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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!

#

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

Muodikas kukkaseppele 
kuuluu kesään

S16-
17

Tervetuloa kesäiseen Tolkin Kauppahalliin! LAADUKKAITA KUKKIA!! -20%!!

Tarjoukset voimassa  22.6. 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! 
FIDGET SPINNERIT alkaen/ 
FIDGET SPINNER från  4,80€ 
Kaikki grillit ja grillaustarvikkeet/
Alla grillar och grilltillbehör -20%
Serla valkoinen WC-paperi 24 rullaa +30%/
Serla vitt WC-papper 24 rll + 30% 9,50€
Kaikki vahakankaat paljon kesän värejä/
Alla vaxdukar, många somriga färger 

Kaikki tuulettimet/ alla fläktar -20%
Muoviset kesäjalkineet ”roksit” paljon aivan 
uusia malleja alkaen/ ”Crocs” sommarskor 
i plast, många nya modeller från 4,50€

SUPER-Tarjous Kartanon 
multa 50L, 8 säkkiä yht.
SUPER-Erbjudande Kartano 
trädgårdsmylla 50L 8 säckar tills.

20€

-20%

Maskrosornas gyllene tid
Foto: Hans Hästbacka

S 8-9

Kuva: Taina Ristikivi



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

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

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

Fredag/perjantai:
No lunch

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

Vuxna/Aikuiset
Barn/Lapset

v. 25 Lounas joka arkipäivä @Bock’s, Gerbyntie 16, Vaasa OBS! HUOM! FREE PARKING

16.50 €

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

Lounas

10 €

Liten öl+lunch
Pieni olut+lounas

12,50 €

Lapsille tarkoitettu Laivapuiston lomarieha järjeste-
tään tänäkin suvena keskiviikkona 28. kesäkuuta klo 
14 - 18 Vaasan Onkilahden Laivapuistossa. Toista 
kertaa järjestettävä tilaisuus löi viime kesänä ällikällä 
tapahtuman järjestäjät.
- Odotimme reilun parin tunnin tapahtumaan tuol-
laista 500 vierasta. Mitä vielä! Viime kesän tapahtuma 
räjähti käytännössä käsiin. Tapahtumaan tuli lopulta 
lähes 5000 kävijää ja palautekin oli erinomaista. On-
nistuneen lasten lomariehan mahdollistivat useat 
kymmenet yritykset, seurat ja yhteisöt sekä sadat va-
paaehtoiset, kertaa Laivapuiston lomariehan järjeste-
lyistä päävastuun kantava Karin Äijö.
Toisen ihmisen pyyteetön auttaminen ja lähimmä-
istyö on aina ollut Karinin sydäntä lähellä. Karin Äi-
jön ja hänen oikeana kätenään tänä vuonna järjestely-
issä toimivan Micael "Mikki" Westerholmin mukaan 
koulun päättyminen ei välttämättä aina ole kaikille 
lapsille ja lapsiperheille yhtä juhlaa. Koulusta kun sai 
ainakin sen yhden lämpimän aterian päivässä.
- Tiedämme, että monilla lapsiperheille menee yhä 
huonommin ja huonommin. Eikä aina ole kysymys 
pelkästään taloudellisista ongelmista. Joidenkin las-
ten kohokohta on päästä yhteiselle kauppareissulle 
selvin päin olevan äidin kanssa. Ja tiedämme monta 
lasta, jotka eivät kesän aikana pääse vanhempien ta-
loudellisen tilanteen vuoksi yhtään mihinkään. Ha-
lusimme osaltamme ilahduttaa kaikkia lapsiperheitä 
läheltä ja kaukaa järjestämällä heille picnictapahtu-
man Laivapuistoon, kauniiseen Vaasan Onkilahden 
ympäristöön.

"Elämäni kaunein kesäpäivä"
Vaikka viime kesän tapahtuman palaute ilahdutti 
suunnattomasti Karin Äijöä, ei hän huonontuneen 

terveytensä takia ollut lainkaan varma siitä, jaksaako 
hän tänä vuonna lähteä järjestämään tapahtumaan 
laisinkaan.
- Mieleni muuttui, kun eräänä päivänä eräs minulle 
täysin tuntematon henkilö tuli kertomaan, että hänen 
7-vuotiaalle pojalleen viime vuotinen Laivapuiston 
lomarieha oli hänen elämänsä kaunein kesäpäivä.
Niin Äijö kuin Westerholm toteavat kuin yhdestä 
suusta, että heillä on itse asiassa valtava etuoikeus olla 
järjestämässä tällaista tilaisuutta.
- Tällainen työ antaa tekijöilleenkin paljon. Se saa 
meidät iloisiksi ja onnellisiksi. Jokaisella meistä elää 
sydämessämme auttamisen halu ja jo tämänkin kesän 
järjestelyt ovat osoittaneet, että onneksi Vaasassakin 
on todella paljon ihmisiä, jotka haluavat osallistumal-
la tehdä hyvää. Tämä rieha lapsille on siitä yksi osoi-
tus. Tällainen yhteinen kohtaaminen ja toisten autta-
minen antaa tekijöille valtavasti iloa ja uutta voimaa.
Keskusteluun liittyy mukaan myös Anja-Riitta Rinne, 
joka ahersi viime kesänä koko päivän makkarapis-
teessä.
- Olin viime vuonna mukana ja palaute oli sitä lu-
okkaa, että en mistään hinnasta jäisi tämän kesän 
tapahtumasta pois. Makkarapisteelläni oli tuhansia 
kävijöitä, ilma lämmin ja työpäivä sitä myötä kesäku-
isen hikinen. Mutta päivä oli ikimuistoisen mahtava, 
ei ensimmäistäkään negatiivista palautetta, tyytyväi-
siä ja iloisia kasvoja tapahtuma täynnä. Siksi olen taas 
taatusti käytettävissä.

