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LAIHIA 477 0744 
Kauppatie 5
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Köpingsvägen

20 v.
alallaErikoishammas-

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

Soita ja varaa aikasi!
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ALE ALE! Tervetuloa kesäiseen Tolkin Kauppahalliin! HALPAA ON!

Tarjoukset voimassa  6.7. 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! 
Muovinen lokerikkopakki vaikka uistimille!/Plastfack för flöten!
Kynnysmatot alkaen/Dörrmattor från  4€
FIDGET SPINNERIT eri malleja SUPER TARJOUS alkaen / 
FIDGET SPINNERS olika modeller SUPER ERBJUDANDE från
Tikkataulu paksu malli kaksipuolinen, Laadukas!/ Piltavla tjock 
dubbelsidig modell, hög kvalitet! 3,50€
Miesten tuvakumisaappaat SUPER HALPA/Mäns 
skyddsgummistövlar SUPER BILLIGA                                 25€
Serla valkoinen WC-paperi 24 rullaa +30%/
Serla vitt WC-papper 24 rll + 30%                     9,50€
Kaikki grilliharjat paljon eri malleja/Alla grillborstar i många olika 
modeller -30%
Muoviset kesäjalkineet ”roksit” paljon aivan uusia malleja 
alkaen/ ”Crocs” sommarskor 
i plast, många nya modeller från 4,50€

Meiltä mullat ja kiloruuvit edullisesti!!
Mylla från oss och skruvar förmånligt!!

4,80€

-20%

6€

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
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Suomen akvarellitaiteen mestareihin kuuluva vaasalaissyntyinen, 
nykyään Mustasaaren puolella asuva, Carl Wargh (s. 1938) tarjoaa har-
vinaista herkkua kuvataiteen ystäville pitämällä näyttelyn syntymäkau-

pungissaan. Edelliset yksityisnäyttelyt olivat vuosina 1998 ja 2015. Nyt erään 
tunnetuimman vaasalaistaiteilijan töitä on esillä Printmakers Galleriassa aina 
15. heinäkuuta saakka.
Jo 60-luvulta lähtien kuvataiteessa mukana ollut Wargh kuuluu taiteilijana 
ns. vanhaan kaartiin, joka on pysynyt uskollisena omalle tyylilleen. Wargh 
on onnistunut luomaan omaperäisen ja kiehtovan kuvakielen, jonka jälki on 
helposti tunnistettavissa.
Wargh on suomalaisen luonnon suuri ystävä ja hän on tallentanut töihinsä 
ympäröiviä maisemia.
- Työni kertovat ympäristöstä, luonnosta, asuinpaikoista; siitä kaikesta mitä 
näemme tässä ympärillämme, tiivistää taiteilija ajatuksiaan.
Warghin maisemat ovat hyvin suomalaisia oli sitten kyse luonnosta tai 
miljööstä. Työt ovat hyvin herkkiä pieniä yksityiskohtia myöten, ja valkoinen 
pohjaväri antaa töille herkkää keveyttä. Warghin näkemys maisemasta on 
pelkistetyn romanttinen.
- Ei ole mikään häpeä tunnustautua romantikoksi. Ja nimenomaan maise-
mamaalauksessa on helpompi olla romantikko kuin ihmiskuvauksessa, sillä 
maisema on vapaa ja avoin.
Aiheet töihinsä taiteilija on saanut monilta matkoiltaan niin kotimaasta kuin 
ulkomailta. Monta kertaa aivan vain siitä, mitä silmät kertovat lähiympäris-
töstä.

Viivat ja värit
Taiteilijana Carl Wargh on tunnustettu ja arvostettu. Hänen piirrosjälkensä ja 
akvarellitekniikkansa ovat tunnistettavissa omaperäisyydellään ja kiehtovalla 
kuvakielellään. Pelkistetyissä ja sievistelemättömissä töissä kohteen yksity-
iskohdat on kuvattu yksiselitteisesti eri kuvakulmista selkein viivoin ja vähin, 
mutta hallitsevin värein.
- Olen aina sanonut, että maisema on minun ideologiani ja havainnoin töis-
säni mieluusti luonnon pieniä yksityiskohtia.
Warghin työt eivät jätä ketään kylmäksi. Akvarelleissa ja piirustuksissa ahdis-
tavuus on kaukana. Hänen tapansa kuvata perspektiiviä niin eri  lailla, jopa 
tahallaan vääristäen, tekee hänen töistään yllätyksellisiä ja maanläheisiä.
Wargh on pitäytynyt akvarellissa jo lähes kuusikymmentä vuotta, mutta 
sanoo kyllä maalanneensa öljylläkin.

