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20 v.
alallaErikoishammas-

teknikolta
• uudet kokoproteesit
• tiivistys ja korjaus jopa odottaessa!
• hammasproteesien tarkastus ilmaiseksi! 
• takuutyö

Soita ja varaa aikasi!
#

Kuva: Matti Hietala

PowerParks 
sommar 2017 
I sommar kan man ta sig till PowerPark med tåg. Från 
och med 19.6 kommer ett söder- och ett norrgående tåg 
dagligen att stanna vid stationen i Härmä.  
Nyheter i nöjesparken denna sommar är golfbanan 
Adventure Mini och Joyride, en berg- och dalbana 
där man använder VR-glasögon. 

fortsätter på sidorna 2-4

PowerParkin
kesä 2017 
  
Tänä kesänä PowerParkiin pääsee junalla. 19.6. lähtien 
Härmän asemalla pysähtyy päivittäinen vuoro etelästä 
ja pohjoisesta.
Tämän kesän uutuuksia huvipuistossa ovat Adventure 
Mini-golfrata ja Joyride- vuoristorata jossa käytetään 
VR-laseja.

jatkuu sivuilla 2-4 
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Ostoskadulle uusia herkkuja
5 000 m²  RoadHouse-liikekeskus valmistui 2014. Liikekeskuk-
sessa on kahvio, ravintoloita, vaatetusliikkeitä, sisustus- ja lahja-
tavaraliikkeitä sekä K-ryhmän päivittäistavarakauppa. Keväällä 
Roadhouseen avautui herkkumyymälöitä joista saa paikan päällä 
leivottuja leivonnaisia ja leipää, käsityönä tehtyjä jäätelöitä, sekä 
juustoja, lihaa ja kalaa.
Deli-myymälöiden vetäjänä on maailmallakin töitä tehnyt keittiö-
mestari Torsten Valsberg, Närpiön lahja Härmälle.
- Hurjasti on tehty töitä ja nyt näyttää hyvältä, olemme valmiina 
kesän sesonkiin. Lihat tulevat pääosin Snelmannilta ja kalat Hätä-
lältä. Valikoimaa rakennetaan pääosin kotimaisista tuotteista laadun 
ja asiakkaiden kiinnostuksen mukaan pitäen mielessä sesongin tuot-
teet. Myymme esimerkiksi dry aged -kypsytettyä lihaa ja suomalaista 
limousine -rotukarjan lihaa, listaa Valsberg.
- Tarkoituksena on palvella esimerkiksi camping-asiakkaita niin, että täältä
voi ostaa koko illallisen tarpeet. Tänäänkin tiskiltä saa grillivalmiita broiler-
vartaita ja jälkiruuaksi suklaamousseeta. Ja tietysti ruuan valmistusohjeet!

Nya läckerheter 
på shoppinggatan   
Road House är ett 5 000 m² stort affärscenter som färdigställdes 2014. 
Centret rymmer café, restauranger, klädaffärer, inrednings- och 
presentaffärer samt K-affär med dagligvaror. I våras öppnades flera 
delikatessaffärer där man får nygräddat bakverk och bröd, handgjord 
glass samt ost, kött och fisk. 
För deli-affärerna svarar internationellt erfarna köksmästaren 
Torsten Valsberg, Närpes gåva till Härmä. 
- Vi har jobbat stenhårt och nu ser det bra ut, vi är väl förberedda inför 
säsongen. Köttet kommer i första hand från Snellman och fisken från att 
Hätälä. Sortimentet baseras huvudsakligen på inhemska produkter av 
hög kvalitet och i enlighet med med gästernas önskemål. Grundtanken 
är att använda produkter enligt säsong. Vi säljer till exempel dry aged-mörat 
kött och nötkött av rasen limousin, berättar Valsberg.           
- Meningen är att till exempel campinggäster ska kunna köpa allt de behöver 
för en middag. Just nu har vi exempelvis grillfärdiga broilerspett och till 
dessert chokladmousse. Och förstås tillredningsanvisningar!   

Keittiömestari Torsten Valsberg ja kuusi viikkoa kypsy-
tettyä dry aged -lihaa.

Köksmästare Torsten Valsberg och dry aged kött som 
mörats i sex veckor.

Jaana Nevanranta paketoi asiakkalle grillattavaa.
- Täällä on mukavaa, kun asiakkaat ovat usein lomalai-
sia ja heillä ei ole kiirettä mihinkään. Ihmisillä on aikaa 
kysellä ja keskustella. Koko ajan kehitellään jotain uutta, 
tällä viikolla on uutuutena ollut sushia.

Jaana Nevanranta fixar grilläckerheter till en gäst.
- Stämningen är så fin då gästerna ofta är semestrare 
som inte har någon som helst brådska. De har tid att 
fråga, prata och diskutera. Vi tar hela tiden fram något 
nytt, till exempel sushi den här veckan. 

   
Jäätelöt ja leivonnaiset ovat omaa tuotantoa.

All glass och allt bakverk är egenproducerat.

 Juustotiskillä voi nauttia myös 
viinilasillisen.

Vid ostdisken kan man också avnjuta 
ett glas vin. 

