
VIIKKO 22 VECKA               2017

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!

#

Saunamittari 29€
Tilaa suoraan verkkokaupasta:

kauppa.vaasansport.fi

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

Tervetuloa kesäiseen Tolkin Kauppahalliin! LAADUKKAITA KUKKIA!!

Tarjoukset voimassa  9.6. 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! 

Kaikki grillit ja grillaustarvikkeet/Alla grillar och grilltillbehör
 -15%
Muoviset kesäjalkineet ”roksit” paljon uusia malleja alkaen/ 
”Crocs” sommarskor i plast, många 
nya modeller 4,50€
Fairy käsitiskiaine 500ml/handdiskmedel 500ml 0,90€
Serla valkoinen WC-paperi 24 rullaa +30%/Serla vitt wc-
papper 24 rullar +35% 9,50€
Vendi sukat lyhyellä varrella kesän värit/Vendi strumpor med 
kort skaft i sommarens färger
Kosteantilanmatot Saksalaista laatua kaikki mallit/
Våtrumsmattor av tysk kvalitet, alla modller  5€/m
Jalkapallo lasten/Barn fotboll   2€
SUPER-Tarjous Kartanon multa 50 litraa 7 säkkiä yhteensä
SUPER-Erbjudande Kartano trädgårdsmylla 50L 7 säckar tills.

1€

20€

Valokuvaajan vinkit 
kuvassa onnistumiseen

S12-
15

S6-7

Digialbum



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  L
Pannupihvi, paistettu sipuli, 
lohkoperunat ja puolukkaa  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

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

Vuxna/Aikuiset
Barn/Lapset

v. 23 Lounas joka arkipäivä @Bock’s, Gerbyntie 16, Vaasa OBS! HUOM! FREE PARKING

16.50 €

Onsdag/keskiviikko:
Ugnslax, kokt potatis G, L
Uunilohi, keitetyt perunat G, L
Rostbiffsallad G, L
Paahtopaistisalaatti G, L

Lounas

10 €

Liten öl+lunch
Pieni olut+lounas

12,50 €

Marknad
Markkinat

Old Square
Joka Torstai

Varje Torsdag

15-18
Veckans försäljare meddelas varje tisdag på våra Facebook-sidor | V

iik
on m

yyjät i
lm

oi
te

ta
an

 ti
is

ta
is

in
 m

ei
dä

n 
Fa

ce
bo

ok
-s

iv
ui

lla
m

m
e

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

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 caTs
Videos

020381

020385

”Suosio tulee varmasti kasvamaan”
Erilaiset sähköiset henkilönkuljettimet kuten tasa-
painoskootterit ovat viime aikoina yleistyneet. Vielä 
muutamia vuosia sitten nämä pyörillä kulkevat, 
tasapainon avulla ohjattavat ”huuverit” olivat kalliita 
ylellisyystuotteita, mutta viime aikoina kilpailu alalla 
on kiristynyt, tarjonta kasvanut ja laitteiden hinnat 
laskeneet: edullisimmillaan tasapainoskootterin saa 
alle 200 eurolla.
Kylmä kevät on pitänyt huuveroijat toistaiseksi pois 
katukuvasta. Tasapainoskootteri.info-verkkosivuston 
ylläpitäjä kertoo, että huuverit sopivat parhaiten 
kesäkäyttöön:
– Kylmässä ilmassa laitteen akku tyhjenee normaalia 
nopeammin. Useimmat tasapainoskootterit ovat 
roisketiiviitä, mutta niitä ei suositella käytettäväksi 
sateella.

Lapsille, teineille ja nuorille miehille
Tasapainoskoottereita markkinoidaan paitsi hauskoi-
na vempeleinä, myös kätevinä työmatka-ajokkeina. 
Suomessa huuvereiden käyttö keskittyy huviajeluun 

ja valtaosa käyttäjistä on teini-ikäisiä.
Muitakin asiakasryhmiä laitteet kiinnostavat:
– Alle 30-vuotiaat miehet ostavat näitä leluiksi itsel-
leen, kertoo myyjä Mikko Ratilainen.
Jyväskylän Teknikmagasinetista tasapainoskootterei-
ta kerrotaan ostettavan jopa alakouluikäisille lapsille:
– Tasapainoskoottereiden käyttäminen on turval-
lista, kunhan pääsee käytöstä jyvälle. Kypärän ja 
muiden suojien käyttäminen on silti suositeltavaa, 
toteaa myyjä Henrik Aho.
– Tasapainoskootteri on tieliikennelain 45 §:n mu-
kainen ”jalankulkua korvaava liikenneväline”, joten 
siihen sovelletaan jalankulkijaa koskevia säännöksiä. 
Vanhempien on hyvä painottaa lapsilleen, kuinka 
liikenteessä liikutaan turvallisesti ja huomioidaan 
muut tienkäyttäjät, Tasapainoskootteri.info:sta huo-
mautetaan.