- Lähinnä käytännön seikat ja taideopinnot 1958 Itävallan Salzburgissa Os-
kar Kokoschkan oppilaana vaikuttivat siihen, että keskityin tuosta eteenpäin 
lähinnä akvarellimaalaukseen, vaikka esimerkiksi 70-luvulla työskentelin 
pääosin vielä öljymaalauksenkin parissa.
Carl Wargh maalaa edelleen säännöllisesti ja on iästään huolimatta sitkeä ja 
ahkera näyttelyjen järjestäjä.  Viime vuodenvaihteessa hän piti näyttelyn Hel-
singissä ja vasta pari kuukautta sitten hän makasi leikkauspöydällä sydän-
leikkauksessa Turussa ja nyt keskikesällä saamme nauttia hänen taiteestaan 
hänen kotikaupungissaan Vaasassa.

Pitkän linjan ammattilainen
Carl Wargh on saanut erinomaisen koulutuksen. Ylioppilaaksi pääsynsä jäl-
keen hän opiskeli Helsingin taideteollisessa korkeakoulussa maalausta mm. 
Sam Vannin ja Tapani Raittilan johdolla.  1958 Wargh hakeutui Itävaltaan 
ja Salzburgiin Prahassa syntyneen Oskar Kokoschkan oppilaaksi. Kuuluisan 
opettajan antamia tärkeitä oppeja ja vaikutteita Wargh arvostaa vieläkin.
- Hän korosti aina maalauksen kokonaisvaikutusta, joka rakentuu väristä, 
tilasta ja etenkin kuvan rytmistä. Kokoschka oli erityisen innostava opettaja 
ja hän kehotti minua käyttämään akvarelleissani runsaasti vettä. Tätä ohjetta 
olen seurannut tähän päivään saakka, naurahtaa Wargh.
Wargh valmistui taideteollisesta korkeakoulusta piirustuksenopettajaksi ja 
hän toiminut opettajana mm. Turussa, Helsingissä, Vaasassa ja Pietarsaa-
ressa.
Salzburgin lisäksi hän opiskeli maisemamaalausta myös Leningradissa 
Repin-instituutissa sekä Romaniassa Bukarestissa. Hän on toiminut myös 
taidearvostelijana, akvarellikurssien opettajana ja ottanut osaa aina viime 
vuosiin saakka alansa järjestötoimintaan.
Carl Wargh on osallistunut lukemattomiin koti- ja ulkomaisiin näyttelyihin 
ja pitänyt lukuisia yksityisnäyttelyitä. Hänelle myönnettiin vuonna 1972 Val-
tion taidepalkinto ja hän on saanut lisäksi useita valtion taiteilija-apurahoja. 
Useissa yhteyksissä palkitun akvarellistin teoksia on kymmenissä museoissa 
ja kokoelmissa eri puolilla Suomea sekä useissa kokoelmissa Ruotsissa.

Carl Warghin akvarellinäyttely Printmakers Galleriassa, Kirkkopuistikko 19 
B, Vaasa, 15. heinäkuuta saakka. Galleria on avoinna ke-pe klo 13-17 ja la klo 
12-15.

Suomen akvarelliosaamisen kärkinimi
Carl Wargh tunnustautuu romantikoksi
Juha Rantala

Carl Warghin työt ovat herk-
kiä ja yksityiskohtaisia. Enin 
osa töistä ovat luonnon ja eri 

kohteiden pienten yksityiskoh-
tien havainnollistamista.

 - Kuvat: I.A. Hudson
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Vaasalaissyntyinen taiteilija Carl Wargh maalaa 
edelleen säännöllisesti. Hän on pysynyt uskollisena 
omalle tyylilleen. Uutta ehkä on vuosien mukana 
tullut pelkistetympi ote maalaamiseen. - Kuva: Juha 
Rantala
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Katri Hirvonen kasvattaa puutarhassaan mitä milloinkin huvittaa ja hoitaa sitä sen verran mitä 
jaksaa.
Elmo-koira ottaa vieraan innokkaasti vastaan ja johdattaa puutarhaan, joka on suojassa suuren 
vaahteran alla. Se nuuhkii kukkapenkit läpi ja kannustaa emäntäänsä leikkimään.
 – Muutimme tänne 12 vuotta sitten, ja silloin puutarhassa olivat jo raamit valmiina. Rajasin nämä 
kaikki penkit reunakivillä, jotta istutusalueet erottuvat nurmikosta. Muutama vuosi sitten laitoim-
me siirtonurmikon, Katri Hirvonen kertoo. 
Kukkapenkkien rajaamiseen puutarhan suunnitelmallisuus pitkälti jääkin. Hirvonen pitää siitä, 
että puutarhassa kasvaa kaikenlaista – “ei ihan villisti ja vapaasti, mutta melkein”. Joka vuosi puu-
tarhaan tulee jotain uutta, kun Hirvonen käy taimikaupassa ja näkee jotain kiinnostavaa. Kasville 
etsitään sopiva paikka ja istutetaan siihen. 
– Tänä keväänä on laitettu pesäkuusi tuonne nurkkaan ja laidalle tuijia tuomaan ikivihreää, Hir-
vonen osoittaa. 
 