PowerPark on paljon muutakin kuin huvipuisto
Vuodesta 2006 PowerParkia johtanut Mikko Kiviluoma on kiireinen mies, sesonki on alkanut. Yli 
2700 cheerleaderia ja huoltajaa on tulossa seuraavana päivänä kaksipäiväisiin Summer Cheer Cup 
-kisoihin nyt jo neljättä kertaa. Erilaisia tapahtumia PowerParkin kesään mahtuu monta.
PowerPark julistautui vuonna 2014 Huvivaltioksi. Mutta mistä kaikki alkoi?
- Ulkokartingista, vuonna 2000 avattiin Mika Salo Circuit ja sitten tulivat katsomot, omistaja Jor-
ma (Lillbacka) toi muutamia huvipuistolaitteita maailmalta ja siitä sekä Jorman visioista se lähti. 
Kartingradalla on ajettu MM ja EM- kisoja, tänä kesänä täällä kilpaillaan taas: Heinäkuun 21.-23. 
päivä meillä on EM-osakilpailu Flying Finn 100 Race, joka on osa Suomi 100 -ohjelmaa, kertoo 
Kiviluoma. 
17 vuoden aikana maailman pohjoisimmasta huvipuistosta on kasvanut ympäri vuoden toimiva 
elämyspuisto, joka tarjoaa kaikenlaista viihdykettä tapahtumineen ja oheispalveluineen. Myön-
teistä palautetta onkin tullut asiakkailta: Viitenä vuotena PowerPark on Taloustutkimus Oy:n 
tutkimuksessa arvioitu Suomen parhaaksi vapaa-ajankeskukseksi, viimeksi viime vuonna.
- Suurin osa 450 kesätyöntekijästämme on nuoria, nuorimmat 14-vuotiaita. Tämä on palveluyri-
tys ja PowerPark monelle ensimmäinen työpaikka. Haluamme antaa heille hyvän lähdön työelä-
mään ja asiakkaille hyvää palvelua. Avain siihen on koulutus. Viime vuosina olemme palkanneet 
sesonkityöntekijöitä myös iäkkäämmistä, vanhin on 73-vuotias. Tämä osoittautui toimivaksi yhtä-
löksi: heillä on hyvä ote etenkin lasten kanssa työskentelyyn, mikä on tärkeätä tällaisessa paikassa, 
toteaa Kiviluoma.
Tulevaisuudesta puiston johtaja puhuu innostuneesti mutta arvoituksellisesti: Suunnitelmia taatusti 
on, mutta niitä ei voi paljastaa. Viime kesänä aukesi ravirata, tänä kesänä Adventure minigolf, 
Joyride virtuaalilaseilla ja Roadhousen deli-myymälät. Päivittäiset junayhteydet etelästä ja pohjoi-
sesta alkoivat tällä viikolla. 
Mitä ensi kesänä? PowerParkissa vain taivas tuntuu olevan rajana.

PowerPark är mycket mer än en nöjespark
Säsongen har inletts och Mikko Kiviluoma, chef för nöjesparken sedan år 2006, har fullt upp. 
Drygt 2700 cheerleaders med supporters invaderar parken följande dag – det är dags för tvådagar-
sevenemanget Summer Cheer Cup, nu för fjärde gången. Och det här är bara ett av sommarens 
många spännande tillställningar.
År 2014 utropades PowerPark till Nöjesstat. Men hur började det hela?   
- Det startade år 2000 med invigningen av go-kartbanan Mika Salo Circuit och därtill hörande 
åskådarläktare. Ägaren Jorma (Lillbacka) hade stora visioner och med anskaffningen av några 
nöjesparkmaskiner sparkades verksamheten igång. På kartingbanan har man tävlat om både VM- 
och EM-titlar och i 21-23 juli ordnas EM-deltävlingen Flying Finn 100 Race. Tävlingen är en del 
av programmet Finland 100, berättar Kiviluoma.
På 17 år har denna världens nordligaste nöjespark vuxit till en året runt-öppen upplevelsepark som 
med publikvänliga evenemang och kringtjänster erbjuder glädje, spänning och trivsel för folk i 
alla åldrar. Feedbacken från gästerna säger det mesta: Under fem år har PowerPark i Taloustutki-
mus Oy:s undersökning bedömts som Finlands bästa fritidscenter, senast i fjol.  
- Största delen av våra 450 sommarjobbare är unga, de yngsta i 14-årsåldern. PowerPark är ett 
serviceföretag och för många den första arbetsplatsen. För att ge dessa ungdomar en bra start i 

arbetslivet och samtidigt erbjuda god service till gästerna satsar vi 
på utbildning. De senaste åren har vi också anställt äldre personer, 
den äldsta 73 år gammal. Ett lyckat drag har det visat sig, för äldre 
människor har god hand med barnen, förklarar Kiviluoma.
Chefen talar entusiastiskt, men gåtfullt om framtiden: Vi har stors-
lagna planer, men ännu är det för tidigt att yppa vad det är fråga 

om. Nytt ifjol var en travbana, den här sommaren Adventure 
minigolf, Joyride med virtuella glasögon och deli-butikerna i 
Road House. Från och med denna vecka är det också möjligt 
att resa hit med tåg, både söder- och norrifrån.    
Och nästa sommar? För PowerPark tycks bara himlen 
vara gränsen. 

