
VIIKKO 2 VECKA                2017
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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!

#
Koko perheen lääkäriasema  
Läkarstationen för hela familjen

Paikallista huolenpitoa | Lokal omsorg

Himalajankatu 9, 
65100 Vaasa 

Tervetuloa!

Himalajagatan 9, 
65100 Vasa 

Välkommen!

06 357 7700 
www.promedi.fi

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

Tarjoukset voimassa  20.1. 2017 saakka niin kauan, kuin tarjouserää riittää
TERVETULOA valikoimassa 60000 eri tuotetta!  

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

050-5974591
www.tolkinkauppahalli.fi

Tervetuloa Tolkin Kauppahalliin!

Kaikki sukat / alla sockor -25%
Kaikki viilapenkit monia malleja  / alla 
skruvstäd, många modeller -25%
Fairy käsitiskiaine 500ml/ 
Fairy handdiskmedel 500ml 0,90€
Novitan Jussi langat TOSI HALPAA!! / 
Novita Jussi langat  2€

Paikallinen palveleva, kyllä on tavaraa ja HALPAA ON !!  Erilaiset valikoimat, kuin ketjukaupoilla!!

-25%

TAMMI  ALE ALE ALE ALE ALE ALE ALE ALE ALE 
Kaikki huonekalut myös valkoiset 
tyylihuonekalut, uusia malleja!!          -25%
Alla möbler även vita stilmöbler, nya modeller!! 

LA/LÖR 14.1. 17:00

TÄHTÄIMESSÄ
PLAYOFFS
TUKEASI TARVITAAN.

Suomi tavoittelee 
sinisen bio-
talouden kasvua S8

S16-
17

VALOKUVAKAMPPAILUN 
VOITTAJA 
MARINA HOKKONEN
FOTOKAMPENS VINNARE



020379
020385

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
mosT 
humorous 
caT Videos 
eVer!

020381

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

Löydä oma glögisuosikkisi

Hitta din favoritglögg

KATSO KALA JA ELÄINVALIKOIMA NETISTÄ!

BEKANTA DIG MED FISK- OCH DJURSORTI-

MENTET PÅ NÄTET!

www.vaasanakvaarioliike.fi 

Hyvät kaupat 
keskellä Vaasaa
Bra affärer i 
centrum av Vasa

Myynti ja huolto
Försäljning och service

Tammipiha-Ekgården
J045 6566 659

www.halonen.com



WASA TEATER ÖKADE PUBLIKMÄNGDEN MED 10 000
Vårens familjeföreställning Pippi Långstrump 

och höstens Pleppo Två! - Vi mårar åpå! med 
humorduon Ted Forsström och Kaj Korkea-

aho är fjolårets stora succeer på Wasa Teater. Även Mor 
Kurage och hennes barn spelade för över  4000 åskå-
dare. Tillsammans drog de närmare 25 000 åskådare 
under 2016. Publiksiffran kom totalt upp till 40 000 
personer, vilket är en ökning med 10 000 från 2015. 
Föreställningar och övriga publikevenemang har sam-
mantaget haft ca 45 000 besökare under 2016.
Under våren 2016 fortsatte Tre systrar och en berät-

telse (av Lars Sund - Erik Norberg) med 15 föreställ-
ningar för 2800 åskådare. Acts of Goodness (av Mat-
tias Andersson) med premiär i februari spelade på 
studioscenen och turnerade med 36 företällningar och 
3400 besökare. Monologen Oscar och den rosa tanten 
(av Erik-Emmanuel Schmitt) med Carola Saren har på 
Vasallen och i regionen under året spelat 32 föreställ-
ningar för 1600 åskådare.
Den mycket populära Pippi Långstrump spelades på 

stora scenen 49 gånger för 12500 åskådare. I samband 
med Pippi-föreställningar arrangerades fem famil-
jelördagar som snabbt blev fullbokade med 250 besö-
kare..
Lytts och vänner gjorde för första gången också en 

vårkonsert. Gästerna var Jennie Storbacka och Jeppo 
Ungdomsorkester under ledning av Fredrik Sundell. 
Teaterns egna och gästande skådespelare gjorde bejub-
lade Ernst Underbar, improvisations- och sångkvällar, 
för tre utsålda salonger.