Yllätyksiä ja kokeiluja
Puutarhanhoidossa kiinnostavaa on usein se, mitä ei voi ennustaa etukäteen. Hirvosen puutar-
haan on tullut karhunvadelmapensaita karkulaisena naapurin puolelta ja pihalla kasvaa myös 
tammi, jonka epäillään olevan oravan istuttama. Tammia ei nimittäin aivan omalta pihalta löydy.  
– Keväisin on kiva seurata, minkälaisia kukkia syksyllä istuttamistamme kukkasipuleista nousee 
minnekin. Ei niitä keväällä enää niin tarkkaan muista, Hirvonen kertoo.
Vaikka Hirvonen pyrkiikin ottamaan kasvien luonteet huomioon, on hän oppinut, että joskus voi 
olla myös kokeileva. 
– Esimerkiksi tuosta japaninvaahterasta sanottiin, ettei se välttämättä pärjää Suomessa lainkaan. 
Se ei kuitenkaan maksanut niin paljon, että olisi haitannut, vaikka se olisi jäänyt vain yhden kesän 
kaunistukseksi. Nyt se on kuitenkin ollut siinä jo neljä vuotta, Hirvonen kertoo. 
 
Tekeminen itsessään palkitsee
Keskeisimmät hommat puutarhassa ovat rikkaruohojen kitkeminen ja nurmikon leikkaaminen. 
Syksyisin Hirvonen ajelee vaahteran pudottamat lehdet ruohonleikkurilla silpuksi ja kompostoi 
ne. Puutarhassa puuhailu auttaa mieltä rentoutumaan.
– Puutarhanhoito vie kaikki ajatukset pois ja stressi häviää. Lihaksetkin saa kipeäksi, kun kannis-
kelee multasäkkejä, Hirvonen pohtii. 
Hirvoselle on tärkeää, että puutarha on tarpeeksi helppo. Jos kasvi kuolee perheen ollessa kesäai-
kaan mökillä, on se merkki siitä, ettei se ole sopiva puutarhaan. Tekemistä pitää kuitenkin riittää. 
– Puutarha on aina kesken. Palkitsevinta on itse tekeminen, ei niinkään lopputulos, Hirvonen 
kiteyttää. 

Teksti ja kuvat: Milka Räisänen

Sopivasti 
villi ja vapaa

Perheen Elmo-koira tykkää syödä pensasmustikoita 
ja mustaviinimarjoja suoraan pensaista.

Katri Hirvosen puutarhassa kasvaa kaikenlaista. Stressiä 
puutarhasta ei saa tulla, päinvastoin - kasvien äärellä 
rentoudutaan. 

Punertava japaninvaahtera on vastoin odotuksia 
viihtynyt jo neljä vuotta puutarhassa.

Puutarhaan kannattaa laittaa linnunpönttöjä, sillä linnut 
syövät ötököitä. Tässä linnunpöntössä asui sinitiainen, kunnes 
kirjosieppo teki tilalle oman pesänsä. 
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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.

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.
Elokuvanäytös ”Oviri”
Lauantaisin klo 14 esitetään Tikanojan taidekodissa elokuva "Oviri", joka 
kertoo Paul Gauguinin ajasta Pariisissa 1894 tienoilla sekä myös kohtaa-
mista Strindbergin kanssa. Elokuva ei sovellu lapsille. 
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.
Yleisölle avoin opastus järjestetään sunnuntaina 2.7. klo 13 ruotsiksi ja klo 14 
suomeksi. Opastus sisältyy pääsymaksun hintaan.
Avoinna: tiistai–sunnuntai 11–17 Pääsymaksut: 7 € / 5 € / alle 18 v. ilmai-
nen. 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
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 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.
Filmförevisning ”Oviri”
Varje lördag kl. 14 visas i Tikanojas konsthem filmen "Oviri” som berät-
tar om Paul Gauguins tid i Paris kring 1894 och även om mötena med 
Strindberg. Filmen lämpar sig inte för barn.
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.
Öppen guidning fö publiken ordnas söndagen den 2.7. kl. 13 på svenska 
och kl. 14 på finska. Guidningen ingår i museets inträdesavgift.
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 
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 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

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.