Olavi Koivisto hoitaa 
asiakkat arvokkaasti Time 

Machinen kyytiin.
Olavi Koivisto hjälper 

gästerna att installera sig i 
Time Machine-vagnarna

Camping-alueella voi yöpyä
myös vankkurimökissä.

På campingplatsen kan man 
också övernatta i stugvagn.



Allsång 
på Bock´s

14.6

Än en gång samlas regionen på Bock’s för att sjunga 
in sommaren med en allsång i sällskap med 

Svenska Österbottens ungdomsförbund och Den-
nis Rönngård. I år gästades också allsången av Jenny 
Malmberg från Vaasan Kaupunginteatteri som hade 
huvudrollen i den finska versionen av musikalen ”Så 
som i himmelen” och som just nu är aktuell som en av 
skådespelarna i musikalen ”Grease” av studentteatern 
Rampen i Vasa. Antalet deltagare ökade från fjolårets 
ca 300 pers till i år över 400 pers! Vi kan inte vara annat 
än glada och stolta över energin som finns i Österbot-
ten!

över 400 
besökare!

PowerParkin tapahtumia 
kesällä 2017
Huvipuisto avoinna 29.4. - 2.9.2017
VR:n junayhteys PowerParkiin 19.6.
PowerParkin kansainväinen juhannus ja 
Nordic King –ravit 22. -24.6.
Juhannusaattona 23. 6. iltapäivällä starttaa kansain-
väliset Nordic King –ravit ja aatto jatkuu juhannus-
tansseilla aamuyöhön PowerParkissa. Juhannus-
päivänä ravataan Toto76 –kierros ja kylmäveristen 
Nordic King –finaali. 
Iltajuhla PowerParkissa, esiintyjinä  mm. Lauri Tähkä ja 
Jari Sillanpää. Saksasta DJ Sash ja Ruotsista Basic 
Element. Lisäksi Neljän Suora, Matti ja Teppo, 
Finlanders, Hurma, Marko Maunuksela ja Ässät. 
Viime vuonna 24.000 juhannusjuhlijaa.
Kartingin EM-osakilpailu 21. -23.7.
Flying Finn 100 Race
PowerParkissa kisattava Flying Finn 100 Race tuo 
Euroopan parhaimmat kartingkuljettajat Alahärmään. 
Kilparadalla myös joukko kotimaisia kartinghuippuja. 
Flying Finn 100 Race on osa Suomen itsenäisyyden 
100-vuotisjuhlavuoden virallista ohjelmistoa. Viikon 
aikana myös muita autourheiluun liittyviä tapahtumia.
PowerPark Horse Show, Suomi 100 v. 
esteratsastuksen juhlakilpailut 2. - 6.8. 
Viisipäiväinen esteratsastuksen kansainvälinen 
huipputapahtuma. Pääluokka on Suomi 100 v. juhla-
kilpailu. Osallistujina Suomen parhaat ja joukkueita 
muista Euroopan maista. 
Power Truck Show 11. -12.8. 
Power Truck Show’n kuljetusmessut on ammattimes-
sutapahtuma, jossa mukana ovat kuorma-automaa-
hantuojat, päällirakentajat, kalusto- ja laitevalmistajat, 
varuste- ja tarvikemyyjät, koulutusten ja palvelujen 
tarjoajat sekä alan viranomaiset. Kuljetusmessuille 
odotetaan 30 000 kävijää.
Autonäyttelyssä ovat mukana Suomen ja Euroopan 
kovatasoisimmat näyttelyautot, siistit hyötyajoneuvot, 
veteraani- ja nostalgia-autot, jenkkiveturit, vanit, pick-
upit, pakettiautot ja muut näyttävät henkilöautot.
Päättäjäiset 2.9.

Evenemang i PowerPark 
sommaren 2017   
Nöjesparken öppen 29.4 - 2.9.2017.  
Tågförbindelse till PowerPark från 19.6
PowerParks internationella midsommar och 
travtävlingen Nordic King 22 -24.6
På eftermiddagen på midsommarafton 23. 6 startar 
internationella Nordic King-travet och kvällen fortsät-
ter med midsommardans fram till morgontimmarna 
i PowerPark. På midsommardagen körs Toto76 och 
Nordic King-finalen för kallblod.    
Kvällsfest i PowerPark, underhållning med bl.a. 
Lauri Tähkä och Jari Sillanpää, från Tyskland DJ Sash 
och från Sverige Basic Element. Dessutom Neljän 
Suora, Matti ja Teppo, Finlanders, Hurma, 
Marko Maunuksela och Ässät. 
I fjol lockade festen 24.000 midsommarfirare.  
EM-deltävling i karting 21 -23.7
Flying Finn 100 Race
I sommar samlas Europas bästa kartingförare i Power-
Park för att tävla i Flying Finn 100 Race. Också flera 
inhemska toppförare deltar. Flying Finn 100 Race ingår 
i Finlands självständighets officiella 100-årsjubileums-
program. Under veckan ordnas även andra evenemang 
med anknytning till bilsport. 
PowerPark Horse Show, Finland 100 års 
jubileumstävling i banhoppning 2 - 6.8 
Ett femdagars internationellt banhoppningsevenemang. 
Huvudklassen är Finland 100 års jubileumstävling. 
Deltagarna består av finska eliten och grupper från 
övriga europeiska länder.     
Power Truck Show 11. -12.8. 
Power Truck Show är ett transportevenemang där 
lastbilsimportörer, tillverkare av påbyggnationer, mate-
riel- och redskapstillverkare, utrustnings- och tillbe-
hörssäljare, utbildnings- och tjänsteproducenter samt 
branschmyndigheter presenterar sig. Transportmässan 
väntas samla 30 000 besökare.   
På bilutställningen visas Finlands och Europas hetaste 
utställningsbilar, snygga bruksfordon, veteran- och 
nostalgibilar, amerikanska lastbilar, vans, pick-ups, 
paketbilar och andra sköna personbilar.  
Avslutning 2.9