Pippi Långstrump och 
Pleppu två!-Vi mårar åpå! drog mycket folk 
Under våren 2016 har teaterhuset flera gånger fyllts av 
teaterbesökare till olika gästspel. Riksteaterns föreställ-
ningar En druva i solen och Nour El-Refai fylldes till 
bredden av publik. Många besökare hittade även Carl-
Einar Häckner och Musashi - svärdets väg. På Vasallen 
gästspelade It could be worse, Susanne Marins viskon-
sert samt Tine Sylwest och Dani Strömbäck.
Hösten 2016 inleddes med Konstens Natt och Spel-

årsöppning. Den första premiären var Sagostunder 
med teaterpedagog Nina Dahl-Tallgren, som blev 
omättligt efterfrågade och gavs 51 gånger för 2400 
åskådare i hela regionen.
Mor Kurage och hennes barn (av Bertholt Brecht) 

med premiär i september spelades 20 gånger för to-
talt 4100 åskådare. Mor Kurage, en klassiker som spe-
las världen över, förverkligades under Ulrika Bengts 
ledning med en något spektakulär scenografi av Erik 
Salvesen och med nyskriven musik av Peter Häger-
strand. Mor Kurage uppskattades av publiken och bl.a. 
Hbl skrev följande efter premiären: ”Wasa Teaters Mor 
Kurage och hennes barn bjuder på en estetik upple-
velse utöver det vanliga och en magnifik Ylva Ekblad 
i titelrollen”.
Pleppo Två! - Vi mårar åpå! (av och med Ted Fors-

ström och Kaj Korkea-aho) hann spela 31 föreställ-
ningar under 2016 för 8200 åskådare. Pleppo Två! 
fortsätter spela till 25.2.2017. Maskeradmurdet - en 

deckargåta (av arbetsgruppen under ledning av Anna 
Simberg) representerade ett nytt teaterkoncept och 
spelade 12 föreställningar för en publik på knappt 700 
personer. Maskeradmurdet fortsätter att spela till mit-
ten av februari. Den årligt återkommande Julkonser-
ten med Lytts och vänner spelades sju gånger för 1700 
åskådare. I oktober 2016 bjöds det också på ett gäst-
spel med Erik-Andre Hvidsten och Evelyn Jons i Vi 
får inte upp kokosnöten med musik av Powel Ramel.
Utöver föreställningarna har det ordnats workshops, 

pedagogträffar, guidningar, öppna repetitioner och 
Konstens Natt.

Måndag/Maanantai:
Kyckling Korma, saffransris G, L
Kana Korma, safframiriisi G, L
Rökt laxsallad G, L
Savulohisalaatti G, L

Tisdag/tiistai:
Pannbiff, stekt lök, klyftpotatis och 
lingon G, L
Pannupihvi, paistettu sipuli, lohko-
perunat ja puolukkaa G, L
Ugnspotatis, skagenfyllning G, L
Uuniperuna, katkaraputäyte G, L

Torsdag/torstai:
Stekt sidfläsk, raggmunk och lingon L
Paistettu porsaankylki, perunaohukaiset ja 
puolukkaa L
Ugnspotatis, gravlaxfyllning G, L
Uuniperuna, graavilohitäyte G, L

Fredag/perjantai:
Pulled Pork G, L
Kycklingwrap L
Kanawrap L

10 €

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

Vuxna/Aikuiset
Barn/Lapset

v. 3 Lounas joka arkipäivä @Bock’s, Gerbyntie 16, Vaasa OBS! HUOM! FREE PARKING

14.50 €

Onsdag/keskiviikko:
Ugnslax, vildris G, L
Uunilohi, villiriisi G, L
Rostbiffsallad G, L
Paahtopaistisalaatti G, L

Den mycket populära Pippi Långstrump spelades på stora scenen 49 gånger för 12 500 åskådare i fjol i Wasa 
Teater.
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TEHOSTAMINEN SYÖ 
ASIANTUNTIJAN IDEOINTIKYKYÄ

Humapin organisaatiokonsultti Jukka-Pekka 
Heikkilä on toiminut vuosia muutoksissa 
olevien organisaatioiden kanssa. Hän kertoo 
suomalaisten aineettoman pääoman tuotta-
vuuden eli organisoitumisen ja tiedonluon-
nin kykyjen heikentyneen.
– Suomalaisten organisaatiokulttuurien 
tuottavuus ei ole viimeisten kuuden vuoden 
aikana kasvanut, vaan päinvastoin heiken-
tynyt. Aiemmin Suomi oli organisaatioiden 
tehokkuudessa mitattuna toisella sijalla eu-
rooppalaisista. Nyt olemme hyviä kolmansia, 
mutta selkeästi menettäneet organisoitumis-
ratkaisujemme tehokkuutta, Heikkilä kertoo.