Tuula Taskinen, Vaasa. Sääennustaja.

Sofia Kannasto

Ahmed Hashim. Åminne i kvällsskymning.

Kristina Granholm, Övermalax

Ahmed Hashim, Åminne

Sofia Kannasto

Christina Mattsson, Vasa



www.megamedia.fi

Christian Nylund, Vasa. Nytt och gammalt i Inre hamnen i Vasa.

Reijo Kärkkäinen, Isokyrö. Kyrönjoen varrelta isostakyröstä. Osmo Metsälä, Kauhajoki. 

Jonas 8 år.

Christina Mattsson, Vasa

Matti Hietala, Vaasa
Auroraperhonen nauttii mettä kukinnosta, Kalajoki.



Jari Kovanen viettää noin 80 päivää vuodesta koskissa meloen. Koskien perässä on 
tullut reissattua jopa Sloveniassa asti.

Ajatus jokiretkeilystä sai Jari Kovasen osallistumaan retkimelontakurssille viisitoista 
vuotta sitten. Myöhemmin Kovasen serkku houkutteli hänet koskikurssille. Laji vei 
täysin mukanaan ja viimeiset kymmenen vuotta Kovanen on melonut virtaavassa 
vedessä. Kovanen toimii myös jyväskyläläisen melontaseuran Melanvilauttajat ry:n 
puheenjohtajana.
– Koskessa meloessa ajatukset saa täysin irti kaikesta muusta, ja pääsee haastamaan 
ja ylittämään itsensä. Samanlaista elämystä ei saa mistään muualta, Kovanen kertoo.
Koskimelonnasta haasteellista tekee se, että virtaava vesi vie kanoottia eri suuntaan 
ja paattia joutuu käskyttämään enemmän. Lajissa on paljon samaa kuin aallokossa 
melomisessa järvellä tai merellä.
– Koskimelonnassa viehättää lajin vaihtelevuus. Kosket muuttuvat veden korkeuden 
vaihdellessa ja aina voi hakea vaikeampia koskia tai tutuissa koskissa vaikeampia 
linjoja, Kovanen sanoo.
Koskia lähellä ja kaukana
Kovanen viettää vesillä noin 80 päivää vuodesta. Melontareissujen kesto vaihtelee 
muutamasta tunnista useampaan päivään. Usein retket suuntautuvat Jyväskylän lä-
histölle, sillä seudulla on paljon koskia, kuten Kuusaankoski ja Kapeenkoski.
Useamman päivän retkiä varten pitää kuitenkin lähteä kauemmas. Kovanen tekee 
vuosittain kolmesta neljään ulkomaanmatkaa.
– Åre Ruotsissa ja Otta Norjassa ovat koskimelonnan Mekkoja. Siellä on pitkiä ja 
vaikeampia jokia, jotka vaativat keskittymistä, Kovanen sanoo.
Koskimelonta on vienyt Kovasen pisimmillään Sloveniaan asti. Siellä hän pääsi melo-
maan vuoristolaaksossa kirkkaan turkoosissa vedessä. Vaikka Kovanen on nähnyt 
koskia maailmalla, paras melontakokemus on Saarijärven Konttijoelta.
– Konttijoki on tulvajoki ja siksi melottavissa vain noin viikon ajan jäiden sulaessa 
keväisin. Pitkä koskiosuus kuusikossa, kylmä vesi ja aurinkoinen päivä ovat loistava 
kombinaatio, Kovanen kertoo.
Retkikokemusten lisäksi koskimelonta on tuonut kilpailukokemusta. Kovanen 
on käynyt kahdesti boatercross-kilpailuissa ja vuoden 2017 SM-kisoissa hän voitti 
50-vuotiaiden miesten sarjan.
Porukalla vesille
Vaikka kanootissa istutaan usein yksin, vesille ei koskaan lähdetä ilman seuraa. Ko-
vasen mukaan hyvä porukka innostaa ja lisää turvallisuutta.
Koskimelonnan harrastajia on sekä iältään, aktiivisuudeltaan että taustaltaan mon-
enlaisia. Osa harjoittelee koskissa retkimelontaa varten ja osa hakee nimenomaan 
koskia. Puhtaita koskimelojia on Suomessa joitakin satoja. Myös uudet harrastajat 
pääsevät helposti lajiin mukaan esimerkiksi seuratoiminnan kautta.
– Koskimelonta kannattaa aloittaa kurssille osallistumalla tai kokeneemman melojan 
matkassa, Kovanen toteaa.