Jukka, Anna, Aino ja Veera olivat tulleet Tam-
pereelta kesälomallaan Pohjanmaalle sukuloi-

maan ja käymään PowerParkissa. Päivä oli    
kulunut nopeasti lapsille sopivia laitteita 

kiertäessä. Monessa laitteessa oli käyty 
kolmekin kertaa ja hauskaa on ollut, 
kertoivat tytöt. 
-Teemu-Nallen talo oli myös kiva 
paikka, lisää äiti-Jaana.
Vielä kierros Dino Safarissa ennen-
kuin lähdetään paapan luo!
Jukka, Anna, Aino  och Veera kom 
från Tammerfors för att under som-

marsemestern träffa släkt och vänner i 
Österbotten och samtidigt besöka Power-

Park. Barnen trivdes som fisken i vatten i 
nöjesparkens spännande maskiner och dagen 

gick i ett huj. Jättekul, tyckte flickorna.   
- Också Teemu-Nalles hus var intressant, tillägger 

mamma Jaana.  Dino Safari ännu en gång och sedan 
iväg till farfar!  

PowerPark:
• Huvipuisto, jossa 40 laitetta
• Satumaa jossa Röllikylä
• 5D -elokuvateatteri
• Ulkokartingrata
• Sisäkartingrata
• Ratsastuskeskus
• Ravirata
• Minigolf
• Majoitustiloina hotelleja, 
   huoneistoja ja mökkejä,     
   kaksi camping-aluetta
• Road House kauppakeskus, 
   ravintoloita ja kahviloita
• Saunoja ja neuvottelutiloja

PowerPark:
• Nöjespark, med 40 attraktioner
• Sagoland med Röllibyn
• 5D bio
• Gokartbana
• Gokarthall
• Hästcenter
• Travbana
• Minigolf
• Boende: hotell, 
   lägenheter och stugor,     
   två campingområdena
• Road House affärscentrum, 
  restauranger och caféer
• Bastur och konferensutrummen
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Vaasassako ei tapahdu juhannuksena yhtään 
mitään? Väärin! Vaasassa WsArenan lavalle 
Varastokadulla kipuaa taas jussina Lisää 

löylyä!-tapahtumassa joukko Suomen eturivin artis-
teja ja bändejä täydennettynä paikallisilla viihdyttäjil-
lä. Perjantaina 23. kesäkuuta yleisöä viihdyttävät mm. 
One Desire, Klamydia, Pauli Hankiniemi Retkueensa 
kanssa, sekä Wild Banana, HulaHula Suomi sekä 
Jerry. Juhannuslauantaina puolestaan lavalle kipua-
vat Olli Lindholm Yö-yhtyeensä kanssa, Maj Karma, 
Raaka-aine sekä paikalliset Pistolero Muerte ja Jerry.
Lisää löylyä!-juhannusfestivaali järjestetään nyt to-
ista kertaa Vaasassa. Tapahtumapaikkana on 23.-24. 
kesäkuuta WSArenan tilat ja sen ympäristö Klemet-
tilässä. Tapahtuma sai paljon kehuja viime vuonna, ja 
Lisää löylyä-festarin promoottori Ari Rintamäki luot-
taa kaupunkijuhannuksen suosion kasvuun.
- Erinomaiset esiintyjät, hyvä fiilis ja onnistuneet jär-
jestelyt tuovat varmasti tänäkin juhannuksena väkeä 
Vaasaan. Väite, että vaasalaiset eivät lähde juhannu-
ksena mökeiltään yhtään mihinkään ei viimeksikään 
pitänyt aivan paikkaansa. Viimeksi tosin suurempi 
osa kävijöistä tuli Vaasan rajojen ulkopuolelta. Odo-
tamme molemmille päiville yli tuhatta kävijää. Suu-
rempaankin yleisöryntäykseen ollaan varauduttu, sil-
lä festarin teltta-alue on huomattavasti viime vuotista 
suurempi ja pystymme palvelemaan 3000 kävijääkin 
päivässä.
Myös kesän oikutteleviin sääolosuhteisiin ollaan 
varauduttu.
- Lisää löylyä!-tapahtumassa juhlitaan sateelta ja tuu-
lelta suojassa ja jos paistaa, niin sekään ei haittaa, sillä 
terassit toimivat ja isoissa teltoissa tunnelmaa riittää. 
Nyt ei suomalaisesta rockista nauttineiden ei tarvitse 
lähteä merta edemmäksi kalaan, sillä Varastokadulle 
Vaasaan saapuvat kotimaisen rockin kärkinimet, he-
hkuttaa Ari Rintamäki.