Kaikki haluavat osallistua
Viime vuotiseen tapaan yhteistyökumppaneita ei ole 
ollut vaikeaa löytää. Työtä ja yhteydenottoja se kuiten-
kin on vaatinut.
- Vastaanotto on ollut firmojen, urheiluseurojen, yh-

teisöjen ja muiden yhteistyökumppaneiden taholta 
aivan fantastinen. Minne tahansa olemme soittaneet 
tai käyneet, niin kaikki tahot ovat halunneet olla tem-
pauksessamme mukana tavalla tai toisella. Lahjoittajia 
ja vapaaehtoisia ilmoittautuu koko ajan lisää, sanovat 
Äijö ja Westerholm.
Laivapuiston lomariehassa ei aktiviteeteistä tule pu-
laa. Erilaisten seurojen ja yhdistysten puuhapisteistä 
löytyy jokaiselle jotakin.
- Mukana on kaikenikäisille lapsille kaikenlaista toi-
mintaa useissa kymmenissä eri toimipisteissä. Lisäksi 
lukuisten yritysten lahjoitukset mahdollistavat myös 
runsaat eväät. Välipaloina tarjoillaan mm. makkaraa, 
karkkeja, mehua, hedelmiä, leivonnaisia ja paljon, 
paljon muuta. 
Viime vuonna lomarieha sai valtakunnallistakin jul-
kisuutta MTV:n uutisoidessa tapahtumasta. Vastaa-
vanlaista tapahtumaa ollaan järjestelemässä myös 
Jurvaan.
- Vielä ei ole liian myöhäistä ottaa osaa. Vapaaehtoi-
seksi voi ilmoittautua vieläkin ja yritysten lahjoituksia 
otetaan koko ajan vastaan. Pienikin lahjoitus läm-
mittää. Siispä, jos jokin seura, yritys tai henkilö haluaa 
olla mukana omalla panoksellaan, niin meihin voi ot-
taa yhteyttä.
Karinin tavoittaa facebookin kautta tai sähköpostilla 
osoitteessa karin.aijo@outlook.com. Mikin puolesta-
an puhelimitse numerosta 044 - 5227859.

Laivapuiston lomarieha lapsille ja lapsiperheille 
Vaasan Onkilahden Laivapuistossa, Järvikatu 7, ke-
skiviikkona 28. kesäkuuta 2017 klo 14 - 18. Tilaisu-
uteen on vapaa pääsy!

Juha Rantala

Viime kesänä lähes 5000 kävijää 
Lapsille tarkoitettu Laivapuiston 
lomarieha järjestetään tänäkin vuonna

Aurinkoinen sää ja aurinkoinen mieli on jo valmiiksi tilattuna tämän 
kesäiseen Laivapuiston lomariehaan. Micael Westerholm, Karin Äijö 
ja lapset odottavat jo kuumeisesti kesän tärkeintä tapahtumaa, jossa 
saa harrastaa, nauttia ja iloita yhdessä. - Kuva: Juha Rantala





Vi på Bock’s Corner Brewery ordnar en 
sommarmarknad för närproducerade 
varor 21-22.6 på vårt nya torg, Old 

Square! Julmarknaden vi ordnade förra året 
blev en succé med flera tusen besökare och 
nu vill vi bjuda in er till vad vi hoppas blir en 
återkommande tradition med livliga markna-
der på Bock’s!

På plats bl.a:
Helmentaikaa
Bock’s byabutik
Polkuped
Stina’s pearls
Mama Go design
Mia och Ninas bär
Tom Bloms fisk
Aroma
t. Granholm
Liselott Sidbäck
Ostfabriken
Norrbro
Suklaparatiisi
Sutelan Myllys produkter
i Bock’s byabutik
Laidulan hereford
Kodials Grönsaker

Mukana mm.:
Helmentaikaa
Bock’s kyläkauppa
Polkuped
Stina’s pearls
Mama Go design
Mia ja Ninan marjat
Tom Blom Kala
Aroma
t. Granholm
Liselott Sidbäck
Juustotehdas
Norrbro
Suklaparatiisi
Sutelan Myllyn tuotteet 
Bock’s kyläkaupassa
Laidun Hereford
Kodialin vihannekset

Bock’s Corner Brewery järjestää kesä-
markkinat lähituotetuille tuotteille 21.-
22.6 meidän vastavalmistuneella torilla, 

Old Square! Viime vuonna järjestetyt Joulu-
markkinat vetivät menestyksekkäästi tuhansia 
kävijöitä ja nyt haluamme kustua sinut mu-
kaan kesämarkkinoille toteuttamaan toistuvi-
en vilkkaiden markkinoiden perinnettä täällä 
Bock’sissa!