Teksti: Katarina Mustonen 

Kymmenen vuotta koskimelontaa harrastanut Jari Kovanen 
toimii Melanvilauttajat ry:n puheenjohtajana.
Kuva: Taina Ristikivi

Koskimelonta antaa Jari Kovaselle 
haastetta ja elämyksiä. 
Kuva: Taina Ristikivi

Veden virtaus ja kuohuminen tekee 
koskimelonnasta haasteellista.

Kuva: Jari Kovanen

Melasta kiinni ja kuohuihin
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 Pehmustematto vähentää kuormitusta alaraajoista ja alaselästä.
IN BRIEF
• Researchers have created a compound from a natural chemical that boosts 
melanin in the skin without sun exposure. This tanning effect works with any 
skin tone and boosts natural protection against skin cancer.

IN BRIEF
• For the first time, astronomers have confirmed the discov-
ery of orbiting supermassive black holes. 

• The black holes are located in a galaxy 750 million light-
years from Earth, and their discovery could teach us a great 
deal about our universe.

IN BRIEF
•A magnetic film developed by researchers from the University of Michigan 
and Cornell University could potentially make computers and other electron-
ic devices more energy efficient by requiring less charging.

https://futurism.com



Rennot letit, nutturat, laineet ja kiharat ovat suosittuja kampauksia 
kesän juhlissa. Juhlakampaus voidaan koristella trendikkäästi aidoilla 

kukilla.
Kampaamon Sanna Viikki ja Henna Tolkki kuvailevat kesän juhlakam-
pauksia ilmaviksi, rennoiksi ja boheemeiksi.
 – Kampauksista ei tehdä liian sliipattuja. Saa olla vähän pörröisyyttä, 
sanoo Viikki. 
 – Kesän juhliin tehdään rentoja lettejä, nyörityksiä ja laineita, kertoo 
Tolkki.
 Myös joku studio Virtaselta pyydetään rentoja kampauksia kesän juhliin. 
 – Huolettomia nutturoita suositaan paljon. Letit ja kiharat ovat isoja ja 
löysiä, kuvailee Virtanen. 
 
Loivat laineet ja sähäkät kiharat
Loivat laineet ja kiharat ovat kesän kampauksissa suosittuja. Myös 
1980-luvun hiustrendit ovat tekemässä paluuta juhlakampauksiin. 
– Trendikkäitä laineita tehdään pitkiin ja lyhyisiin hiuksiin. Korkkiruuvi-
kiharaa kysytään harvemmin, kertoo Tolkki. 
– Rentojen kiharoiden lisäksi 1980-luvun permanenttia muistuttava 
kiharakampaus on muodikas. Trendi ei kuitenkaan ole lyönyt läpi vielä 
kaikkialla, toteaa Virtanen. 

Tiukat nutturat väistyvät 
Löysytetyt nutturat ovat tänä kesänä siloteltuja banaani- ja pallonutturoita 
kysytympiä. 
– Enemmän suositaan kiharapohjalla tehtyä nutturaa, jota jätetään vähän 
auki. Kuitenkin myös sileää nutturaa tehdään jonkin verran, kertoo 

Virtanen. 
– Kampaukset toteutetaan aina asiakaslähtöisesti. Jos asiakas haluaa 
klassisen pallonutturan, niin tietysti se tehdään. Toki se voidaan toteuttaa 
hieman päivitetymmin, sanoo Viikki. 

Aitoja kukkia tiaroiden tilalle 
Luonnollisuus näkyy juhlakampausten koristeluissa. Kampauksen sekaan 
voi pujottaa hiustrendien mukaisesti aitoja kukkia. 
– Oikeat kukat ovat tosi trendikkäitä hiuksissa. Aiemmin käytettiin 
enemmän tiaroita ja kruunuja, mutta nyt suositaan kukkakoristeita, 
kertoo Viikki. 
Lisäksi trendikkäissä kampauksissa voidaan käyttää hiuskoruja ja morsi-
anten kampauksissa huntuja. 
– Hunnut olivat pois muodista, mutta nyt ne ovat tulleet takaisin, sanoo 
Tolkki. 

Sosiaalinen media inspiroi 
Kampaajat seuraavat ja jakavat kampaustrendejä aktiivisesti sosiaalisen 
median kanavissa. Myös asiakkaat etsivät valmiiksi kuvia kampauksista. 
– Parhaat ideat löytyvät Instagramista ja Pinterestistä. Lähes kaikki asiak-
kaat tulevat meille kuvan kanssa. Erityisesti nuoret ovat hyvin tietoisia 
siitä, millaisen kampauksen he haluavat, sanoo Tolkki. 
– Ammattilaisille on omia Facebook-sivuja, joissa jaetaan ideoita. 
Seuraan myös ulkomaalaisia kouluttajia sosiaalisessa mediassa, kertoo 
Virtanen. 
 Teksti ja kuvat: Milja Leskinen

Kesän juhlakampaukset koristellaan kukilla

Kampaajat Sanna 
Viikki ja Henna Tolkki 

kuvailevat kesän 
juhlakampauksia 

ilmaviksi, rennoiksi ja 
boheemeiksi.