Kokonaisuus unohtunut tehostettaessa
Heikkilän mielestä suomalaiset ovat keskitty-
neet voimakkaasti ihmisten tehtävien ja työ-
roolien tehostamiseen, kun samalla olemme 
unohtaneet kokonaisuuden.
– Meidän tulisi keskittyä yhteistyön ja 
yhteistyösuhteiden jalostamiseen, niiden 
mittaamiseen ja seurantaan. Meidän ei pitäisi 
siiloutua eli pidättäytyä liian tiukasti omissa 
toiminnoissamme, sillä silloin ei synny uusia 
innovaatioita tai ratkaisuja. Tuottavuutta voi-
daan synnyttää edistämällä yhteistä ajattelua 
asiakkaiden ja organisaatioiden välillä tai eri 
yksiköiden ja toimintojen välillä, Heikkilä 
painottaa.

Löysyys synnyttää ideoita
Luova asiantuntijatyö vaatii työajalta välillä 

jonkinlaista löysyyttä – tilaa uusille ajatuksil-
le ja ideoille.
– Jos työ on tehokasta suorittamista kah-
deksan tuntia päivässä, ei ihmisellä ole 
energiaa olla luovassa tilassa, eivätkä aja-
tukset uusiudu. Jos kaikki resurssit on viety 
äärimmilleen, on se yritykselle varmin tapa 
olla menestymättä. Toimintaympäristöjen 
muuttuessa tarvitaan menestykseen aina 
uusia ja aiemmasta poikkeavia ratkaisuja, 
Heikkilä painottaa.
Toisaalta asiantuntijatyö tulee usein ajatus-
tasolla kotiin saakka, eikä työn ja vapaa-ajan 
rajan tulisikaan olla liian jyrkkä. Heikkilä itse 
kannattaa rajoja rikkovaa kulttuuria, mutta ei 
rajatonta.
– Työn täytyy tapahtua osittain missä ja 
milloin vain. Usein luovat ajatukset tulevat 
mieleen muualla kuin omalla työpisteellä. 
Jos töitä ei muuten tuo kotiin, niin ainakin 
vapaa-ajalla voi kirjata ylös mieleen tulleita 
ideoita.

Kiky käyttää vanhanaikaisia mittareita
Ensi vuonna työaika pitenee kolmella päiväl-
lä vuodessa. Pidennys liittyy työmarkkinoi-
den keskusjärjestöjen tekemään kilpailukyky-
sopimukseen, joka saa organisaatiokonsultin 
tuhahtamaan.
– Sopimus on asiantuntija- ja tietotyön nä-
kökulmasta koominen ja keskittyy vanhan-
aikaisiin työn mittareihin. Se mittaa tehtyjä 
työtunteja, kun suuri osa ihmisistä tekee 
tietotyötä. Ei tehokkuutta lisätä sillä, että 
istumme töissä muutaman päivän enemmän. 
Yhdessäkään suomalaisessa yrityksessä ei 
mitata ajattelun laatua, vaan pelkästään tun-
teja, metrejä tai kiloja, Heikkilä kritisoi.

Teksti: Päivi Kantonen

Työelämä on murroksessa. Työn ja 
vapaa-ajan suhde on entistä 
häilyvämpi ja prosesseja tehostetaan 
koko ajan. Tehostaminen syö 
luovuutta etenkin asiantuntijatyössä.



5

t Nykypäivän työelämässä on 
oltava yhtä aikaa tehokas, idearikas, 
oma-aloitteinen ja siedettävä jatkuvia 
keskeytyksiä.
Kuva: Ville Keto

pJukka-Pekka Heikkilä valmistelee 
parhaillaan väitöskirjaansa. Hänen 
omat työpäivänsä ovat muotoutuneet 
kello 10–20 välille, varhaiset aamut 
eivät ole häntä varten.
Kuvat: Tero Ahonen



PYÖRÄTUOLITANSSISTA NUOREN AVIOPARIN YHTEINEN HARRASTUS
Joni ja Miisa Tyynelä alkoivat harrastaa pyörätuoli-

tanssia kaksi vuotta sitten. Viime kesänä avioitu-
nut pari käy treenaamassa eri tanssilajeja kahdesti 

viikossa.
Pyörätuolitanssi ei ollut Joni ja Miisa Tyynelälle tuttu 
laji ennen kuin he alkoivat harrastaa sitä kaksi vuotta 
sitten. Seurusteleva pari löysi lajin ääreen lehti-ilmoi-
tuksen kautta. 
– Äitini huomasi lehdessä minikokoisen ilmoituk-
sen pyörätuolitanssista. Meidät otettiin lämpimästi 
vastaan, Joni kertoo. 
Pyörätuolitansseissa treenataan eri tanssilajeja, kuten 
tangoa, foksia ja valssia. Tyynelöiden suosikkitanssi 
on foksi, mutta tango on kilpailuissa heidän bravuu-
rinsa.
Samba sen sijaan tarjoaa omat haasteensa. 
– Samba on minusta vaikea, sillä sitä tulee tanssittua 
harvoin, toteaa Miisa. 
– Sambaa tanssitaan kuitenkin kilpailuissa, joten sitä 
pitää vain harjoitella enemmän. Askeleiden oppimi-
nen on haastavaa, mutta haasteistahan me pidämme, 
summaa Joni.