21-22.6
12°°-18°°

  ISOT
STORA

KESÄMARKKINAT
SOMMARMARKNAD

www.norrbro.fi

no

rr
bro

www.norrbro.fi
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Försommargrönskan förför lätt både ett vaket öga 
och en känslig själ. En grönska som leder betrak-
taren in i  en värld, där vårens bleka grå och bruna 

färger slutligen drunknar i en mångskiftande grönska. 
Girigt suger ögat åt sig av häggarnas växande bladgrön-
ska, av gräsmattornas och vallodlingarnas frodigt gröna 
täcken och björkarnas skira grönska. Sinnena och själen 
fylls av allt det gröna, av sommarens dominerande färg, 
av livets färg.

Till all lycka kommer maskrosorna till hjälp, innan 
man slutgiltigt drunknar i försommargrönskan. På allt 
fler platser, som människan har bearbetat, punkterar 
maskrosorna grönskan med sina solgula blommor. De 
oräkneliga maskrosorna skapar en balans i grönskan och 
själen. Maskrosornas blomningstid är en gyllene tid, inte 
bara för människan. Humlor, blomflugor och fjärilar 
lockas till blommorna, som med få undantag dukar upp 
ett rikligt bord med nektar och pollen.

I själva verket behöver inte maskrosorna bjuda på pol-
len och nektar. De är inte, som så många andra blom-
mande växter, beroende av insekternas pollinerinstjänst. 
Maskrosorna föröker sig nämligen könlöst eller jung-
fruligt. För länge sedan, antagligen efter den senaste is-
tiden, utvecklade maskrosen den könlösa förökningen. 
Då inleddes maskrosens egen framgångsrika tid, som 
alltjämnt råder. En framgångstid som i mångas tycke 
närmar sig en förbannelse, om man strävar till en mask-
rosfri gräsmatta och trädgård. Andra tycker att maskro-
sorna är en välkommen och glädjande händelse under 
försommaren. 

Genom sin könlösa förökning kan ett enda maskrosfrö, 
som med hjälp av sitt fröhårsparasoll flyger långt bort 
och tursamt nog landar på bar mark, växa och producera 
frön helt ensam. Fröna bär på precis samma genetiska 
arvsmassa som den ensamma moderplanta, som i den 
nya omgivningen ger upphov till en större eller mindre 
klon av maskrosor.

Fröproduktionen är effektiv. Maskrosens blomma är en 
blomkorg, som består av otaliga små blommor. Tillsam-
mans kan de ge upphov till ca 200 frön och en välmåen-
de planta kan producera totalt 3 000 frön. De flesta frön 
landar på otjänliga platser och förstörs. En del av fröna 
hinner inte ens flyga i väg, förrän grönsiska, hämpling, 
domherre eller steglits ätit upp dem. För de fröätande 
småfåglarna är maskrosen en viktig växt, som först av 
alla erbjuder frön under sommaren åt fröätarna. Trots 
det överlever tillräckligt många maskrosfrön för att spri-
da maskrosen till nya platser och utvidga maskrosens 
egen värld.

För botanister och systematiker är maskrosen en både 
utmanande och krävande art, vars snåriga släkte kan ge 
upphov till gråa hår. Maskrosklanen består av omkring 
500 underarter. En del av dem är ursprungliga i vårt land 
och växer och blommar här och var i god sämja tillsam-

mans med andra vilda växter. Den stora majoritet, eller 
ca 400 arter, av maskrosorna utgör ogräsmaskrosorna, 
som är människans följeslagare och som människan ge-
nom sin markanvändning  sprider till nya växtplatser. En 
övergiven åker är ett slående exempel på detta. På kort 
vajar ett solgult fält av maskrosor på åkern, men så små-
ningom vandrar även andra växter in på åkern. Av den 
tidigare åkern blir det en blomsteräng, där maskrosor 
och andra örter frodas och bildar en sommaroas för in-
sekter och småfåglar.

För människan kan maskrosen vara mycket mera än 
en försommarfröjd för ögat. Maskrosbladen är vitamin-
rika och näringsrika och passar bra i sallader av olika 
slag, eller  varför inte som en ingrediens bland andra i 
smotthies. Enda nackdelen är den ökande bitterheten i 
åldrande blad. Men bitterheten kan man sänka genom 
att skugga bladen. Och nya unga och fräscha blad kan 
man skapa genom återkommande slåtter av maskrosor-
na.

Ute i stora världen har man förädlat fram salladsmask-
rosor, till exempel i Italien, Frankrike och USA. Det är 
säkert helt möjligt att hitta några milda och välsmakande 
underarter i maskrosornas stora klan i vårt eget land för 
odling och konsumtion. Inhemsk salladsmaskros som 
kan konkurrera med utländsk, och varför inte med tra-
ditionella salladsväxter. Maskrosen är lätt att odla, har en 
stor förproduktion och är dessutom mångårig. 

Den näringsrika pålroten duger gott till mat och har 
under bristtider rostats till kaffesurrogat. Under andra 
världskriget lyckades man till och med framställa ett bra 
gummi ur en asiatisk maskrosart. Under överflödstider 
kan inte maskrosgummit konkurrera med de traditio-
nella gummisorterna - framställningen är för kostsam - 
men maskrosgummit är ett bra exempel på vilken nytta 
människan kan ha av en så trivial och föga omtyckt växt-
art som maskrosen. Och även ett gott exempel på män-
niskans uppfinningsrikedom under ofärdstider.