Uudenlainen tapahtuma-areena
Reilu vuosi sitten, eli tarkemmin sanottuna 5. maa-
liskuuta, vietettiin uudenlaisen tapahtuma-areenan 
avajaisia Vaasan Varastokadulla. Ari Rintamäen ide-
alle moni pyöritteli epäuskoisena päätään; eli tuskinpa 
nyt sellainen konsepti tänne sopisi, että päiväsaikaan 
Wasasafen myymälänä ja varastotilana toimiva ko-
konaisuus muuntuisi illan tultua lähes tuhat ihmistä 
vetäväksi tapahtuma-areenaksi ja anniskelupaikaksi.
- Puolitoista vuotta sitten ryhdyimme toteuttamaan 
varsin nopeassa tahdissa unelmaamme.  Avajaisissa 
esiintyi Paul Oxleys Unit ja sen jälkeen WSArenalla 
ovat vierailleet lähes kaikki Suomen terävimpään 
bändi- ja artistikärkeen lukeutuvat nimet sekä tun-
nettuja nimiä aina ulkomaita myöden.
Lisää vettä epäilevien tuomaiden kiukaalle heitettiin, 
kun Rintamäki paljasti järjestävänsä Vaasaa kak-
sipäiväisen juhannusfestivaalitapahtuman.
- No jaa, tuolloin varmasti moni piti meikäläistä lähes 
tulkoon hulluna, kun tiedotimme tuosta juhannusta-
pahtumaideasta. Mutta mitä vielä! Viime vuonna jär-
jestetty Lisää löylyä!-tapahtuma osoitti kaikki negatii-
viset puheet vääriksi. Meillä oli täällä sellaiset bileet, 
jossa kaikki, yleisö ja esiintyjät, viihtyivät, ja samalla 
päätimme, että tämä ei jää tähän. Niinpä viime vuo-
desta edelleen viisastuneina meillä on tarjota tänä ju-
hannuksena taas erittäin korkeatasoinen, kaksipäiväi-

nen keskikesän rockpainotteinen festivaali. Mukana 
on jälleen tukku huippunimiä Suomen rocktaivaalta 
täydennettynä paikallisilla esiintyjillä.

Yleisön viihtyvyyteen panostetaan
- Niin kuin tuossa totesin, niin tämän vuotista juhan-
nustapahtumaa ruvettiin suunnittelemaan itse asiassa 
melkeinpä heti viime juhannuksen jälkeen.  Paitsi ar-
tisteihin ja musiikilliseen tarjontaan, niin panostam-
me viime vuotista enemmän myös yleisön viihtyvyy-
teen. Viime juhannuksena alueella oli iso teltta, nyt 
on vielä isompi. Myös anniskelupaikkoja on huomat-
tavasti viime vuotista enemmän, luettelee Rintamäki.
Myös tapahtuman budjetti on viime vuotista suu-
rempi.
- Budjetti nousi edellisestä jonkin verran, mutta meil-
le riittää tuollaiset vajaa tuhat kävijää päivää kohden 
tapahtuman taloudellisen onnistumisen kannalta. 
Meillä on nimittäin omasta takaa jo laitteistot val-
miina. Hyvään äänentoistoon menee normaalisti hu-
ippubändin palkkion verran rahaa, tietää Rintamäki.
Vaasassa on juhannuksen aikoihin harvinaisen paljon 
vilskettä, sillä Lisää löylyä!-tapahtuman lisäksi kau-
pungissa järjestetään samanaikaisesti yleisurheilun 
EM-joukkuekilpailu.
- Mikäänhän ei estä yleisöä löytämästä molempiin ta-
pahtumiin. 

Uutta ja hieman vanhempaa
WSArenalla nähdään juhannuksessa mielenkiintoi-
nen musiikillinen kattaus. Rockpainotteinen festivaali 
tuo Vaasaan kotimaisia huippunimiä täydennettynä 
paikallisuudella. Eräs odotetuimmista esiintyjistä on 
juhannusaattona perjantaina esiintyvä One Desire. 
Kokoonpano on suomalainen rockyhtye, joka perus-
tettiin vuonna 2012. Yhtyeeseen kuuluvat laulaja An-
dre Linman, kitaristi Jimmy Westerlund, rumpali Ossi 
Sivula ja basisti Jonas Kuhlberg.
Sivulan perustaman yhtyeen kokoonpano on vaih-
dellut moneen kertaan. Vuonna 2014 yhtyeen tuotta-
jaksi liittyi Westerlund, jonka kautta yhtyeeseen tuli 
laulajaksi Sturm und Drangin laulajana tunnetuksi 
tullut Linman. Paria vuotta myöhemmin Westerlun-
dista tuli yhtyeen kitaristi. 