Ominaisuudet kehittyvät jatkuvasti
Henrik Aho uskoo, että tasapainoskoottereiden suo-
sio tulee tänä kesänä kasvamaan.
– Viime vuonna tämä trendi vasta räjähti ja huu-

vereita alkoi näkyä katukuvassa. Valikoima kasvaa 
koko ajan: meilläkin on myynnissä myös yksipyöräi-
siä malleja.
Mikko Ratilainen jatkaa, että tasapainoskoottereiden 
tekniset ominaisuudet kehittyvät jatkuvasti.
– Meillä on myynnissä malli, jonka voi yhdistää 
bluetoothilla älypuhelinsovellukseen ja tarkkailla 
näin ajonopeuksia ja -matkoja. Myös erivärisiä lait-
teita on perusmustan lisäksi tarjolla. 
Ratilainen neuvoo, että tasapainoskootteria valitessa 
kannattaa kiinnittää huomio akun kestoon. Useim-
mat tunnetut valmistajat lupaavat käyttöajaksi 10–20 
tuntia yhdellä latauksella, mutta halvimmissa mal-
leissa akut voivat olla paljon heikompia. 
Tasapainoskootterit ovat yllättävän painavia: perus-
mallikin painaa lähes kymmenen kiloa. 
– Kovin herkästi laitteita ei saa rikki, mutta jos päälle 
kasataan tarpeeksi monta teinipoikaa, niin toki ne 
hajoavat, Ratilainen naurahtaa. 

Teksti ja kuva: Kaisa-Liisa Ikonen

Tasapainoskootterit yleistyvät katukuvassa

Tasapainoskootteri eli hoverboard on pieni sähkömootto-
rilla varustettu kaksi- tai yksipyöräinen kulkuväline. Skoot-
terin ohjaus tapahtuu kehon painopistettä siirtämällä.

KYRÖNMAKKARAA 
Haarajoentie 57, Vähäkyrö

       p. 0400-776707 Tervetuloa!
             Vi betjänar även på svenska

Atilan aitoa

uunituoreena
la 3.6. klo 15 lähtien
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Söderfjärdenin 
Meteoriihi suosittu 
vierailukohde
Matts Andersén 

Kansallinen kampanja ”100 syytä 
loimailla Suomessa” on poiminut 
Meteoriihen mukaan yhtenä syynä 
juhlavuoden matkailutempaukseen.
Yksi maapallon hienoimmista me-
teoriittikraattereista on Pohjanmaalla 

Vaasa
520 miljoonaa vuotta sitten nykyään 
Vaasana tunnetussa paikassa jysähti, 
kun Söderfjärdeniin putosi kunnon 
meteoriitti. Se jätti jälkeensä halkai-
sijaltaan kilometrien mittaisen ja 
300 metriä syvän kraaterin, joka tätä 
nykyä on yksi maailman parhaiten 
säilyneistä meteoriittikraattereista.

Tähän jylhään luonnonhistorialli-
seen harvinaisuuteen voi tutustua 
vierailukeskus Meteoriihessä. Kyllä, 
se on rakennettu kraatteriin siirretys-
tä vanhasta riihestä! Paikan päällä on 
paljon tiedonjanoisia kiinnostavaa: 
Meteoriihen multimedianäyttely 
havainnollistaa alueen historiaa ja 
lintutorni seisoo keskellä Suomen 
tärkeintä kurkien muuttolevähdys-
paikkaa. Kun syys saa ja pimeys 
koittaa, täällä toimii tähtitieteellinen 
observatorio.
Kesä–syyskuussa Meteoriihen 
näyttely on auki yleisölle keskiviik-
koisin ja sunnuntaisin. Lintutorni ja 
ulkonäyttelyt ovat aina auki.

Digiresa vid Meteoria 
Söderfjärden – årets nyhet

Digiresans innehåll:
1. Big Bang – universums uppkomst för ca 13 800 miljoner år sedan – markeras av en 
    stolpe invid Marenvägen 138 meter från stolpen för nutid i TellusTimeLine
2. TellusTimeLine – tidslinje och balansbom 
    4 567 centimeter (45,67 m) lång = jordens ålder 
    4 567 miljoner år. 1 miljon år (Ma) = 1 cm på bommen. Starta vid jordens och solsystemets 
    uppkomst för 4 567 miljoner år sedan och res fram till idag. 
    Homo sapiens´ tid på jorden ca 200 000 år = en 2 millimeter tunn glasskiva på tidslinjens 
    stolpe för nutid.
3. Södersunds väderkvarn finns i Sundom intill Söderfjärdens kant på Arholmsvägen 17. 
     Den ståtliga mamsellkvarnen är byggd år 1809.
     Grupper som reserverar visningar via Meteorians online bokning, kan även boka en guidad 
     tur i Södersunds väderkvarn.

Södersundin tuulimylly sijait-
see Sundomissa Söderfjärdenin 

reunalla, Arholmantie 17 - Upea 
mamsellimylly on rakennettu 

vuonna 1809.
Opastusta  myllyssä antavat Me-

teoriihen oppaat: Maria Hällberg, 
Margaret Blomfeldt, Henrik Fågel-
bärj, Chatarina Fjällström, Solveig 

Pått och Helena Nygård.
Upcode mahdollistaa möys digitaa-

likierrosta myllyssä.
Kuva: Matts Andersén.

guider och medarbetare redo för årets säsong/ Meteoriihen mallikraatterissa: 
oppaat ja yhteistyökumppanit valmiina kesäkautta varten. Från vänster/va-
semmalta:
Johan Wadström, Margareta Blomfeldt, Helena Nygård, Peter Edén, Maria 
Hällberg, Bjarne Blomfeldt, Krister Mellberg, Sonja Haga-Erickson, Solveig 
Pått, Eva Reinikainen, Chatarina Fjällström, Pirjo Sved och Henrik Fågelbärj.