De solgula maskroskorgarna får gärna kröna den här 
texten och maskrosornas gyllene tid. Av blomkorgarna 
kan man brygga både cider och vin. Dryckerna blir mil-
da och välsmakande och dessutom vackra till färgen. Så 
skål för maskrosen i försommargrönskan och njut av den 
rikliga blomningen och det surrande insektlivet kring 
den! 

Maskrosornas gyllene tid
Text och bild: Hans Hästbacka

Överallt där människan bökat 
i jorden trivs maskrosen och 

blommar frikostigt.

För humlor och andra insekter är 
maskrosorna en viktig pollen- och 
nektarkälla. 

Maskrosens blomma är en blomkorg 
uppbyggd av ca tvåhundra små 
blommor.

På ängsliknande marker punkterar 
maskrosornas mångfald försommar-
grönskan.
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5 7

4 6 3

8 7 1 5

9 4 2

1 8 6 3 7 9

5 4 8

8 9 2 5

7 4 6

3 8

Puzzle 1 (Easy, difficulty rating 0.34)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Wed Jun  7 07:52:44 2017 GMT. Enjoy!

3 7

2 4 9

6 9 2 3 4

4 6 2

6 2 9 7

7 1 2

9 7 8 5 1

5 7 6

2 8

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.46)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Wed Jun  7 07:52:49 2017 GMT. Enjoy!

5 7 8

9 3

7 8 6 5 1

3 1

4 8 9 6 1 7 3

1 6

6 2 5 4 7

4 2

7 3 1

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.63)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Wed Jun  7 07:52:35 2017 GMT. Enjoy!

Puzzle 1 (Easy, difficulty rating 0.34)

3 5 2 1 9 4 8 7 6
1 7 4 8 5 6 9 2 3
8 9 6 3 2 7 1 5 4
9 4 3 7 8 2 5 6 1
5 1 8 6 4 3 7 9 2
2 6 7 5 1 9 3 4 8
6 8 9 2 7 1 4 3 5
7 2 5 4 3 8 6 1 9
4 3 1 9 6 5 2 8 7

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Wed Jun  7 07:52:44 2017 GMT. Enjoy!

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.63)

1 6 2 3 5 4 9 7 8
5 8 7 1 9 2 3 6 4
4 9 3 7 8 6 2 5 1
3 5 6 4 7 8 1 2 9
2 4 8 9 6 1 7 3 5
9 7 1 2 3 5 4 8 6
6 2 9 5 4 7 8 1 3
8 1 4 6 2 3 5 9 7
7 3 5 8 1 9 6 4 2

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Wed Jun  7 07:52:35 2017 GMT. Enjoy!

24
5

Bazi & Mazi

Zitz

SUDOKU
#1 #2 #3

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.46)

3 1 8 4 9 7 6 2 5
2 4 5 6 3 1 7 8 9
7 6 9 5 8 2 1 3 4
8 9 3 7 4 6 2 5 1
6 2 1 3 5 8 4 9 7
4 5 7 1 2 9 8 6 3
9 7 4 8 6 3 5 1 2
5 8 2 9 1 4 3 7 6
1 3 6 2 7 5 9 4 8

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Wed Jun  7 07:52:49 2017 GMT. Enjoy!

    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
Pariisi 1894: Gauguinin ja Strindbergin piirin suomalaistaiteilijat 
2.6.–1.10.2017 Näyttely keskittyy pohjoismaisten taiteilijoiden sukupol-
veen, jotka oleskelivat Paul Gauguinin ja August Strindbergin piireissä 
Pariisissa vuoden 1894 tienoilla.
Yleisöopastus sunnuntaina 18.6 suomeksi klo 14 ja ruotsiksi klo 13.
Opastus sisältyy museon sisäänpääsymaksuun.
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. 
Avoinna: tiistai–sunnuntai 11–17
Pääsymaksut: 7 € / 5 € / alle 18 v. ilmainen. Sisäsatama, Vaasa

POHJANMAAN MUSEO
Tarinoita taidekaupungista – Vaasan Taideyhdistys 100 vuotta 19.5.-
10.9.2017
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 
SUOMI JUHLII FIRA FINLAND!
Nuorten alle 30 vuotiaiden taiteilijoiden näyttely.
8.6.-30.7.2017
Pitkäk. 66. Av. ti-to 12-18 la-su 12-16

VANHAN VAASAN MUSEO (1.6–31.8.2017)
Vanhan Vaasan museo toimii Wasastjernan talossa, jonka laivanvarustaja, 
kauppias ja valtiopäivämies Abraham Falander (1746–1815), aateloituna 
Wasastjerna, rakennutti vuosina 1780–81.
Avoinna tiistai-sunnuntai 10-16 Pääsymaksut: 7 € / 5 € / alle 18 v. ilmainen.
Kauppiaankatu 10, Vanha Vaasa

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
Paris 1894: finska konstnärer i Gauguins och Strindbergs krets 
2.6.–1.10.2017
Utställningen fokuserar på en generation av nordiska konstnärer som 
vistades i Paris kring år 1894 i Paul Gauguin och August Strindbergs 
umgängeskrets.
Öppen guidning för publiken ordnas söndagen den 18.6 kl. 13 på 
svenska och kl. 14 på finska. Guidningen ingår i museets inträdesavgift.
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
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 
SUOMI JUHLII FIRA FINLAND!
Ungas under 30 år konstnärers utställning 8.6.-30.7.2017
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

GAMLA VASA MUSEUM (1.6–31.8.2017)
Gamla Vasa museum finns i Wasastjernahuset, byggt åren 1780–1781 
av skeppsredaren, köpmannen och lantdagsmannen Abraham Falander 
(1746–1815), sedermera adlad med namnet Wasastjerna.
Öppet: tisdag–söndag 10–16 Inträde: 7 € / 5 € / under 18 åringar gratis. 
Köpmansgatan 10, Gamla Vasa

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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www.megamedia.fi

Lilian Rönn, Södra Vallgrund

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.