Kolmossija tavoitteena
Tyynelät osallistuivat keväällä pyörätuolitanssin Suo-
mi Open 2016 -kilpailuun. He sijoittuivat neljänsiksi 
sarjassa Tulokkaat combi 1. Tulokkaat jaetaan vam-
matason mukaan kahteen sarjaan, joista sarja yksi 
käsittää vaikeammat vammat.
– Jos osallistumme jatkossa kisoihin, toivoisin että 
pääsisimme kolmansiksi. Viimeksi sijoitus jäi vain 
yhdestä pisteestä kiinni, toivoo Miisa. 

Tanssi ei kiinnostanut aiemmin 
Joni Tyynelä vammautui kymmenen vuotta sitten 
mökkireissulla, kun hän löi päänsä kiveen ollessaan 
uimassa.
– Minulla todettiin korkea neliraajahalvaus. Aluksi ei 
liikkunut yhtään mikään. Silloin lääkärit luulivat, että 
jään hengityskoneeseen, kertoo Joni.
Onnettomuuden jälkeen Joni kuitenkin kuntoutui. 
Tanssikin alkoi sittemmin kiinnostaa. 
– Ensimmäisenä aloin opetella hengittämistä siten, 
että hengityskone irrotettiin kahden sekunnin ajaksi. 
Myöhemmin kädet alkoivat liikkua, mutta jalat eivät 
enää toimi.
– Tanssi ei kiinnostanut aiemmin. Taisin tanssia 
viimeksi yläasteaikoina. Olin silloinkin hyvä tanssija, 
mutta silti minun tuli tanssittua todella vähän.

Kuka tahansa voi osallistua
Jonin mukaan pyörätuolitanssia voi harrastaa kunto-
tasosta ja vammasta riippumatta. 
– Lajia pystyy käytännössä harrastamaan kuka tahan-
sa, vaikka olisi kuinka korkea vamma, päävamma tai 
mikä vaan. Kisoissakin jotkut ohjaavat sähköpyörä-
tuolia leualla.
Tyynelät toivovat, että pyörätuolitansseihin saataisiin 
enemmän osallistujia. Mukaan voi tulla, vaikka ei itse 
olisikaan pyörätuolissa.

Pyörätuolitanssista tuli 
Miisa ja Joni Tyynelän 
yhteinen harrastus kaksi 
vuotta sitten.



PYÖRÄTUOLITANSSISTA NUOREN AVIOPARIN YHTEINEN HARRASTUS

Tyynelöiden mielestä foksi on tanssilajeista mukavin, kun taas samba on 
haastavin. 

Tango on Tyyne-
löiden bravuuri 
pyörätuolitanssikil-
pailuissa.

Tyynelät pyrkivät treenaa-
maan tanssia kahdesti vii-
kossa. Toisinaan he osallis-
tuvat myös kilpailuihin.

Teksti ja kuvat: Milja Leskinen
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Pohjoismaiden ministerineuvoston yhteiset tavoitteet veteen ja 
vesiluonnonvaroihin liittyvässä liiketoiminnassa on määritelty 
uudessa sinisen biotalouden tiekartassa. Se saatiin Suomen 

johdolla valmiiksi joulukuussa 2016. 
Sininen biotalous tarkoittaa muun muassa kalastusta, kalanjalostusta 
ja vesiviljelyä sekä vesiosaamiseen ja -teknologiaan liittyvää liiketoi-
mintaa, vesistöihin perustuvaa matkailua, virkistymistä tai vesibio-
massan, kuten levien hyödyntämistä. Pohjoismailla nähdään olevan 
hyvät edellytykset toimia sinisen biotalouden edelläkävijöinä, sillä 
alueilla on mittavat vesiluonnonvarat.
Suomessa biotalouden ministeriryhmä hyväksyi 25. marraskuuta 
sinisen biotalouden kehittämissuunnitelman, jota valmisteltiin maa- 
ja metsätalousministeriön johdolla. Puhdas vesi, toimiva vesihuolto 
ja veteen liittyvien riskien hallinta, kestävä vesiviljely sekä ympä-
ristön hyvä tila nähdään keskeisessä asemassa kestävyyshaasteita 
ratkaistaessa. 
Ministeriön tiedotteessa maatalous- ja ympäristöministeri Kim-
mo Tiilikainen puhui kotimaan kasvumahdollisuuksista erityisesti 
matkailussa, kalataloudessa ja vesistöjen tarjoamissa hyvinvointipal-
veluissa. Ministeri nosti esiin myös Suomen monialaisen osaamisen 
ja hyvän maineen, jotka luovat edellytyksiä osallistua maailmanlaa-
juisten ongelmien ratkaisemiseen.
- Vesiluonnonvarojen käyttöön perustuvaa liiketoimintaa on mah-
dollista kasvattaa ja samalla edistää vesien suotuisaa tilaa. Hyviä 
esimerkkejä ovat vesihuoltoon liittyvät vettä säästävät ratkaisut, 
joiden avulla voidaan hyödyntää myös jäteveden sisältämät ravinteet 
ja energia. 

