snäll, stilig, dan-
sant man, som gillar natur och motion 
och trivs med livet. (1195210)

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, sö-
ker 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. 
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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 
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Kvinnlig trans söker man/trans. 
(1182143) T

Olen 47v, karvainen bi-mies 06-alueelta. 
Etsin 18-35v liveseuraa, kundia Vaasa-Kla-
alueelta. Olen luotettava kaveri. (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)





IN BRIEF
• A new way to create working heart tissue using plants could eventually help us 
treat heart attack patients or others whose hearts have difficulty contracting.
• Researchers from the Worcester Polytechnic Institute (WPI) have trans-
formed a spinach leaf into functional heart tissue. The team’s goal was to 
recreate human organ tissue down to the fragile vascular networks of blood 
vessels it can’t survive without. Scientists had previously attempted to 3D print 
intricate vascular networks without success. This breakthrough could mean 
that the delicate vascular systems of plants are the key.

IN BRIEF
• Researchers have reconstructed the face of a working class, 
13th-century British man they have called Context 958. 
They were also able to draw conclusions about his life from 
their findings.

• By analyzing the remains of Context 958 and others like 
him, forensic scientists hope to have a better understanding 
of the day to day lives of the working poor whose histories 
have been overlooked.

IN BRIEF
• In a world-first, New Zealand’s third largest river has just been granted the same 
legal rights as a human being.
• The new legislation essentially combines Western legal precedent with Maori 
mysticism. According to the Maori —a tribe of the Whanganui in the North 
Island who has been fighting to assert their rights over the river since the 1870s 
—their efforts to protect the river stems from the deep spiritual connection of the 
tribe to nature.

https://futurism.com
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Fleksaus 
– Kokeile kasvisruokaa osa-aikaisesti

Fleksaus on kevään kuumin 
ruokatrendi. Fleksaajat lisäävät 
kasvisruoan määrää kieltämättä 
liharuokaa kokonaan.

Viime vuosina kasvis- ja vegaaniruokaval-
ioon siirtyminen on kasvattanut suosiotaan 
huomattavasti. Kaikki eivät ole kuitenkaan 
valmiita luopumaan lihasta täysin. Fleksaus 
eli osa-aikainen kasvissyönti on helppo tapa 
kokeilla kasvisten lisäämistä. 

Aloita fleksaaminen vähitellen
Opiskelija Annarosa Suojanen, 23, alkoi flek-
sata reilut kaksi vuotta sitten aloittaessaan 
opinnot uudella paikkakunnalla.

– Ruokavalion vaihtaminen ei ollut ti-
etoinen päätös. Aluksi käytin ruoanlaitossa 
vielä kanaa, mutta vähitellen sekin jäi pois. 
Pidän kasvisruoasta ja sen tuomasta hyvästä 
olosta. Myös monet uudet opiskelukaverit 
olivat kasvissyöjiä, mikä vaikutti tottumuk-
siini, Suojanen kertoo.

Fleksaamisen voi aloittaa eri syistä. Monia 
kiinnostaa kasvisten lisääminen ruokavali-
ossa terveydellisten tai ekologisten syiden 
takia.

– Minulle fleksaaminen on hyvä vaih-
toehto, koska se on joustavaa. Pidän 
kalaruoasta, joten en ole alkanut kokonaan 
kasvissyöjäksi. Fleksaajana voin myös syödä 
liharuokia vanhempieni luona käydessäni 
sekä ulkomailla, Suojanen kuvailee.

Jotkut aloittavat fleksaamisen lisäämällä 
kasvisten määrää liharuoissa ja siirtyvät 
vasta sitten valmistamaan kasvisruokia.

Proteiinin riittävä saanti on helppoa taata
Monet aloittelevat kasvissyöjät tai fleksaajat 
ovat huolissaan tarpeellisten ravintoaineiden 

kuten proteiinin riittävästä saannista. Myös 
paljon urheileva Annarosa Suojanen kertoo 
pohtineensa asiaa.

– Aluksi oli hankalaa kiinnittää tarpeeksi 
huomiota monipuoliseen ravintoaineiden 
saantiin. Olen lisännyt rahkojen, raejuuston 
ja palkokasvien määrää saadakseni tarpeeksi 
proteiinia. Myös vitamiinipitoiset kasvikset 
kuten lehti- ja parsakaali kuuluvat ruokaval-
iooni, Suojanen listaa.

Kasvissyöjän proteiinin saannista onkin 
tullut entistä helpompaa uusien lisukkeiden 
ansiosta: härkäpavuista valmistettu härkis, 
kaurapohjainen nyhtökaura ja soijarouhe 
toimivat ruoanlaitossa jauhelihan tavoin.

– Olen päättänyt kokeilla soijarouhetta 
pastakastikkeessa ja soijasuikaleita salaatin 
lisukkeena ystävän suosituksesta. Niistä saa 
runsaasti proteiinia, Suojanen kertoo.

Kasvisruoka täyttää hyvällä tavalla
Monet lihansyöjät ovat huolissaan kasvis-
ruoan täyttävyydestä. Vaikka fleksaaminen 
voi auttaa painonhallinnassa, kasvisruoan 
ei tarvitse tarkoittaa vain kevyitä keittoja tai 
salaatteja.

– Lämpimistä ruoista bravuurejani ovat 
punajuuri-vuohenjuustolasagne, kasvispastat 
ja italialaistyyppiset risotot. Ne ovat myös 
hyvin ruokaisia, Suojanen luonnehtii.

Suojanen suosittelisi fleksaamista kavereil-
leen.

– Kasvispainotteisesta ruoasta tulee hyvä 
olo, eikä se rajoita elämää, kun kylässä voi 
kuitenkin syödä lihaa. Jokainen tietenkin 
löytää oman tapansa, Suojanen lisää.

Teksti ja kuvat: Onerva Martikainen
Annarosa Suojasen mukaan kasvisruoanlaitto on helppoa ja nopeaa.
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Lounaaksi Annarosa Suojanen 
nauttii usein ruokaisia salaatteja.  
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