Kuva: 
Pertti Malinen

Foto: Matts Andersén

Matts Andersén 

Meteorian är åter öppen för såväl grupper som för 
enskilda besökare. Allmänna öppettider är onsdags-
kvällar och söndagseftermiddagar/kvällar från juni 
till september.

Två nyheter finns i utbudet: en digiresa och Söder-

sunds väderkvarn. I digiresan kan besökare dygnet 
runt i sina telefoner och pekplattor få digital info 
om jordens och Söderfjärdens historia. Upcode kan 
gratis laddas ner. Via upcode-koder på TellusTime-
Line-tidslinjens stolpar och vid kvarnen får besökare 
en mängd tilläggsinformation i texter, bilder och 
videon.  
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Kaksoisleuka näkyy, vartalossa ei ole kurveja 
tai muotoja on väärissä kohdissa. Miten 
valokuvassa pitäisi olla? Valokuvaaja kertoo 

vinkit, joilla onnistut poseerauksessa.
– Pienillä asioilla voi vaikuttaa miltä kuva lopulta 
näyttää. Vartaloa kannattaa kääntää sivuttain, toisen 
olan voi laskea hieman alaspäin, paino kannattaa 
asettaa toiselle jalalle ja kuvan ottohetkellä kannat-
taa nousta varpailleen, neuvoo valokuvaaja Pasi Ha-
kala.
Kuvassa oleminen ei ole rakettitiedettä
Hakalan kuvissa ihminen on lähes aina keskiössä. 
Hakala onkin työskennellyt vuosia valokuvaajana ja 
kuvannut niin malleja kuin aivan tavallisia ihmisiä-
kin. 
– Kuvassa oleminen ei ole loppujen lopuksi raket-
titiedettä. Luontevuus ja oman kehon asettelu suo-
tuisasti saavat kuvat näyttämään hyviltä. Kuvaushet-
keä ennen voi myös selailla omia sosiaalisen median 
tai kännykän kuvia läpi päästäkseen oikeaan miel-
entilaan. Omia kuvia selaamalla on myös helppo 
huomata, että minähän olen ollut kuvassa ennenkin, 
hymyilee Hakala. 
Hyvä olo näkyy kuvassa
Monille valokuvattavana oleminen on kokemuksena 
jännittävä. Hakala korostaa, että kuvassa kannattaa 
etsiä asento, jossa itsellä on hyvä olla.
– Erityisesti miehiä kuvatessa, esimerkiksi rippiku-
vissa, ohjeistan usein laittamaan kädet taskuihin. 
Yleisestihän ohje on, ettei puku päällä saisi koskaan 
pitää käsiä taskussa, mutta monille kuvattaville juuri 
kädet aiheuttavat päänvaivaa, jos niille ei löydy lu-
onnollista paikkaa, ja se näkyy kuvan tunnelmassa. 
Kannattaakin hakea asento, jossa itsellä on hyvä olla, 
valokuvaaja ohjeistaa.
Laatikkomaisuuden välttää kääntämällä kehoa
Valokuvassa ollessa kannattaa välttää suoria kulmia 
ja hakea omalla asennolla luontevia kauniita linjoja. 
– Usein ihminen saattaa seistä suoraan rintama-

suunta kameraan päin. Tästä tulee helposti laatik-
komainen vaikutelma. Erityisesti naisten kannattaa 
kääntää asentoa hieman, jotta kehon kulmista saa 
esiin kauniita linjoja.
Esimerkiksi jalkojen ristiminen edessä korostaa lin-
jakkuutta ja varpaille nousemalla estää myös nilk-
koihin muodostuvan kulman. Lisäksi pitkähiuksi-
nen nainen voi asettaa hiuksensa toiselle puolelle 
kaulaansa ja paljastaa kaulan kaunista sulavuutta. 
Valokuva on aina erinäköinen kuin peilikuva
Monille ihmisille on muodostunut mielikuva siitä, 
että toinen kasvojen puoli on heidän parempi puo-
lensa. Kuvassa tuo puoli ei aina kuitenkaan näytä 
samalta kuin omassa muistissa. Hakalalla on tä-
hänkin yksinkertainen selitys. 
– Me ihmiset olemme tottuneet katsomaan itse-
ämme peilistä. Peilistä näkyvä ihminen on oikeiden 
kasvojesi peilikuva. Vuosien peilikuvan katselun 
jälkeen muodostuu kasvojen parempi puoli juuri tu-
osta peilikuvasta. Valokuva ei kuitenkaan ole peili-
kuva, jonka vuoksi kuvassa kasvot voivatkin näyttää 
erilaisilta kuin odotettiin, ihmisten kuvaajana vuo-
sia toiminut mies kertoo. 
Valokuvaushetkellä ei tarvitse seistä paikallaan
Olipa kyseessä sitten perhejuhlissa sukulaisen ot-
tama kuva tai ammattikuvaus ei kuvaushetkellä tar-
vitse pönöttää paikallaan patsasmaisesti. 
– Kyllähän sen näkee kuvissa, jos joku on seissyt sa-
massa asennossa paikallaan pitkään. Silloin kuvaan 
tulee tietynlaista jäykkyyttä. Kuvien ottojen välissä 
onkin hyvä tehdä kasvojumppaa sekä heilutella kä-
siä ja jalkoja. Sitten kuvanottohetkellä vain paino 
toiselle jalalle, olkapää linjaan pieni madallus, nousu 
varpaille ja kuva on valmis, rohkaisee Hakala. 