Ensimmäisen albumin nauhoituksen jälkeen yhtyee-
seen liittyi vielä basisti Kuhlberg.
Yhtyeen esikoisalbumi One Desire julkaistiin maail-
manlaajuisesti tämän vuoden maaliskuussa italialai-
sen Frontiers Music-levy-yhtiön kautta. Albumilta 
ensimmäisenä singlenä julkaistiin jo tammikuussa 
erinomaisen vastaanoton saanut kappale Hurt.
Klamydiaa ei liiemmin tarvitse kotimaiselle rocky-
leisölle esitellä. Bändin laulaja Vesku Jokinen kertoo 
Klamydian heittävän kesässä tuollaiset 30 keikkaa.
- Kotikaupungissa esiintyminen on silti aina oma jut-
tunsa. Kun on puolet yleisöstä tavalla tai toisella tuttu-
ja kasvoja, niin se tuo keikkaamme oman panoksensa. 
Pieni jännitys on vain hyvästä, toteaa Vesku.
Yhtye julkaisee ensi vuonna 30-vuotisjuhansa kunni-
aksi uuden albumin.
Paikallisuutta edustaa juhannusfestareilla myös vaa-
salainen rock-kokoonpano Pistolero Muerte. Bändi 
soittaa rockcovereita laidasta laitaan.
- Projektimme lähti käyntiin vuonna 2013 akustise-
na triona, mutta se on kasvanut pikkuhiljaa oikeaksi 
rockbändiksi. Tarjoamme juhannuksenakin hyvä-
henkisen shown, johon on tungettu viime vuosisadan 
parhaat rokkikappaleet ilman sitä vaaraa, että biisit 
tuntuisivat vanhoilta ja tylsiltä, naurahtaa bändin 
nokkamies ja laulaja Mikael Lundström.
- Meillä on ohjelmistossa niin paljon biisejä, että se ei 
jätä ketään kylmäksi. Tilanteesta riippuen ja pelisil-
mää käyttäen voimme tarjota kuulijoillemme maku-
paloja aina J.J. Calesta AC/DC:n hitteihin, sanoo 
juhannuslauantaina esiintyvää Pistolero Muertea 
edustava Lundström.
Lisää löylyä! juhannusjuhla Vaasassa 23. - 24. 
kesäkuuta 2017, Varastokatu 9, molempina päivinä 
alkaen klo 17.00.

Texti ja kuvat: Juha Rantala

Vaasassa ei juhannuksena laadusta tingitä
Lisää löylyä!-festareilla kohtaavat maamme
eturivin artistit täydennettynä paikallisviihdyttäjillä

Klamydian Vesku Jokinen, Lisää löylyä! tapahtuman promoottori Ari 
Rintamäki ja One Desiren solisti Andre Linman lupaavat Vaasaan 
mielenkiintoisen ja monipuolisen rockjuhlan.

Vaasalainen rock-kokoonpano Pistolero Muerte tuo 
juhannustapahtumaan ripauksen paikallisuutta. 
Promoottori Ari Rintamäki (kuvassa toinen oike-
alta) yhdessä Pistolero Muerten Niklas Norrgrannin, 
Mickel Sahlströmin ja Mikael Lundströmin kanssa. 
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    Vi rensar bort 
den hindrande 
fjolårsvassen från 
bäckens nedre 
utlopp så att fisken 
kan stiga fritt.

     Isen går i 
Skärisundet och 
vitnar mot klippor 
och stränder.
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u
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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.
Avoinna: tiistai – sunnuntai 10–16 suljettu 23.-26.6.2017 (Juhannus)
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 suljettu 23.-26.6.2017 (Juhannus)
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 suljettu 23.-26.6.2017 (Juhannus)
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 suljettu 23.-26.6.2017 (Juhannus) 
Ilmainen sisäänpääsy.Vaasan kaupungintalo, Senaatinkatu 1 D
Sisäänkäynti Raastuvankadun puolelta.

BLACK WALL GALLERY
Paula Blåfield - Liikkeessä 22.6.-16.7.2017
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 suljettu 23.-26.6.2017 (Juhannus) 
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.
Öppet: tisdag–söndag 10–16 stängt 23.-26.6.2017 (Midsommar)
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 stängt 23.-26.6.2017 (Midsommar)
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 stängt 23.-26.6.2017 (Midsommar)
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, stängt 23.-26.6.2017 (Midsommar)
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 
Paula Blåfield - I Rörelse 22.6.-16.7.2017
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 stängt 23.-26.6.2017 (Midsommar)
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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Elisabeth Holm, Maxmo

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.

Taina Timonen, Kaskinen. Auringonlasku

Nea Långskog, Pörtom

Taina Timonen, Kaskinen. Tiklipari

Christian Nylund. Vasa. Sju ”dunbollar” tillsammans med knölsvansmamman.

Matts Kronqvist. 
Fotot taget på Handelsesplanaden/Kauppapuistikko. Stare, Kottarainen.



www.megamedia.fi

Matti Hietala, Vaasa. SUOMI 100v SINIVALKOkukkia, VaasaPäivi Lammela, Teuva. Valkohäntäpeura.

Matti Hietala, Vaasa. HELTEISEN illan VÄRIÄ, 14.6.2017 Vaasa

Kristina Granholm, ÖverMalax

Tarjo Vainio. Kesä ja alppiruusu, kauneimmillaan!