Innovaatiosetelillä uusia tuotteita ja palveluita 
Mikroyrityksille ja pk-yrityksille tarkoitettu Tekesin innovaatiose-
teli otettiin käyttöön kokeiluluontoisesti viime syksynä. 5000 euron 
arvoinen seteli on yksi hallituksen yrittäjyyspaketin toimenpiteistä, 
jotka tuovat lisää välineitä Suomen yrittäjyyden, innovoinnin ja 
liiketoiminnan kehittämiseen. Setelin saaja voi ostaa innovaatiotoi-
mintaan liittyviä asiantuntijapalveluja valitsemaltaan palveluntarjo-
ajalta, joita ovat esimerkiksi yritykset, korkeakoulut ja tutkimusor-
ganisaatiot. 
Innovaatiosetelin alkutaival oli menestys. Hakumenettely on ult-
rakevyt. Haku avautui 3. lokakuuta, ja joulukuulla hakemuksia oli 
tullut jo 1796 kappaletta ja rahoitettavaksi oli hyväksytty 959 kap-
paletta. Setelin saaminen ei ole yrityksen toimialasta riippuvaista, 
vaan niitä voidaan myöntää esimerkiksi digitaalisuuteen, terveys- ja 
hyvinvointipalveluihin, ict-ratkaisuihin, cleantechniin ja biotalo-
uteen erilaisine sivuvirtoineen. Tarkoituksena on synnyttää uusia 
palveluja, tuotteita ja markkinoita.
Tekesin haku avautuu uudestaan 16. tammikuuta. Tuen piiriin pyri-
tään jatkossa valikoimaan entistä paremmin kasvuun ja kansainvä-
listymiseen pystyviä yrityksiä. Lisätietoja hausta ja innovaatiosetelin 
ehdoista voi lukea verkkosivuilta www.innovaatioseteli.info.

Lähde: www.valtioneuvosto.fi ja www.tekes.fi

SUOMI TAVOITTELEE 
SINISEN BIOTALOUDEN KASVUA

Vaasassa sijaitseva Teknologiakeskus Merinova on yksi innovaatiosetelin palveluntuottajista. 
Kiinnostuneet yritykset voivat olla yhteydessä projektipäällikkö Tommi Sykköön, 
tommi.sykko@merinova.fi tai 0400 358 610.

Kyrönjoen suistoa on pidetty yhtenä Merenkurkun alueen kalojen tärkeimpänä kutu- ja poi-
kastuotantoalueena. Kyrönjoen varren matkailutarjonnasta, kulttuurista, kalastuksesta, pal-
veluista ja muista elämyksistä kiinnostuneille löytyy sivusto www.kyronjoki.com.



IN BRIEF
• Faraday Future unveiled the FF91, which runs on a 1,050 horsepower 
electric propulsion system that can go from zero to 60 in 2.39 seconds.

• Several other companies are trying to bring flying cars to the market, but 
must first overcome regulation issues and safety concerns.

IN BRIEF
• Researchers presented a study that asserts the mesentery, 
which connects the gut to the body, is actually one continu-
ous organ.

• By understanding the mesentery as a separate organ, and 
focusing specifically on mesenteric science, we could im-
prove our understanding of diseases in our gut.

IN BRIEF
• As a means of testing some upgrades to AlphaGo, DeepMind secretly 
unleashed the AI on some unwitting Go players.
• AlphaGo completely dominated the competition – more than 50 games 
were played and AlphaGo won every single one.



Valokuvakamppailun voittaja
 “Jouluperinteet”

Valokuvakamppailun voittajaksi valittiin 
Marina Hokkonen. MEGA onnittelee. Ohessa Marinan 

kuvasarja

VALOKUVAKAMPPAILUN VOITTAJA  |  FOTOKAMPENS VINNARE: MARINA HOKKONEN

Fotokampvinnare ”Jultraditioner”
Marina Hokkonen har utsetts till  

vinnare i fotokampen. MEGA Gratulerar!
Vi vill tacka deltagarna för alla fina tävlingbidrag.
Marinas bidrag är presenterat på detta uppslag.