Teksti ja kuvat: Heta Mattila

Valokuvaajan vinkit kuvassa onnistumiseen
Valokuvaaja Pasi Hakala ohjeistaa Anni Har-
julaa kuvaushetkellä. – Valokuvaustilantees-
sa osa vastuusta on kuitenkin loppupeleissä 
myös kuvaajalla. Kuvattava voi tehdä pieniä 
muutoksia asentoonsa ja omaan fiilikseensä, 
mutta kuvaajan pitää myös ohjeistaa sekä 
tarvittaessa vaatteiden tai korujen asentoa.

– Kaksoisleuasta huolehtiva ihminen voi helposti vaikuttaa 
leukansa malliin kuvaushetkellä. Mikäli kamera ottaa kuvaa 
edestäpäin voi kasvoja työntää hieman kohti kameraa, mikä 
siloittaa kaulaa ja leukaa, kertoo valokuvaaja Pasi Hakala. 

20 % ökning i 
besökarantal på Wasa Teater
Spelårets publiksucceer blev Pleppo Två! med näs-
tan 15 000 besökare och Aladdin och den magiska 
lampan med ca 7800 besökare. Finlands historia 
- en clownföreställning spelade som turneföre-
ställning ett rekord med 56 förestäningar för 6900 
åskådare. Wasa Teater har haft en publiksiffra på 43 
000 och totalt 49 000 besökare under spelåret. Det 
är 9000 mera än spelåret 2015-2016.
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 Bertolt Brecht) med premiär i septem-
ber spelades 20 gånger för totalt 4100 åskådare. 
Mor Kurage, en klassiker som spelas världen över, 

förverkligades under Ulrika Bengts ledning med en 
spektakulär scenografi av Erik Salvesen och med 
nyskriven musik av Peter Hägerstrand.
Pleppo TVÅ! - Vi mårar åpå! (av och med Ted 
Forsström och Kaj Korkea-aho) spleade 56 föreställ-
ningar under hösten 2016 och våren 2017 för totalt 
14 800 i publiken. Maskeradmordet - en deckargåta 
(av arbetsgruppen under ledning av Anna Simberg) 
representerade ett nytt teaterkoncept och spelade 
28 föreställningar för en publik på knappt 1700 per-
soner. Den årligt återkommande Julkonserten med 
Lytts och vänner spelades sju gånger för 1700 åskå-
dare. I oktober 2016 bjöds det också på ett gästspel 
med Erik-Andre Hvidsten och Evelyn Jons i Vi får 
inte upp kokosnöten med musik av Powel Ramel.
Våren 2017 inleddes med skolturneföreställningen 
Finlands historia - en clownföreställning (av Agneta 
Lindroos, Tove Qvickström, Susanne Marins). 
Föreställningen hann under våren spela 56 före-
ställningar för nästan 6900 personer i skolor och 

på teatern. Föreställningen turnerade förutom i 
hela Wasa Teaters region också i södra Finland från 
Mariehamn till Borgå.
Aladdin och den magiska lampan (av Anna Simberg 
i regi av Åsa Salvesen) spelade 37 föreställningar 
med totalt 7800 i publiken.
I övrigt hade Wasa Teater besök av många gästspel 
under våren 2017. Fordringsägare (med Görel 
Crona, Johan Hedenberg och Johan Fagerudd) spe-
lade två föreställningar på studioscenen med 230 i 
publiken. Humorgruppen KAJs turne gjorde ett stop 
på teatern med fem fullsatta föreställningar med 
1634 i publiken. Teater Virus, Kopparbergsvägen 
2.0, spelade en föreställning på studioscenen  och 
Iiris Viljanens konsert lockade drygt 190 personer. 
Våren avslutades  med ett besök av Rikteaterns Özz 
Nujen är Rikard III med två föreställningar och 320 
besökare och Systrarna Kronlöf med Thom Gisslen 
spelade  två föreställningar av Familjen Kaos med 
370 i publiken.
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Vaasan Sundomin perukoilla asuva taide-
graafikko ja kuvataiteilija Juha Tammen-

pää on ahkera tekijä, ja niin kansainvälisissä 
kuin kotimaisissakin näyttelyissä usein pal-
kittu ja arvostettu taiteilija. Näyttelyt kotikau-
pungissa Vaasassa ovat harvinaista herkkua. 
Nyt tuota herkkua on saatavilla ja nähtävillä 
Galleria Printmakersissä aina 17. kesäkuuta 
saakka.
Nuoremman Tammenpään näyttely saa hy-
välle tuulelle. Näyttely riisuu hapannaamat 
aseista jo gallerian ovella. Tammenpään töitä 
on helppo lähestyä, koska vakavia ja kipeitä-
kin aiheita pystytään lähestymään vähemmän 
tosikkomaisesti. Tammenpää on siirtänyt elä-
mään ja sen eri vaiheisiin liittyvät asiat ja ta-
pahtumat luontevasti töihinsä, jotka tihkuvat 
omaperäisyyttä, monitasoisuutta ja surrealis-
tista, unenomaista mielikuvitusta.
- Kuvitan töilläni tavallaan omaa vaellustani. 
Kuvissani tulevat esille omat kokemukseni ja 
historiani. Taiteeni lähtökohdat ovat voimak-
kaissa luontokokemuksissa, mutta vaikutteita 
tulee myös musiikista, historiasta sekä eeppi-
sistä tarinoista, tiivistää Juha Tammenpää tai-
teensa ydintä.