Päivi Lammela, Teuva. Kalatiira.
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Kaikki hyvä loppuu aikanaan. Nimittäin vuodes-
ta 2009 noin 30 ammattinyrkkeilytapahtumaa 

Vaasassa ja muuallakin Suomessa järjestäneen Ca-
ramelito Promotionsin viimeinen oma nyrkkeily-
ilta rakennetaan Vaasassa WsArenalle lauantaina 16. 
syyskuuta. Mutta Grande Finale tapahtuma päättää 
yhden vaasalaisen urheilullisen menestystarinan tyy-
lillä.
- Kyseessä on promoottoriurani viimeinen tapah-
tuma. Jatkan kyllä toimintaa ammattinyrkkeilyn 
parissa, mutta hieman toisenlaisissa tehtävissä, my-
öntää Caramelito Promotionsin promoottori Markus 
Lammi.
Grande Finale-ilta on eräs Vaasan nyrkkeilyhistorian 
kovatasoisin ja merkittävin tapahtuma, sillä tapah-
tuman 10-eräisessä raskaansarjan pääottelussa iskee 
suomalaisen Robert Heleniuksen  viime vuoden huh-
tikuussa 6. erässä tyrmännyt ranskalainen Johann 
Duhaupas. Meritoitunut ja nyrkkeilypiireissä kor-
kealle arvostettu 36-vuotias ranskalainen rankataan 
tällä hetkellä maailman listalla 16:nneksi ja Euroopan 
listan 6:nneksi parhaaksi raskaansarjan  nyrkkeilijäk-
si. Duhaupas tyrmäyksen uhreiksi ovat Heleniuksen 
lisäksi joutuneet EU-titteliotteluissa niin Jarno Ros-
berg kuin Janne Katajistokin.
Duhaupasin kykyjen puolesta puhuu sekin, että hän 
otteli raskaansarjan MM-tittelistä (WBC:n versio) 
Yhdysvalloissa Deontay Wilderiä vastaan syyskuussa 
2015 kärsien tappion.
- Uskon Vaasan otteluni edistävän tavoitettani päästä 
uudelleen WBC-liiton MM-titteliotteluun. Haluan 
toki antaa revanssimahdollisuuden myös Heleni-
ukselle, mutta päätähtäimeni on voittaa sarjojen sar-

jan MM-titteli, kertoo Duhaupas tiedotteessaan.
Ranskalaisella on tilillään 39 ottelusta 35 voittoa. Du-
haupasin vastustaja Vaasan iltaan julkistetaan myö-
hemmin.

Mielenkiintoisia esiotteluita
Pääottelun lisäksi Grande Finale-tapahtumassa on 
paljon muutakin mielenkiintoista nähtävää. Pro-
moottori Lammin mukaan tähän mennessä on lyöty 
lukkoon neljä ottelua, mutta lisää on tulossa.
Illassa nähdään mm. harvinaislaatuisesti kaksi suo-
malaisten välistä ammattilaisottelua. Maaliskuussa 
2015 debytoinut vaasalainen Mathias Eklund kohtaa 
8-eräisessä ylemmän keskisarjan BBU-liiton Itämer-
en alueen mestaruusottelussa Oulun Mika Joensuun.
- Ottelutauolta palaavalla Joensuulla on kahdesta vii-
meisestä ottelustaan voitot aggressiivisilla esityksillä 
ja hän onkin kokemuksensa ja taitojensa puolesta 
Eklundin uran tähän astisista vastustajista kiistatta 
kovin, vakuuttaa Lammi.
- Titteli ja kova vastus totta kai motivoivat. Lisäksi 
edessä on urani ensimmäinen 8-eräinen, joten jos 
muut ovat kesälomalla, niin minulle kesä tietää tre-
eniä ja taas treeniä. On upeaa päästä taas ottelemaan 
kotiyleisön edessä. Viimeksi tunnelma WsArenalla 
oli aivan fantastinen. Ja nyt odotan tapahtumalta 
vieläkin enemmän, sanoo kahdeksasta ammattiot-
telustaan seitsemän voittoa ja yhden tasurin iskenyt 
vaasalainen.
Toisessa suomalaisten välisessä koitoksessa iskevät 
yhteen Caramelito Promotions-tallia edustava Ko-
skenkorvan Veli-Pekka Mattila, joka saa 6-eräiseen 
keskisarjan kamppailuun vastaansa Pekka Mäen ma-

nageroiman Dimitri Faltinin.