Elisabeth Holm, MaxmoMatti Hietala, Vaasa. Silkkiuikko munasillaan kotipesällä 3.6.2017

Matti Hietala, Vaasa. Lokin komento 4 pv:n ikäisille poikasilleen: Syömään! 4.6.2017

Cristina Mattsson, Vasa

Sofia Kannasto, Vaasa



www.megamedia.fi

Esa Rönkä, Vaasa. Lokin kalansaalis.

Reijo Kärkkäinen, Isokyrö

Maj-Stin Björklund, Oravais. Hungriga trastungar.

Matti Hietala, Vaasa. Täysikuu, kesäkuu 2017 Lohtaja.

Mathilda Börg, Vasa. En söt liten ekorre.



17

Kaunis seppele koristaa juhannusneidon, 
morsiamen tai vaikka synttärisankarin.
Seppele täytyy tehdä aina samana päivänä 
kuin sitä on tarkoitus käyttää. 

– Seppele on hyvä valmistaa hyvin lähellä käyttöhet-
keä, että se säilyy hyvänä, kertoo floristi Elina
Pehkonen.
Materiaaleissa on hyvä ottaa huomioon sesonki ja 
kestävyys. Paksumpilehtiset kasvit kestävät hentoja 
paremmin. 
– Materiaalit voi poimia luonnosta, mutta myös hakea 
kukkakaupasta, vaikka tekisi seppeleen itse. Floristi 
osaa katsoa kestävimmät materiaalit. Luonnosta hyviä 
materiaaleja seppeleen tekoon ovat esimerkiksi mus-
tikan- ja puolukanvarvut sekä kesäneilikka. Syksym-
mällä voi kokeilla esimerkiksi pihlajanoksaa marjoi-
neen sekä erilaisia viljoja, Pehkonen sanoo. 

Kukkaseppeleiden trendivärit ja -kukat vaihtuvat se-
songin mukaan. Värimaailma kulkee käsi kädessä kul-
loisenkin vaatemuodin mukaan. 
– Alkukesästä suosittuja ovat pastellivärit ja persikka, 
syksyä kohden värit muuttuvat voimakkaammiksi. 
Tänä kesänä erityisen suosittuja ovat neilikka ja harso-
kukka sekä pionit. 

Floristin tekemän seppeleen hinta määräytyy materi-
aalin, sidontatavan ja vuodenajan mukaan. 
– Seppele on aina uniikki tilaustyö joka tehdään 
käyttäjälleen, Pehkonen muistuttaa. 

Teksti: Katariina Henttonen
Tyttökuvat: Taina Ristikivi Kukkakuvat: Ville Keto

Muodikas kukkaseppele 
                           kuuluu kesään

Ensin kukat laitetaan veteen, jotta ne saavat kunnon nestejännitteen. 
Kukkaseppeleen runko tehdään suorasta rautalangasta. Langasta 
tehdään sopivan paksuinen nippu, joka päällystetään floorateipil-
lä. Teippiä kannattaa venyttää ennen teippaamista liiman aktivoi-
miseksi. Rautalanka mitataan ja leikataan sopivaksi käyttäjänsä 
päänympärykseen. Päihin käännetään lenkit. Myös lenkkien päät 
täytyy suojata floorateipillä, jotta terävät päät eivät raavi seppeleen 
käyttäjää.

Seppeleeseen käytettävät kukat leikataan sopivan 
mittaisiksi ja niputetaan. Sitten ne kiinnitetään 
seppeleen runkoon ohuella rautalangalla yksi nip-
pu kerrallaan. Tämä toistetaan, kunnes runkona 
oleva rautalanka on peitossa. 

Valmiin seppeleen voi kiinnittää lenkeistä kantajansa 
hiuksiin pinneillä tai solmia kauniin silkkinauhan ki-
innitykseksi.

Valmis! Ihana kukkaseppele kruunaa juhlijan. Seppeleeseen 
kannattaa valita kestäviä kukkia. Tässä seppeleessä käytettiin 
pistaasia, oksaneilikkaa sekä harsokukkaa. 

1. 2.

3. 4.