VALOKUVAKAMPPAILUN VOITTAJA  |  FOTOKAMPENS VINNARE: MARINA HOKKONEN



Julkaisemme viikoittain lukijoiden 
kuvia digialbumissa. Voit osallistua 

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

Vi publicerar varenda vecka våra lä-
sares 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.

Lena Ståhl, Vasa. Grillning vid Dalalven



Seppo Hantula, Vaasa. Joulukuussa raunioilla

Tanja Kauranen, Kurikka, “kuplien puhaltelua 6.1.17”

Tanja Kauranen, Kurikka, “kuplien puhaltelua 6.1.17”

Tanja Kauranen, Kurikka, “kuplien puhaltelua 6.1.17”

Tanja Kauranen, Kurikka, “kuplien puhaltelua 6.1.17”



Turvaistuimen historia 
kannattaa selvittää
Turvaistuimia ostetaan paitsi liikkeistä, myös 

käytettyinä esimerkiksi nettikirpputoreilta. 
Käytetyn istumen ostajan kannattaa ennen 

ostopäätöksen tekemistä perehtyä hieman istuimeen.
Trafin ylitarkastaja Henri Takkinen muistuttaa, että 
kolaroitu istuin ei enää välttämättä aja asiaansa. Myös 
erilaisiin turvamerkintöihin kannattaa kiinnittää 
huomiota.
– Käytetyssäkin istuimessa tulee olla E 44 muutos-
sarja 03 -merkintä. Istuimen historia tulee tuntea, ja 
tässä mielessä uusi on tietenkin aina turvallisempi 
vaihtoehto. Jos käytetty istuin on ollut vaikkapa 
useammalla omistajalla, ei sen koko elinkaaresta ole 
välttämättä tietoa.

Uudemmat istuimet turvallisempia
Uudemmat istuimet ovat yleensä E nro. 129 -sään-

nön mukaisesi tyyppihyväksyttyjä, eli niille on tehty 
sivutörmäystesti. Tällaiset istuimet ovat Takkisen 
mukaan turvallisempia, mutta niitä on vaikeampi 
löytää käytettyinä.
– Näissä (E nro. 129) istuimissa voi istua selkä meno-
suuntaan 15 kuukauteen saakka, kun muissa istuimis-
sa voi istua näin yhdeksän kuukauden ikään saakka.
Mihin turvaistuin sitten oikeaoppisesti laitetaan? 
Takkinen painottaa, että eteen sitä ei saa laittaa, jos 
turvatyynyä ei saa kytkettyä pois päältä. Mikäli autos-
sa on ISOFIX-kiinnikkeet, tulisi istuin laittaa hänen 
mukaansa sinne, missä ne ovat.

Tutuilta ostaminen on hyvä vaihtoehto
Sini Härkösen perheessä autoja on kaksi ja lapsen 
turvakaukaloiän jälkeen kumpaankin haluttiin oma 
turvaistuin. Tästä syystä päädyttiin käytettyihin.

– Perehdyimme tietenkin etukäteen asiaan, mutta 
koimme, että käytetynkin ostaminen on aivan hyvä 
ja ekologinen vaihtoehto, kunhan istuin vain on 
kunnossa.
Iisa-tytön molemmat istuimet ovat oikeaoppisesti 
merkittyjä ja myös niiden historia on tiedossa.
– Kyllähän se tietysti on vaikkapa nettikirpparilta 
ostettaessa aina luottamuskysymys, onko istuimen 
historia kunnossa. Tutulta ostettaessa tilanne on 
tietenkin erilainen, Härkönen miettii.
Iisan turvakaukalo lähti lainaan tuttavalle, kun sitä 
ei enää tarvittu. Härkönen näkeekin tutuilta lainaa-
misen tai ostamisen olevan paras vaihtoehto uudelle 
istuimelle.

 Teksti ja kuva: Marianne Lindroth
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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

Vakinaista etsis nuorekas, tummahiuk-
sinen ja ok-näk., raitis, 58/185/88, 
erähenk. mies. Kypsä, povekas nainen, 
txtailehan. Leijona/06. (1174909)

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

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

Snäll och rökfri, 24-årig kille söker 
bekantskap med singeltjej, 20-28 år, 
från 06-omr. (1173735) T

Aikuinen nainen, tumma tai blondi, 
hoikka, pitkä, tuhtikin, kaikista amma-
teista, harrastuksista, muodokas, po-
vekas, uhkea, kaikenväriset saappaat, 
nahka-asuinen. Olen täysin raitis, 60v 
sinkkumies. (1173662)