Myyttinen maailma
Tammenpään grafiikka on täynnä pieniä 
yksityiskohtia sisältävää surrealistista kuva-
kerrontaa. Pitempään tarkasteltuna Tammen-
pään töistä löytyy samasta kuvasta useita eri 
tarinoita; on pääjuoni ja useita eri sivujuonia, 
jotka kuitenkin kaikki liittyvät yhteen näissä 
myyttisissä tarinoissa. Ja kerrontaa yhdistää  
sarkastinen huumori ja satiiri.

- Tässä työssä tarvitaan itseironiaa, huumo-
rintajua ja kykyä laskea leikkiä itsestäkin. 
Alitajunta, muistot ja tietty elämän epätodel-
lisuus ruokkivat mielikuvitusta, joista am-
mennan aiheeni. Voin esimerkiksi lukea hy-
vän kirjan, joka vie mennessään, kuunnella 
musiikkia tai vaikkapa kokea luonnossa sella-
ista, mistä sitten luon oman lähestymistapani 
eri aiheille taiteeseeni. Myös nuoruuden mat-
kojen henkinen pääoma seuraa aina mukana.
Tammenpään töiden mielikuvitus onkin kuin 
pohjaton kaivo, josta riittää katsojallekin am-
mennettavaa uudestaan ja uudestaan.
- En ole koskaan tehnyt töitä tosikkomaisesti.  
Maailma pysyy kasassa huumorin avulla ja 
oloa vielä helpottaa huomattavasti se, kun ih-
minen osaa nauraa itselleen.

Kerran taiteilija, aina taiteilija
Tammenpään ura on kestänyt jo lähes nel-
jäkymmentä vuotta. Juha myöntää, että Tapa-
ni-isällä on ollut osuutta uravalinta-asioissa.
- Isä houkutteli minut mukaan työväenopi-
stolle grafiikan kursseille vuonna 1975. Tuol-
loin sain grafiikkaan ensikosketuksen. Isäni 
lisäksi olen saanut vaikutteita mm. vaasalai-
sen grafiikan nestorilta Jorma Haavistolta, 
joka toimi tuolloin opistolla opettajanani.  
Prosessi tähän päivään on ollut pitkä, sillä jo 
12-13-vuotiaana hääräsin vesivärien ja tussi-
piirrosten parissa.
Tammenpää tekee värigrafiikkaa käyttäen 
kahden painolaatan menetelmää, joka vaa-
tii käsityöammatin tarkkuutta ja taiteilijalta 
omaperäistä näkemystä.
- Käyttämäni taidegrafiikan tekniikka, 

viivasyövytys-akvatinta, juontaa juurensa 
1400-1500-luvuille. Monimutkainen prosessi 
yksinkertaisesti selitettynä on sellainen, että 
pinnaltaan kiillotetulle ja suojatulle metalli-
levylle piirretty ja syövytetty kuva väritetään 
ja vedostetaan painopaperille prässin avulla. 
Menetelmät eivät ole vuosisatojen saatossa 
juurikaan muuttuneet. Voin vakuuttaa, että 
työrupeamastani 90 prosenttia on rankkaa 
työtä ja 10 prosenttia taiteilua, täsmentää 
Tammenpää.
Vaasalaistaiteilijalle ovat viimeiset kolme 
vuotta olleet melkoista näyttelyrumbaa. Vaa-
san näyttelyn jälkeen on erilaisia kesänäyt-
telyitä eri puolilla Suomea, syyskuussa on 
vuorossa Oulu ja Kanadassakin on kesänäyt-
telyssä seitsemän Tammenpään työtä esillä.
Uutena aluevaltauksena suurena jazzin ystä-
vänä tunnetulta Tammenpäältä tilattiin Suo-
mi-jazzin kärkinimiin kuuluvan Kari Ikosen 
uudelle pitkäsoitolle Ikonostasis-äänitteelle  
kansikuva.
Sielun veljet löysivät toisensa. Jos muura-
melaislähtöisestä pianisti-säveltäjästä löytyy 
omintakeisuutta, taiteellista kunnianhimoa, 
kokeilunhalua ja huumoria, niin eikö juuri 
samaa voi sanoa Juha Tammenpäästä?

Juha Tammenpään grafiikkanäyttely Galleria 
Printmakersissa, Kirkkopuistikko 19 B, Vaa-
sa, 17. kesäkuuta saakka.

Teksti: Juha Rantala
Kuvat: I.A. Hudson

Taidegraafikko ja kuvataiteilija Juha Tammenpää:
Tarvitsen työssäni itseironiaa, huumoria ja runsaasti mielikuvitusta

Vaasan Sundomissa asuva taidegraafikko ja kuvataiteilija Juha 
Tammenpää on ahkera tekijä ja useasti niin ulkomailla kuin ko-
timaassakin palkittu taiteilija, jonka töitä on harvakseen ollut 
esillä kotikaupungissaan. Nyt nuoremman Tammenpään töitä 
on mahdollisuus ihastella Galleria Printmakersissa.

Kyntäjä vuodelta 2016.

Päiväntasaaja 
vuodelta 2016.

Äänivalli 
vuodelta 2016.