Floristi Elina Pehkonen: Näin teet seppeleen itse: 

Seppelepäisenä kelpaa lähteä vaikka juhannusrientoi-
hin. Näyttävässä seppeleessä käytettiin eukalyptusta, 
hirssiä, valkoista harsokukkaa, pinkkiä germiniä, pink-
kiä tädykettä sekä jaloangervoa.
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Kesäkanojen pitoon liittyy vaatimuksia.
Musti-kana ja Kunkku-kukko pyrähtävät heti por-
taille tervehtimään, kun Jonna Anttila avaa uuden 
kanalansa oven. Kaksi hieman arempaa kanaa seu-
railevat hetken tilannetta ennen kuin uskaltautuvat 
haistelemaan tulijoita. Yksi jää pesään hautomaan: 
vaikka tämä pieni kanalauma saapui uuteen kotiinsa 
vain pari päivää sitten, yhdessä pesässä tosiaan jo 
odotellaan tipuja!
– Tänä aamuna oli ensimmäinen munakin ilmesty-
nyt, mutta se oli potkittu lattialle, joten emme saa-
neet sitä syödäksemme. Saimme kyllä kasvattajalta 
mukaan näiden Ilmajoen kannan maatiaiskanojen 
munia ja hyviä ovat! Anttila kertoo.

Laki määrää kanalan kunnosta
Jonna Anttila muutti perheineen maalle noin vuosi 
sitten. Ajatus omista kanoista virisi nopeasti: vanhan 
puutaloidyllin pihassa nökötti vanha navetta, jonka 
lantalaan oli melko helppo rakentaa kanoille oiva 
asumus.
– Eristimme tilan ja valoimme betonilattian. Talvek-
si on tarkoitus madaltaa kanalan kattoa ja tarpeen 
mukaan parantaa tilan lämmitysratkaisuja, Anttila 

listaa.
Kanan pitopaikkaa koskevista vaatimuksista sää-
detään eläinsuojelulaissa. Lain mukaan paikan on 
oltava riittävän tilava, suojaava, valoisa, puhdas ja 
turvallinen sekä mahdollisimman hyvin kanojen lu-
ontaiset tarpeet huomioon ottava. Lisäksi paikassa 
on oltava riittävä ilmanvaihto. Kanojen mahdollisen 
ulkoilutarhan tulee olla turvallinen ja riittävän tilava.
– Emme ole vielä päättäneet, rakennammeko ulkoi-
lutarhaa vai annammeko kanojen kulkea vapaasti 
pihalla. Kunhan siipikarjan ulkonapitokielto touko-
kuun lopussa päättyy, pääsemme näkemään, miten 
kanalauma pihassa käyttäytyy, Anttila pohtii.

Kukko pitää yllä järjestystä
Jonna Anttila toteaa, että kanojen hankkiminen oli 
yllättävän mutkatonta – kunhan haluttuja maatiais-
kanoja ensin löytyi. 
– Ajattelin, että on käytävä läpi iso lupaprosessi, mut-
ta lopulta pelkkä ilmoitus Eviraan riitti!
Taajama-alueella kanojen pitäminen vaatii ilmoi-
tuksen lisäksi yhteydenoton kunnan terveyden-
suojeluviranomaiseen ja rakennusvalvontaan, sillä 
taajamissa kuntakohtaiset käytännöt kotikanalan 

perustamisesta ja muun muassa kukon pitämisestä 
voivat vaihdella.
– Me halusimme ehdottomasti kukon pitämään 
järjestystä kanalaan. Ilmoitimme siitä kyllä naapu-
reille ja ainakin toistaiseksi kukkomme on onneksi 
ollut hiljainen. Onhan se ikävää, jos kukko valvottaa 
aamuyöstä asti koko naapurustoa, Anttila pohtii.
Anttiloille oma kanalauma tarkoittaa paitsi takuulla 
tuoreita lähimunia, myös mukavia lemmikkejä.
– Lapset ovat tulokkaista tosi innoissaan ja odotta-
vat kovasti kanojen kesyyntyvän niin, että niitä saisi 
syliin. He ovat jo tarjoilleet kukolle matoja hiekkala-
piosta ja Kunkku-herra jakoikin niitä tasapuolisesti 
koko laumalleen.

Teksti ja kuvat: Kaisa-Liisa Ikonen

Kunkku-kukko ja
viisi kanaa kuopivat pihamaalla

Musti-kana on 
selkeästi Anttilan per-
heen uuden maatiais-
kanalauman rohkein 

rouva. Kunkku-kukko 
on toistaiseksi ollut 

aamuisin hiljaa.

Uunituore kotikanalan pitäjä Jonna Anttila kertoo, 
että kanat syövät todella monipuolisesti kaikkea 
perheen ruuantähteistä jyviin ja kastematoihin. 
Leipäpalasille on hyvä rohkaista kanoja tottumaan 
uuteen omistajaansa.
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 Pehmustematto vähentää kuormitusta alaraajoista ja alaselästä.
IN BRIEF
• The government of Hawaii signed two bills on Tuesday which formalizes its 
commitment to the goals of the Paris Climate Agreement. This comes after 
U.S. President Donald Trump decided to pull out of the climate deal.

IN BRIEF
• Two separate teams of astronomers have detected traces 
of one of life's building blocks in the gas regions of a young 
star system similar to our Sun in its formative stages. 

• These findings can help explain the origins of life within 
our own galaxy, as well as potentially help us find life be-
yond it.

IN BRIEF
•A company funded by NASA is proposing the development and use of fusion 
rockets, which are propelled by the same nuclear processes that power stars.

https://futurism.com

Wasa Royals 10.6  (Kaarlen kenttä/Vaasa)
Wasa Royals 29.6  (Kaarlen kenttä/Vaasa)
Wasa Royals 6.7  (Kaarlen kenttä/Vaasa)
Jakobsdagar 20.7 Jakobstad
SOPP Suuret Oluet Pienet Panimot Helsinki 26-29.7
Wasa Royals 27.7  (Kaarlen kenttä/Vaasa)
SOPP Suuret Oluet Pienet Panimot Åbo/Turku 17-19.8
SOPP Suuret Oluet Pienet Panimot Oulu/ Uleåborg 31.8-2.9

Tule tapamaan meitä!
 Kom och träffa oss!