Riski metsuripoikamies, 49v, kaipailee 
tuhtia, yli 55v maalaisnaista. Pihkakou-
rainen junttijussi olen. (1172138)

Etsitkö miestä? Minä etsin naista. Olen 
64/182/85, vapaa, rehti, luotettava, 
terve ja hellä, raitis mies 06-alueelta. 
Odotan sinua. (1172046)

Vapaa, nuorekas, tummahiuksinen ja 
ok-näk., raitis, 58/185/88, erähenk. 
mies kaipais sua kypsä, povekas nai-
nen. Leijona. (1171853)

Den fi nlandssvenska 

Kontakten

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

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

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

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

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

Kokematon, 50v ukm, tosi nuorekas, 
ok kaikin puolin, haaveilee miestenvä-
lisestä jossain muodossa. Vaasa. Ihme-
tellään. (1185844)

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

Btm-mies, 38v, etsii vanhempaa, 
+55v top-miestä kaikkeen kivaan 
yhdessäoloon. (1183585)

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

Ilmoituksen jättö
SOITTAMALLA

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

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

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

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

INTERNETISSÄ
mega.mainostaja.com

Toimi ohjeiden mukaan ja jätä 
ilmoitus. Ilmoituksen hinta 10€

Kuva- ja/tai kehysilmoitus
mega.mainostaja.com

Voit halutessasi liittää ilmoitukseesi 
kuvan. Maksutapa verkkopankit sekä 
luottokortti.

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

Esimerkki

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

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

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)

Är en kvinna, 50+, i 06-omr. Kryss-
ningar, god mat, naturen och läsning. 
(1175340) T

Troende mamma, 40+, söker en livs-
vän. Tycker om allt gott här i livet. Bor 
i 06-omr. (1174043) T

Jospa löytäisin sinut näin, vapaa, 
lämmin sydän, suht. raitis, vakavarai-
nen mies, ikäsi n. 54v ja siitä ylöspäin. 
Olen nuorekas, naisellinen nainen. 
Voit olla muualtakin. (1173777)

Är en positivt tänkande tjej, -50 år, snäll 
och glad. Trivs med livet och vad det in-
nebär, från 06-omr. Du kille, med sam-
ma värderingar, ta kontakt. (1168454) T

Jag är 66-årig kvinna från Ekenäs-
trakten och söker sällskap till mörka 
höstkvällar. Myös suomeksi. (1162427)

Var i Västnyland fi nns du rökfria 
och nyktra man som saknar någon 
att dela ensamheten med? undrar 
en 63-årig kvinna. (1162234)

Kvinna, 53 år, hoppas på detta sätt hitta 
en snäll, pålitlig och rökfri man, 50-55 år, 
att dela livet med. 06-omr. (1159064) T

Talvi-illat ikävät yksin, kun sun 
ootan saapuvan vapaa, huumorintaj., 
ok mies. Olen -60v, vapaa, puhelias 
XL-nainen. Odotan viestiäs. (1158812)

Keski-ikäinen, nuorekas yh-nainen hakee 
rehellistä yh-miestä tositark. (1158058)

Snäll, trevlig och varmhjärtad kvinna, 
med sunda vanor, söker en varm nalle 
till våren, helst -50 år. Intr. allt möjligt. 
Norra -06. (1157272) T

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

Glad och trevlig tjej, 48 år, söker vänin-
na att umgås, prata, promenader, byta 
tankar m.m. Du får gärna vara glad och 
trevlig. Jag fi nns i 06-omr. (1172573) T

Kun on 60v, osaa viittä kieltä: hymy, kyy-
neleet, kosketus, rakkaus ja rukous. Tar-
vitsee vain samankalt. kumppanin, nai-
sen naiselle, loppuelämäksi. (1171390)

Mies etsii sinua

Luotettava, 56/183/82 mies etsii nais-
ta ilman koko-/ikärajaa. Tositark./seik-
kailu. (1185649)

Olen 48v, ok-näk. mies. Etsin ystävää 
mukavasta, 38-48v, itseään arvosta-
vasta naisesta 06-alueelta. (1185226)

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

Olen vapaa, savuton, +60v mies. Etsin 
naista kaikkeen kivaan, luontoon, yh-
dessäoloon. Kla-Pietarsaari. (1165964)

K-Pohjanmaa, ystävää. Oletko kiva nai-
nen? Raitis mies vastausta odottaa. Hiihto, 
lenkkeily, tanssi ym. Vastaatko? (1188302)

Kiva, vapaa, 45v mies etsii 30-45v 
naista tositark. Kalajokilaaksosta + 
08-alueelta. (1188253)



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, yksinäis-
tä, mukavaa, sopivan rehevää naista? Txt 
rohkeesti. Mies, 51v, 06-alue. (1187720)