Vaellusreitti vuodelta 2016.
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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.

u

u

u

KAUHAVA

KURIKKA

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

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

SÖDERFJÄRDENIN METEORIIHI
Marenintie 292 Sundom, Vaasa
NÄYTTELY AVOINNA YLEISÖLLE: 4.6-27.9 ke 18-20 ja su 14-20
Tilauksesta ryhmille: Toukokuu-Lokakuu, joka päivä
online: www.meteoria.fi tai VisitVaasa:n kautta, puh (06) 325 1145

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
AAMU TIKKANEN YÖN KALTAINEN 27.5 - 18.6.-17
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

METEORIA SÖDERFJÄRDEN
Marenvägen 292 Sundom, Vasa
UTSTÄLLNINGEN ÖPPEN FÖR ALLMÄNHETEN: 4.6-27.9 ons 18-20 och 
sö 14-20
På beställniong för grupper: maj-okt, alla dagar online: www.meteoria.fi 
elr VisitVaasa, puh (06) 325 1145

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
Storalångg. 66 Öpp. ti-to 12-18 lö-sö 12-16

BOCK´S CORNER BREWERY, BYABUTIKEN

Öppet to. klo 15-18, Gerbyntie 18

BLACK WALL GALLERY 
AAMU TIKKANEN NÄSTAN SOM NATTEN 27.5 - 18.6.-17
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. En solig dag i Vasa 26.05 nere i Sandviken.

Jere Salmi, Vaasa

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

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

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

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

Christian Nylund, Vasa. Tulpanerna blommar vid Stadshuset i Vasa 26.05.

Gertrud Engman, Helsingby
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Esa Rönkä, Vaasa. Päivän lenkillä havaintoja kesän lähestymisestä. 

Päivi Lammela, Teuva
Kristiina Airaksinen. Entinen mökki! 

Nea Långskog, Pörtom

Nea Långskog, Pörtom



Kun Kahelinit saivat 1970-luvun lopulla 
kunnalta tarjouksen nykyisestä kotiton-
tistaan, Raili Kahelinin ensimmäinen re-

aktio oli "ei ikinä!".
Tontti oli aluksi täynnä isoja petäjiä ja kuusia, se 
oli metsäinen, pimeä ja synkkä. Tontti kuitenkin 
päätettiin ostaa ja puiden kaataminen alkoi. 
– Kaikki talon rakennuspuut on saatu tältä tontil-
ta, siitä tietää miten paljon niitä puita oli. Pihassa 
oli satoja kantoja, muistelee Kahelin.
Aluksi hoidettu piha oli pieni alue, jonka suunnit-
teli Marttayhdistyksen työntekijä. Vähitellen piha 
on laajentunut ja kunnalta on ostettu lisää maa-
takin. Nykyisin puutarhaa on reilun 4 000 neliö-
metrin alalta. 

Puutarhassa näkee käsiensä jäljen
Kahelinien puutarhan taustalla on valtava työ. 
Raili Kahelin kuitenkin sanoo, ettei ole koskaan 
kokenut puutarhanlaittoa rasituksena. Mies Risto 
on myös auttanut paljon. 
– Se on lahja, että saa tehdä tällaista. Ei ole pakko, 
vaan teen ihan vapaaehtoisesti. 
Kahelin on huomannut, että puutarhanlaitto te-
kee hyvää sekä mielenterveydelle että fyysiselle 
terveydelle. Parasta on itsensä toteuttaminen ja 
se, että näkee omien käsiensä jäljen. Vaikka pi-
hasta löytyy myös marjapensaita, mansikkamaa 
ja muita hyötykasveja, Kahelinille puutarhassa 
tärkeintä on visuaalisuus. 
– Olen aina nauttinut kasveista. Puutarhamyy-

mälöissä sorrun aina kaikkeen, mikä on kaunista. 

Tiivis kukkapenkki on helppohoitoinen
Etukäteissuunnittelua Kahelin tekee sen verran, 
että hän katsoo, millaisessa paikassa mikäkin 
kasvi menestyy. Korkeuserot on toinen huomi-
onarvoinen asia: korkeat kasvit laitetaan kukka-
penkin keskelle ja matalat reunaan. Muuten puu-
tarhakokonaisuus on muotoutunut nykyisekseen 
vuosien aikana. 
Kahelinin arvion mukaan puutarhassa on noin 
sata eri lajiketta. Taimet on suurimmaksi osaksi 
ostettu puutarhamyymälöistä, jotain Kahelin on 
tuonut aikanaan lapsuudenkodistaan. Kukkapen-
kit on keskitetty niin, että niissä on paljon kasveja 
eikä aukkoja jää. Näin penkit ovat helppohoitoi-
sia, kun rikkakasveja ei tarvitse nyppiä kuin reu-
noilta.
Reilussa kolmessakymmenessä vuodessa puu-
tarhassa on tapahtunut muutoksia lähinnä laa-
jennusten muodossa. Viimeiset vuodet pihan 
hoidossa ovat keskittyneet paljon lapsenlapsiin. 
Heitä varten pihalle on ilmestynyt leikkimök-
kejä, kiipeilytelineitä, puumajoja, trampoliineja 
ja keinuja. 
– Nyt on kuitenkin laajennukset tehty, toteaa Ka-
helin.
Pihassa varmasti riittääkin antoisaa puutarhan-
hoitoa joka tapauksessa.