Pirkka Suksi debytoi
Paikallisväriä tapahtumassa edustaa myös vaasalai-
nen raskaansarjan mörssäri Pirkka Suksi, joka ottelee 
kotiyleisönsä edessä ensimmäisen ammattinyrkkeily-
ottelunsa.
35-vuotiaan, niin potkunyrkkeilyssä kuin nyrk-
keilyssäkin SM-mitaleita voittaneen, Suksen tavoit-
teet ammattinyrkkeilyssä ovat kansallisen tason 
otteluissa, mutta ulkomaidenkaan kehät eivät ole 
poissuljettuja.
- Otan ammattinyrkkeilyssä yhden ottelun kerrallaan 
ja katson mihin rahkeeni riittävät. Haluan tarjota 
kotiyleisölleni syyskuussa viihdyttävän ottelun. Pa-
nostan edelleen myös potkunyrkkeilyyn ja haluan 
siinä vakiinnuttaa maajoukkuepaikkani, sanoo yli 50 
kehäkamppailua potkunyrkkeilyssä ja amatöörinyrk-
keilyssä käynyt Suksi.
Hän on edustanut potkunyrkkeilyssä Suomea MM-
tasolla ja voittanut SM-tasolla kuusi eriväristä mita-
lia. Amatöörinyrkkeilyssä hänen parhaat saavutuk-
sensa ovat SM-hopea ja -pronssi.
Ammattilaisdebyytissään hän ottelee 4 erää ja myös 
tässä tapauksessa vastustaja julkistetaan myöhem-
min.
Grande Finale-ammattinyrkkeilyilta WS Arenalla, 
Varastokatu 9, Vaasa, lauantaina 16. syyskuuta klo 
19 alkaen.

Heleniuksen tyrmääjä tähdittää
Vaasan ammattinyrkkeilyiltaa syksyllä
Juha Rantala

Vaasassa WS Arenalla syyskuussa järjestettävän ammattinyrk-
keilytapahtuman kattauksesta olivat kertomassa WS Arenan Ari 
Rintamäki, illassa ottelevat vaasalaisnyrkkeilijät Pirkka Suksi ja 
Mathias Eklund sekä tapahtuman promoottori Markus Lammi. 
- Kuva: Juha Rantala

Grävarbetena är till största delen avklarade och nu börjar Innovationscentret I 
Bock´s att resa sig. De första gjutarbetena påbörjades i veckan.
Tanken är att hela Österbotten skall få nytta av projektet. Huset skall bli ett centrum 
för nya digitala lösningar inom hälsovården, utbildningen, arbetsprocesser, logistik, 
betalningsrörelser, sociala frågor och ledningsstrukturer. Centret kommer också att 
hjälpa enskilda aktörer såsom företag, individer och start-ups att ta sig vidare ut i 
världen både fysiskt och mentalt. En tanke är även att bla  stöda och hjälpa kloka och 
duktiga mänskor i byarna att skapa fördelar av byns livsstil i framtiden
Honörsorden är att skapa nya yrken, framtida arbetsplatser där digitalisering  och AI 
(Artificial Intelligence) är i centrum. Men förutom det rent tekniska kommer en stor 
dos av Wisdom att läggas till i de digitala konceptena.
Man kan nu på riktigt säga att varje flaska Bock´s och varje Euro går till att utveckla 
Österbotten. Projektet kommer att kräva omkring 3 miljoner Eur och banklån för att 
starta.

Make good – Bock´s kehittää Pohjanmaata
Innovaatiokeskus rakennetaan

Ranskalainen raskaansarjan ammattinyrkkeilijä 36-vuotias 
Johann Duhaupas on yksi Vaasassa kautta aikojen meritoitunein 
nyrkkeilijä. Suomessa hänet tunnetaan parhaiten huhtikuussa 
2016 Hartwall Arenalla iskemästään 6. erän tyrmäysvoitostaan 
Robert Heleniusta vastaan. Duhaupas on myös otellut raskaan-
sarjan maailmanmestaruudesta. 
- Kuva: Petteri Heittola



På Veijin 
sommarturné

På Veijin drar denna sommar ut på en turné i 
Österbotten. På Veijin är en krogshow mycket lik 
det svenska succéprogrammet På Spåret. Två lag 
tävlar mot varandra i en frågesport där geografi 
tar mycket plats. 

En av destinationerna där På Veijin landar är 
Bock´s. De tävlande lagen kommer att vara 
politiker från Vasa och Korsholm. Det blir alltså 
ett tvättäkta politikerkamp. Drar Vasapolitikerna 
det längsta strået eller kommer Korsholmarna in 
till storstan och tar hem vinsten? 

Vi ses på Bock´s den 1 juli klockan 20:30. 

Johannes Björkqvist och Roy Mäki-Fränti

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

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

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

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

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)

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)

Eeva, eeva! Tule jo, eedeni kohta lois-
tossaan. Aatami täällä sinua odottaa. 
(1196875)

Sydämensivistystä omaava, lapsirakas, 
raitis, rehellinen ja vapaa mies 06-alueel-
ta etsii kumppania tositark. (1196648)

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)

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)

Ilmoita
Annonsera

mega.mainostaja.com

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)

Den fi nlandssvenska 

Kontakten

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)

megamarkkinat

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

mega.mainostaja.com

MYYDÄÄN
Hirsihuvila 1kpl väriv. 6990e, 
87m2, 1 1/2 krs, katettu teras-
si. Lisätiedot P. 0401884878

SEKALAISTA
Mitä kesä tuo sinulle? Rak-
kaus, ihmissuhteet, työ, ra-
ha, terveys? Soita ja kysy sel-
vänäkijältä, Päivi Alasen vas-
taanotto Vaasassa, myös ryh-
mille, naistenillat yms. Katso 
lisää: www.paivialanen.fi , 
p. 070081888, 2,37e/min+pvm.

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
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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)







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)