Loivat kiharat ja aidot kukat tekevät juhla-
kampauksesta trendikkään. Kampauksen 
kukat on hankittu kukkakauppasta

Löysytetyt nutturakampaukset ovat 
suosittuja kesän juhlissa. 
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Milla Rannila, 30, uistelee, jigaa ja heittokalastaa. Hän on aloitta-
nut kalastusharrastuksen jo pienenä. Rannilan ollessa vain viiden 
vanha pappa vei häntä kalaan, ja tästä lähti innostus lajiin.

Rannilan suosikkikalastustyyli on jigaaminen, joka on heittokalastusta 
kumimaisilla jigeillä, joiden annetaan vajota pohjaan. Isoimmat Rannilan 
nostamat kalat ovat olleet viitisen kiloisia haukia. Arvokkain saalis on kui-
tenkin ollut kolmen kilon kuha.

Voissa paistettua kuhaa ja haukiburgeria
Rannila valmistaa ruoaksi kaikki ruokakalan mitoissa olevat kalat.
– Tämän takia en enää juurikaan harrasta raskaamman hauen kalastusta. 
Ne eivät ole niin hyviä ruokakaloja, enkä viitsisi vain huvin vuoksi repiä 
niitä ylös.
Rannilan mielestä hauella on kuitenkin turhaan roskakalan maine.
– Pienemmät 1–2 kilon hauet ovat hyviä ruokakaloja, esimerkiksi hauki-
burgeri on todella herkullista, hän kehuu.
Rannila käyttää ruoanlaitossa paljon kauden kasviksia. Kalastuksen lisäksi 
hän pitää myös sienestämisestä, ja sienistä valmistuukin erinomainen kas-
tike. Rannilan suosikki on voissa paistettu kuha kantarellikastikkeen kera. 
Myös peruna-maa-artisokkapyree sopii hänen mielestään ihan mille ta-
hansa kalalle.

Vieläkin joutuu kohtaamaan ennakkoluuloja
Rannila on harrastanut kalastusta 25 vuoden ajan, mutta joutuu silti toisi-
naan kohtaamaan ennakkoluuloja sukupuolensa takia. 
– Olen saanut osakseni vähätteleviä mielipiteitä. Yleensä ikävät kommen-
tit tulevat nimenomaan muissa tilanteissa kuin kalastaessa. Kerran kalas-

tuskaupassa vanhempi mies tuli sanomaan minulle: ”Kalastavatko naiset 
muka, mitä sinä tästä tiedät?”
Rannila ei anna epäilyjen häiritä itseään, ja onkin sitä mieltä, että ilmapiiri 
on muuttunut kannustavammaksi.
– Tuntemattomat ihmiset tulevat joskus juttelemaan minulle, kun olen ka-
lassa keskustassa. Myös humalaiset saattavat tulla heittämään huulta, hän 
kertoo.

Kalastusharrastukseen saa uppoamaan rahaa
– Mitä enemmän otat lajista selvää, sitä enemmän haluat hankkia erilaisia 
varusteita. Kalastus on kunnon hifistelyä, vaikka kala ei tiedä, millä sinä 
kalastat. Toki oikeanlainen varustus helpottaa huomattavasti harrastusta.
Rannila kertoo esimerkiksi vavoissa olevan suuria eroja; lähes joka kalalajil-
le tuntuu olevan omansa. Vavan valinnassa täytyy huomioida muun muassa 
eri lajien vaihteleva paino, kalastustyyli, vieheen paino sekä käytettävä kela.
– Aina on jotain, mitä mukamas pitäisi vielä hankkia, hän naurahtaa.
Rannila neuvoo aloittelevaa kalastajaa etsimään alan konkarin ja kysymään 
häneltä konkreettisia vinkkejä. Internetistä löytyy myös paljon hyviä fo-
rumeita. Hän itse aloittaisi miettimällä tarkkaan, mitä lajia meinaa kalastaa.
– Aloittelijat kahmivat usein itselleen ennätyshauen toivossa kaikista jä-
reimmät varusteet. Tämä ei ole aina fiksua. Kannattaa myös olla kärsiväl-
linen, se on kalastajan tärkein ominaisuus, Rannila neuvoo.