Teksti ja kuvat: Anniina Nirhamo

Puutarha 
muotoutuu ajan kuluessa

Raili Kahelin tuo sisäkasvit kesäksi 
pihalle. Kuvassa hän kastelee verenpisa-
roita.

Vaikka tärkeintä puutarhassa Kahelinille 
on visuaalisuus, pihasta löytyy silti kolme 
kasvihuonetta.



IN BRIEF

• Researchers are working on creating a quantum capacitor using graphene 
that is more resistant to electromagnetic interference. This brings us closer to 
a practical quantum computer.

IN BRIEF
• Around 90 percent of the plastic that, in theory, should be 
polluting the ocean is "missing" according to some recent 
surveys.

• Some scientists think that this could be due to microbes 
breaking the plastic down.

IN BRIEF

• The Japanese Aerospace Exploration Agency (JAXA) is planning to explore 
the moons of Mars during the 2020s. The goal is to take samples from below the 
surfaces of the moons so researchers can discover the origins of the moons.

https://futurism.com
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Lähde: Maailman Kuvalehti

På bilden Erik Hartwall, Henrik Therman och Henrik 
Lundström, som tillsammans med goda vänner besö-

ker Bock’s, där Sture Udd och Jura Mikkonen tar emot. 
Henrik Lundström är f.d. delägare och tidigare styrel-
semedlem i det gamla Bock Bryggeri fram till 1968, då 
Hartwall-koncernen övertog företaget. Den perioden re-
presenteras här av Erik Hartwall koncernchef och Henrik 
Therman teknisk direktör fram till att bryggeriverksamhe-
ten i Vasa upphörde 1985. Sture Udd och Jura Mikkonen, 
representerar det nya Bock’s Corner Brewery. Ett trevligt 
möte mellan gammalt och nytt, det nya med modern 
teknik, nya framtidskoncept och -visioner. Diskussioner 
om hur mycket bryggeriverksamhet påverkar samhället 
fördes.

 
 

Tre Vasa ölbryggargenerationer

Vaasan kolme 
oluenvalmistuksen sukupolvea

BOCK - HARTWALL - BOCK’S

Vaasan oluenvalmistuksen historian kolmen eri  vaiheen 
edustajien tapaaminen Bock´s Cornerissa. Kuvassa Erik 

Hartwall, Henrik Therman ja Henrik Lundström, jotka hyvi-
en ystävien seurassa vierailivat Bock´s Panimossa, jossa Sture 
Udd ja Jura Mikkonen ottivat vastaan. Henrik Lundström oli 
entisen Bock Panimon osaomistaja ja hallituksen jäsen aina 
vuoteen 1968, jolloin toiminta siirtyi Hartwall-konsernin 
nimiin.  
Tätä jaksoa edustavat kuvassa Erik Hartwall konsernin johta-
jana ja Henrik Therman teknisenä johtajana kunnes panimo-
toiminta loppui Vaasassa 1985. 
Sture Udd ja Jura Mikkonen edustavat uutta Bock´s Corner 
Brewery panimoa. 
Erittäin mukava vanhan ja uuden tapaaminen, jossa uusi 
käyttää modernia tekniikkaa, uusia menestysratkaisuja ja 
-visioita.  Keskusteltiin myös siitä miten panimotoiminta 
vaikuttaa yhteiskuntaan laajemmin koko ekosysteemin kautta 
ennen vanhaan ja miten nyt. 
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Saara Vaheristoa innosti taiteen 
pariin tarve itseilmaisulle. Hän 
työstää savea, maalaa tauluja ja 
kirjoittaa runoja sekä tarinoita. 

Valmiit teokset eivät useimmiten synny 
pitkän suunnittelun tuloksena, vaan 
hän työskentelee intuitiivisesti ammen-
taen musiikista inspiraatiota. Vaheristo 
kuvailee olevansa persoona, joka tarvit-
see elämäänsä taidetta.

– Voisi sanoa, että kaikki mitä teen tai 
olen tehnyt, on itseilmaisua. Erilainen 
keramiikka, maalaaminen ja kirjoit-
taminen ovat minulle hyviä kanavia, 
Vaheristo kertoo.

Vaheriston äiti on aina kannustanut 
häntä taiteen pariin.

– Kävimme pienestä pitäen katsomas-
sa kaikki teatteriesitykset. Olin näy-
telmäkerhossa pienenä ja kävin myös 
pianotunneilla. Äitini on aina rohkais-
sut minua itseilmaisuun. Olen tämän 
suhteen ollut onnekas. Äiti ei ole ikinä 
painostanut minua keksimään jotain 
”järkevämpää”.

Savesta ja keramiikasta 
löytyi oma suunta
Vaheristo pääsi vuonna 2012 työvoima-
toimiston kautta harjoitteluun kera-
miikkataiteilijalle. Siellä hän huomasi, 
että keramiikka voisi olla juuri se oma 
juttu.

– Olen yrittänyt hakea pariin tai-
dekouluun ja lannistunut, kun en ole 
päässyt sisään. Kun olin harjoittelussa, 
niin jokin vain loksahti paikalleen. 
Mietin kuinka en ole tajunnut tätä 
aiemmin.

– Minuun vetosi saven muokkautu-
vuus ja sen pehmeys. Kuinka kosketus 
vaikuttaa saveen. Ja se kuinka savea 
pystyy työstämään todella vaistonvarai-
sesti ja kehollisesti. Lopulta siitä tulee 
kova ja kestävä asia.