ABC Kivihaka Vaasa
Citymarket Kivihaka
Citymarket Keskusta
K-Supermarket Huutoniemi
K-Supermarket Wasa
K-market Palosaari
K-market Strandkvarnen
K-market Suvilahti
K-market Sundom
Minimani Vaasa
Sale Kirkkopuistikko
Sale Korsholmanpuistikko
Sale Pukinkulma
S-market Gerby
S-market Palosaari
Prisma Vaasa

VAASA
K-Supermarket Piffi
K-market Kvevlax 
Sale Kvevlax
Sale Maxmo 
Sale Replot 
S-market Smedsby 
Södra Vallgrunds Handelslag
Café Arken

KORSHOLM

K-market Stenco Malax
S-market Köpings
K-market Sandström/Petalax

MALAX/
PETALAX

Sale Korsnäs
KORSNÄS

K-Market Närpes Livsmedel
NÄRPES

Citymarket Kokkola 
Minimani Kokkola 
Prisma Kokkola

KOKKOLA

VÄHÄKYRÖ
S-market Vähäkyrö

LAIHIA
K-market Laihia

NYKARLEBY
S-market Uusikaarlepyy

HÄRMÄ
K-market Härmä

VÖRÅ/
ORAVAIS
K-market Oravais 
S-market Vörå

SEINÄJOKI
Minimani Seinäjoki

Citymarket Jakobstad 
Prisma Jakobstad 

JAKOBSTAD

VAASA

Minimani Seinäjoki

NÄRPES

KOKKOLA

SEINÄJOKI

K-Market Närpes Livsmedel

KRISTINESTAD
Jungman

En sommar med Bock’s 
Kesä Bock’s:in kera

Nyhet från 
Bock’s 2017:
Kaffe Porter
0,33 l

Våra smakliga drycker finnes här:
Maittavat juomamme löydät täältä:

Kesän 
ehdoton 
ykkönen:
Weissbier
0,33 l
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Kia Kautto adoptoi nyt 12-vuotiaan Maukan koiran ol-
lessa yhdeksänvuotias.

Nykyään Maukka-koira on tärkeä osa Kauton perhettä.
–Maukka tuli meille osuneen ajoituksen tuloksena. Olin tu-
olloin alkanut miettiä koiran adoptoimista, kun näin, että 
ystäväni etsivät koiralleen kotia. Heidän perhetilanteensa 
oli muuttunut, eikä tuolloin yhdeksänvuotias Maukka enää 
oikein sopeutunut muutokseen. Siitä matkamme Maukan 
kanssa sitten alkoi, hymyilee Kia Kautto.

Adoptio viimeinen vaihtoehto
Ennen Maukan saapumista Kautto oli ehtinyt hieman tu-
tustua erilaisiin koiran hankintavaihtoehtoihin. Kautto oli 
alun perinkin suunnitellut koiran adoptoimista uuden pen-
nun hankinnan sijaan.
Monelle omistajalle adoptio ja koiralleen uuden kodin löytä-
minen on viimeinen vaihtoehto. 
–Minusta onkin todella surullista, jos koira jouduttaisiin lo-
pettamaan vain kodin puuttumisen vuoksi. Maukallekin me 
olimme viimeinen mahdollisuus ennen eläinlääkärikäyntiä. 
Maukka  oli ehtinyt olla jo testikäynnillä edellisten omista-
jien appilassa, mutta siellä elo ei tilanteiden muuttumisen 
vuoksi onnistunut. Oli siis kaikkien onni, että Maukka so-
peutui Kauton perheeseen. 

Kahden viikon koeaika
–Alussa meille annettiin kahden viikon koeajan, jolloin testa-
simme sopeutuisiko Maukka meille, kertoo Kautto. 
Koeaika oli tärkeä, sillä Kauton puoliso on aiemmin kärsinyt 
koira-allergiasta. Koeajalla Kautto pystyi myös näkemään, 
miten Maukka sopisi heidän perheeseensä. 
–Maukka on kuitenkin tämmöinen rauhallinen ja sosiaali-
nen persoona, joten hän sopeutui meille jo viikon jälkeen. 
Toisella viikolla hän kokeili hieman rajoja, kuten sohvalle 
ja sänkyyn tulemista, mitkä olivat tuolloin vielä kiellettyjä. 
Maukka voitti kuitenkin taistelun ja saa nyt maata viltin pääl-
lä sohvalla, nauraa Kautto.
 