Teksti: Inka Sopanen
Kuvat: Milla Rannilan kotiarkisto

Kalalla viisivuotiaasta saakka 
– naiskalastaja myös syö kaiken pyytämänsä

Kalastuksen lisäksi Milla Rannila harrastaa kokkausta. Hän 
valmistaakin itse kaikki ruokakalan mitoissa olevat kalat, kuten 
kuvassa olevan lahnan.

Milla Rannila on jo pienestä pitäen viihtynyt luonnonrauhassa.



Olen kiva, puhelias, hellä, herkkä, lap-
seton, 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

MTV3 & Sub s.830
Nelonen, JimTV &

Nelonen Sport s.550

Koko maan 
kohtaamispaik-
ka teksti-tv:ssä

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

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

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

Mukava, 40v mies etsii vanhempaa, peh-
meänpyöreää naista. Jos pidät suudelmis-
ta ja muutenkin lämpimästä läheisyydestä, 
niin ota yhteyttä ja tavataan. (1176346)

Medelålders man söker yngre kvinna 
för äktenskap. Intr. musik, havet, gam-
la bilar och dig. (1176034) T

Här fi nns en 45/180/78 man från 06-
omr., mörkt, kort hår, som söker en 
kvinna, 30-60 år, att dela framtiden 
med. Hoppas du fi nns. (1175956) T

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

Ensam, ungdomlig man från 50-talet 
söker vän och kvinna i samma person. 
Finns i 06-omr. Du? (1175631) 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

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 vie-
railla. Pidän vähän vanhemmista ja 
vatsakkaista. Ei kertajuttua, vaan vaki-
tuisempaa. (1194960)

Viiskymppinen, hoikka kaveri etsii yri-
tyksen jatkajaa ja kaveria. (1193902)

Mies, 57v, 06-alueelta etsii sinua mies, 
joka kaipaat seuraa. Seksi ei pääasia. 
(1192359)

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

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

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

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

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

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

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)

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 tu-
tustua 40-50v naiseen. (1195437)

Man, 27-årig, från 06-omr., söker en 
rökfri tjej, 23-34 år, för seriöst förhål-
lande. (1194989)

Luotettava, 56/183/80 mies etsii nais-
ta ilman koko-/ikärajaa. Tositark./seik-
kailu. (1191687)

Man, 25 år, från 06-omr., söker rökfri 
tjej, 20-30 år, som trivs på landet, gil-
lar djur. (1191041)

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



Sjk, sinua hoikkavart., 35-50v hetero-
/bi-nainen etsii tositark. 43v, bi-henk., 
lapseton mies. (1197144)

Nainen, jos olet enintään L-kok., pove-
kas ja raitis, n. 40-50v, niin vastaa. Mä 
59/185/88, nuorekas, raitis ja ok-näk. 
mies. Sjk. (1197063)

Herrasmies etsii huumorintaj. XL-XXL-
naista. Olethan uhkea ja muodokas. 
Miel. 06-alue. (1197003)

K-Pohjanmaan nainen, 30-48v, tanssi-
maan ym. Raitis, savuton mies vasta-
usta odottaa. Kiva ok. (1197002)

Ilmoita
Annonsera

mega.mainostaja.com

Haen naista 06-alueelta, 50-65v ikäistä. 
Kaikkeen kivaan, rantasauna lämpinmä-
nä Lappajärven rannalla. Myös kulttuuris-
ta olen kiinnostunut. Tule minun ystäväk-
seni, sinä järviseudun nainen. (1196957)

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

Ungdomlig 50-talsman, positiv, 
pålitlig, söker kvinna att dela upple-
velser och trivas tillsammans med. 
Hör av dej. (1196810) T

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

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

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

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

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, tuntuuko 
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 
herrasmies, tumma, pitkä ja komeakin. 
Löytäisinkö täältä kainalooni sopusuht./
siron neidon yhteisiin hetkiin, vaikka 
loppuelämäksi? (1186704)

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

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

Den fi nlandssvenska 

Kontakten

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)

megamarkkinat

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

mega.mainostaja.com

MYYDÄÄN
Hirsisauna/mökki 26m2 5490e. 
Lämminala 26m2 + terassi 11m2. 
Lisätiedot: P. 0503202222

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

Nainen etsii sinua

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

Tjej, 21-årig, i 06-omr., söker 18-25-
årig kille som gillar gym, sport, bilar, 
resa m.m. Hör av dig. (1194962)

Rökfri, 52-årig kvinna söker man att 
semestra med och eventuellt bo till-
sammans. (1193246)

Kvinna, 31/XL, sprit-/rök-/barnfri, sö-
ker ny vänskap från man, 30-45 år, bor 
i 06-omr. (1193076)

Olen nainen, etsin 06-alueelta tanssi-
tait. miesystävää. Itse tykkään tanssi-
misesta, olen vapaa kulkemaan, työ-
elämä takana, olen nuorekas, elämän-
tavat on kunnossa. (1192987)

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







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

Den fi nlandssvenska 

Kontakten

1 Ilmoitukseen 
vastaaminen

Soita 0700 - 51 30 87, näppäile 9 ja 
ilmoitusnumero. Kuulet ilmoituksen 
- halutessasi voit yhdistää puhelun 
ja voitte jutella heti - tai jättää viestin 
niin ilmoittaja voi soittaa sinulle.
Tekstaa Kirjoita MEGA (väli) 
ILMOITUS NUMERO (väli) viestisi. 
Lähetä numeroon 173193. Numerosi 
pysyy salaisena.