Trogen medelålders man söker en 
kvinna för en gemensam framtid. Finns 
i 06-omr. (1187651) T

MTV3 & Sub s.830
Nelonen, JimTV &

Nelonen Sport s.550

Koko maan 
kohtaamispaik-
ka teksti-tv:ssä

Söker en varm, hemkär kvinna, med 
gammaldags värderingar, för äktens-
kap, som klär sig som 50-tal. Många 
intr. tar vi senare. (1187569) T

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

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

Olen mies 06-alueelta. Elämä joskus 
yksinkertaisen monimutkasta, surua-
kin ja suuria tunteita. Nainen, tuntuuko 
tutulta? Olen 60v mies ja halu vielä ra-
kastaa. (1187387)

Katseenkest., 45v mies etsii mukavaa, 
hoito-alan naista K-Pohjanmaalta. Ikä 
vaan numeroita. (1187287)

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

Snäll, 24-årig man söker snäll och 
rökfri kvinna, 18-26 år, för seriöst för-
hållande från 06-omr. (1187007) T

Ilmoita
Annonsera

mega.mainostaja.com

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)

Oletko sinäkin miel. jo vanhempi nai-
nen Klasta aina välillä ilman miehen 
kainaloa ja voisit haluta tutustua Kaus-
tiselta muuttaneeseen, 38v, ok sinkku-
mieheen? (1186871)

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, 58v, etsii 60v, nahkahousuista 
naista Klan alueelta. (1186159)

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

Sinkkumies, 50v eläkeläinen, 06-alueel-
ta, etsii 35-50v naista tositark. (1185593)

Erähenk., nuorekas, raitis ja ok-näk., 
59/185/88 Leijona-mies täällä. Mis-
säs sinä, muodokas ja povekas kult-
suni? Sjk. (1185417)

Nainen, runsasmuotoinen, povekas, 
naisellinen. Sinut haluaisi vakisuhtee-
seen herrasmies, -60v. (1184559)

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

Löytyiskö K-Pohjanmaalta vapaata, 
66-70/-170 naista ystäväksi miehelle 
Sjkn suunnalta? Raitis. (1183608)

Olen fi ksu, viriili yrittäjämies, +60v. 
Haen luotettavaa seuraa kaikkeen ki-
vaan menoon. (1183431)

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

Poikamies, 58v, etsii 70v, nahkaha-
meista naista 06-alueelta. (1182845)

Olen 42v mies ja etsin elämänkumppa-
nia mukavasta naisesta. Asun maaseu-
dun rauhassa. (1182788)

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

Olisko 18-25v naista kiltille, huumo-
rintaj. ja asialliselle, 36v miehelle? 
Poltan, mutta alko ei ongelma. Illat 
pimenee. (1182294)

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

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

Klassa 38v sinkkumiehellä on vain 
yleensä niin tylsää ja ei täältä voisi 
löytyä vanhempaa naista vaikka oikein 
vakioystävättäreksi? (1178886)

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

Jag är en 36-årig kille som söker 
en snäll kvinna som kan förgylla min 
vardag. Jag fi nns i 06-omr. Endast 
seriösa svar. (1178354) T

Siisti, 45v yrittäjämies etsii 55-70v 
naista kaiken kivan merkeissä. Kokkola 
ja muu maa. (1178338)

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

Mukava, 40v mies etsii vanhempaa, 
pehmeänpyöreää naista. Jos pidät 
suudelmista ja muutenkin lämpimäs-
tä 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

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

megamarkkinat

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

mega.mainostaja.com

MYYDÄÄN
Hirsihuvila 1kpl väriv. 6290e, 
1krs, 32m2. P. 0401884878

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

Jätä kuvailmoitus 
itse netissä

mega.mainostaja.com

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

Löytyisikö 57v, vapaalle, nuorekkaal-
le, kivalle naiselle vapaata miestä, joka 
osaa arvostaa parisuhdetta ja naista, 
samoja ikiä suunnilleen? (1188295)

Frånskild kvinna sedan nästan 10 år, 
52 år, pensionär inom 10-15 år, söker 
man, 52-65 år. Jag har ett vuxet barn 
(ej hemma). Friluftsliv. (1187982) T

Kvinna, 52+, frånskild, med 1 utfl yttat, 
vuxet barn, söker man, 52-65 år, 
i H:fors. Friluftsliv. (1187773) 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







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

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

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

Olemme nainen 63/M ja mies 65/XXL 
aviopari. Etsimme luotettavaa paria mo-
neen menoon ja eroott. iltoihin, merkil-
lä alku yhdessä, loppupelit oman kullan 
kanssa. Vaasa +250km. (1185895)