Suunnitelmissa Maukalle kaveri
Pian liikunnanalan ammattilaiseksi valmistuva Kautto 
suunnittelee jo Maukalle kaverin löytämistä. 
–Olen ajatellut, että vanhalle herralle olisi mukava löytää ka-
veri kun valmistun ja voi olla, että kotona olo vähenee. Tä-
män vuoksi haluaisinkin, että Maukalla olisi täällä joku pitä-
mässä seuraa, kun olemme molemmat töissä, kertoo Kautto. 
Kautto suunnittelee jälleen adoptoivansa koiran Suomesta.  
Kautolla on myös ystäviä, jotka ovat adoptoineen niin sa-
nottuja rescue-koiria ulkomailta. 
–Haluaisin kuitenkin adoptoida Suomesta, sillä tuolloin 
pystyy ainakin jollain tasolla tietämään hieman koiran taus-
taa. Suomessa myös prosessi on ainakin oman kokemukseni 
mukaan ollut hyvin helppo. Internetistä löytyy paljon hyö-
dyllisiä sivuja, joista voi löytää koiria, jotka etsivät kotia, ker-
too Kautto. 

Teksti ja kuvat: Heta Mattila

Adoptiokoirasta on paljon iloa

Vanhallekin koiralle voi opettaa uusia temppuja. Kia Kautto 
on opettanut 12-vuotiaan Maukan istumaan, makaamaan 
ja kierähtämään. Herkuille perso Maukka temppuileekin 
nappulapalkalla innokkaasti. 

Adoptiokoira-Maukka seuraa tarkkaavaisena ikkunasta 
näkyvää maisemaa. Suomen pystykorvan ja Jack Russelin 
terrierin sekoitus Maukka nauttiikin oravien jahtaamisesta 
ja omistaja Kia Kauton rapsutuksista.

Maukka-koira on tuonut Kia Kauton arkeen iloa ja seuraa. 
Rauhallinen Maukka piristää Kauton ja hänen puolisonsa 
arkea.
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Mukava, 40v mies etsii vanhempaa, 
pehmeänpyöreää naista. Jos pidät 
suudelmista 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

Den fi nlandssvenska 

Kontakten

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

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

Btm, 39v poika etsii vanhempaa, yli 
58v top-miestä pitempiaik. suhtee-
seen. (1196201)

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 hait-
taa. (1187701)

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

Ilmoituksen jättö
SOITTAMALLA

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

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

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

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

INTERNETISSÄ
mega.mainostaja.com

Toimi ohjeiden mukaan ja jätä 
ilmoitus. Ilmoituksen hinta 10€

Kuva- ja/tai kehysilmoitus
mega.mainostaja.com

Voit halutessasi liittää ilmoitukseesi 
kuvan. Maksutapa verkkopankit sekä 
luottokortti.

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

Esimerkki

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

Täällä 78v, virkeä emäntä etsii ystävää 
sinusta mies. Kevät lähenee. Olisi hyvä 
olla ystävä, jonka kanssa harrastaa 
yhteisiä asioita. Seikkailijat älkää 
vaivautuko. (1193444)

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

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

MTV3 & Sub s.830
Nelonen, JimTV &

Nelonen Sport s.550

Koko maan 
kohtaamispaik-
ka teksti-tv:ssä

Olen sopivasti pehmeä, 06-alueen 
57v nainen. Sinä vapaa, luotettava, 
rehti mies, joka 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
Är en man, 64 år, mångsidig, varm 
och skön, god kondis, frisk och viril, 
jobbar. Söker lite yngre, kvinnlig vän 
att kramas och pussas med m.m. 
Tar inga onödiga bekymmer, inte du 
heller. Kram. (1196391)

Olen +65v, raitis, liikunnallinen leski-
mies 06-alueelta. Etsin tavallista, yksi-
näistä naista. Löydänkö? (1196047)

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 rök-
fri tjej, 20-30 år, som trivs på landet, 
gillar djur. (1191041)

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



Haen naista 06-alueelta, 50-65v ikäistä, 
kaikkeen kivaan, rantasauna lämpimänä 
Lappajärven rannalla. Myös kulttuurista 
olen kiinnostunut. Tule minun ystäväkse-
ni, sinä järviseudun nainen. (1196439)

Klassa yksinäistä naista, joka voisi halu-
ta 38/185/80, ok sinkkumiehen aina vä-
lillä läheiseksi ystäväkseen? (1196273)

Nuorekas, ok-näk. ja raitis, 59/185/88, 
erähenk. mies etsis vakituista. Vastai-
le, sä muodokas ja povekas nöpönenä. 
Sjk. (1195870)

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, sö-
ker kvinna, 55-70 år, för gemensam fram-
tid. Intr. bl.a. havet, musik (country), gamla 
amerikanska bilar m.m. (1194506) T

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

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)

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)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ilmoita
Annonsera

mega.mainostaja.com

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

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

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

Man, 58 år, söker positiv och allmän-
bildad kvinna. Mina intr. är jakt, fi ske, 
god mat, kattor. Bor i stan, men skulle 
gärna bo en bit utanför. (1185005) T

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 
vänta? Livet är nu! (1182427) T

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

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

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

megamarkkinat

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

mega.mainostaja.com

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

Jätä kuvailmoitus 
itse netissä

mega.mainostaja.com

Den fi nlandssvenska 

Kontakten
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, 
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)

Hakusessa kiva, tavallinen, rehti, vapaa 
mies, n. 50-65v. Toiveen esitti +50v, 
vapaa nainen. (1196374)

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)





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

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

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

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

Parit etsivät
Olemme +60v pari. Vaikka harrastam-
me tuhmia siellä, missä on kiinnijäämisen 
mahdollisuus, olemme silti fi ksuja. Etsim-
me samoista tykkäävää paria. (1195818)

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)