2 Ilmoituksen 
jättäminen

Soita 0600 - 41 33 97 (paikallispu-
helu) ja jätä ilmoitus.  Sinulle voidaan 
soittaa, lähettää tekstiviestejä tai 
jättää viesti vastaajaan.
Tekstaa Kirjoita MEGA (väli) ILMO 
(väli) ilmoitustekstisi. Mainitse 
tekstissä sukupuolesi, millaista 
seuraa etsit ja miltä suuntanumero-
alueelta. Lähetä numeroon 173193. 
Numerosi pysyy salaisena.
Pidätämme oikeuden muokata, lyhen-
tää tai olla julkaisematta ilmoitustasi.
Prostituution ja vastaavien seksu-
aalipalveluiden markkinoiminen 
on rangaistava teko (rikoslaki 9§), 
tällaisia ilmoituksia ei julkaista.

3 Oma ilmoitus: 
vastaukset

Soita 0700 - 51 30 87, näppäile 8. 
Kuulet saamasi viestit (myös teksti-
viestit) ja voit soittaa kaikille vastaajille.
Tekstaa Saamasi viestin alussa on 
vastaajanro esim. V2. Kirjoita: V2 
(väli) vas taustekstisi. Lähetä viesti 
numeroon 173193.

4 Oma ilmoitus: 
sulkeminen

Soita 0600 - 41 33 87 (paikallispu-
helu), näppäile 2 ja ilmoitusnro ja 
salakoodi.
Tekstaa Kirjoita SULJE (väli) 
ILMNRO (väli) TUNNUSLUKUSI. 
Lähetä nroon 173193 (1,20e/viesti).

Neuvonta
Joka päivä klo 10-18 0400-808 654. 
Sähköposti neuvonta@movika.fi  
Puhelut nroon 0700-513 087 &
0700-51 51 02 1,22e /min +pvm, 
teksti  viestit nroon 173193 1,20e/kpl.

Support
Ring 0400-607818 varje dag 9-21
E-post fi .support@movika.fi 
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Kokematon, 50v ukm, tosi nuorekas, 
ok kaikin puolin, haaveilee miestenvä-
lisestä jossain muodossa. Vaasa. Ihme-
tellään. (1185844)

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



VAASA

Här hittar ni våra produkter
Täältä löydät tuotteitamme

ABC Kivihaka Vaasa
Citymarket Stenhaga
Citymarket Centrum
Prisma Vaasa
K-Supermarket Huutoniemi
K-Supermarket Piffi
S-market Smedsby
K-Supermarket Wasa
K-market Palosaari
S-market Palosaari
K-market Strandkvarnen
K-market Suvilahti
K-market Sundom
Minimani Vaasa
Sale Kirkkopuistikko
Sale Korsholmanpuistikko
Sale Pukinkulma
Wasaline Express shop
Wasaline restaurant
S-market Gerby
1 H+K 
Brando
Faros
Fondis
Hotel Astor
Hotel Red & Green
Hotel Vallonia
O´malleys
Strampen
Åminne Stugby
Åminne sommarrest.
S-market Köpings
K-market Laihia

Sale Replot 
Södra Vallgrunds 
Handelslag
Berny´s
Arken

Bar Ihku Tampere
Viiniheila Oy 
Pienpanimotukku Lempijouma
Pien H:ki
Pien Espoo

Minimani Seinäjoki

Här hittar ni oss också:

NÄRPES

KOKKOLA

VAASA K-market Oravais
S-market Vörå
Tesse´s Vassor
K-market Härmä
Power Park
Sale Maxmo
S-market Vähäkyrö
K-market Kvevlax
Sale Kvevlax

K-market Malax
K-market Sandström/
Petalax
Strand-Mölle
Sale Korsnäs

Minimani Kokkola
Prisma Kokkola 
Citymarket Jakobstad
Prisma Jakobstad
S-market Uusikaarlepyy

SEINÄJOKI

K-Market Närpes Livsmedel

KRISTINESTAD
Jungman