Vaheristo sai harjoittelusta kipinän 
hakea opiskelemaan keramiikka-alaa. 
Hän valmistui vuonna 2016 Forssan 
ammatti-instituutista keramiikka-
artesaaniksi.

Jonkin hajoaminen 
ei ole epäonnistumista
Vaheristo työskentelee monien erilais-
ten taideprojektiensa parissa. Hän on 
työstänyt esimerkiksi pieniä hahmoja 
savesta.

– Otin käteeni savipallon, laitoin 
silmäni kiinni, ja näin syntyi ensim-
mäinen hahmo. Ymmärsin, että haluan 
tehdä näitä enemmänkin. Jokainen 
hahmo muodostuu juuri sellaiseksi 
kuin se haluaa tulla. Kuuntelen aina 
taidetta tehdessäni musiikkia, se on 
tärkeässä roolissa. Tällöin hahmoihin 
välittyy tunnetiloja, hän kuvailee.

Vaheristo maalaa myös 
tauluja käyttäen akryylimaaleja

– En yleensä varsinaisesti suunnittele 
etukäteen mitä maalaan, vaan maala-
ukset muodostuvat intuitiivisesti. Olen 
tehnyt useita tauluja, joissa käytän run-
saasti vettä ja valumia. Olen saattanut 
lisätä niihin vielä mustetta.

Vaheristo ei koe taiteen luomisessa 
olevan epäonnistumisia.

– Jos jokin ei toimi, niin se ei toimi. 
Tästä niin sanotusta toimimattomuu-
desta voi syntyä kuitenkin tuolloin 
jotain aivan uutta. Jos jokin hajoaa, niin 
se ei ole minulle välttämättä epäonnis-
tuminen, vaan katson mitä uutta siitä 
keksisin. Monet työt syntyvät hajoa-
misen kautta. Näin niihin tulee uusi 
sävy ja vivahde, jota lähden tutkimaan 
eteenpäin, hän kertoo.

Teksti: Inka Sopanen
Kuvat: Saara Vaheristo, ja Lola Tikkanen

   Taiteessa ”epäonnistumisista” 
voikin syntyä jotain aivan uutta

pSaara Vaheristo 
muistelee erityisen läm-
möllä omaa loppu-
työtään, ja sen syn-
typrosessia: "Halusin 
tehdä torson, ja lähdin 
kehittämään tätä ideaa. 
Minun piti tätä varten 
tehdä kookas kaksiosa-
inen kipsimuotti. Olin 
todella tyytyväinen, 
kun muotti onnistui, ja 
pääsin eteenpäin ideani 
kanssa. Kaikki toimi." 

Kuva: Saara 
Vaheristo

tSaara Vaheristo on 
tehnyt ison hiilityön 
käyttäen omaa kehoansa 
ääriviivoina. "Maka-
sin kankaan päällä ja 
aloitin luonnostelua, 
tämän jälkeen levittelin 
hiiltä sormillani", hän 
kuvailee luomisproses-
sia. Vaheristo yhdis-
tää hiilityöhön myös 
spraymaalausta. 
Kuva: Saara Vaheristo

pSaara Vaheristo nauttii taiteesta. Siinä ei voi 
epäonnistua, sillä toimimattomuudesta voi syntyä 
jotain uutta. Kuva: Lola Tikkanen

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

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)

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

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)

MTV3 & Sub s.830
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kohtaamispaik-
ka teksti-tv:ssä

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

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

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

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

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

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

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

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)

Olen nuorekas, vapaa, reipas, 57v nai-
nen 06-alueelta pikkupaheilla. Sinä mies, 
samantyyppinen ja samoja ikijä tai van-
hempi, tule minulle rakkaaksi. (1195403)

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)

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
Olen 48v, asiallinen mies ja haluisin 
tutustua 40-50v naiseen. (1195437)

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)



Muodokas XL-misu saa hyvän kodin 
ikään, näköön ja kokoon katsomat-
ta. Miel. etelä 06-alue. Mies, alle 60v, 
odottaa. (1195788)

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)

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

Ilmoita
Annonsera

mega.mainostaja.com

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)

Den fi nlandssvenska 

Kontakten

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

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

megamarkkinat

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

mega.mainostaja.com

OSTETAAN
Yksityiskeräilyyn kunnia-
merkkejä, sotilasasuja, miek-
koja. Lotta Svärd-, Suojelus-
kunta-, IKL-merkit, puvut, hi-
hanauhat ym. sotilastavaraa. 
Omega, Zenith ym. merkkisiä 
miesten vanhoja rannekelloja. 
Nouto, käteismaksu. 
P. 0404159320

SEKALAISTA
Iisa auttaa! Rakkaus-, työ- 
ja terveysasiat. Soita p. 
070016645, Aino-Ilona kur-
kistaa korteista tulevaa. Soi-
ta p. 070016645, 070093075, 
2,53e/min+pvm, Solmu, PL84 
Oulu50

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
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)







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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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

Olen 47v, karvainen bi-mies 06-alueelta. 
Etsin 18-35v liveseuraa, kundia Vaasa-Kla-
alueelta. Olen luotettava kaveri. (1181124)

Parit etsivät
Olemme +60v pari läh. Vaasaa, etsimme 
mukavaa paria mökille saunaseuraksi. Mökil-
lä olemme nakuna ja käymme kesällä Yyte-
rissä. 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)




