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HAMMAS-
PROTEESIT

VAASA 312 1233
Kauppapuistikko 20B

LAIHIA 477 0744 
Kauppatie 5

MAALAHTI 347 8080
Köpingsvägen

20 v.
alallaErikoishammas-

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

Soita ja varaa aikasi!

#

Digialbum
S12-
15

Kuva: Christian Nylund

Peugeot 308 1.6 Vti Sport  ...................................-09
146tkm, a/c,abs, luiston esto, sumuvalot
vak.no.säädin,aluvanteet, 
juuri katsastettu!   6990€

Ford Focus 1.6 Ti-VCT 5-Ovinen  115hv .........-06
ajettu vain 135tkm! abs, a/c luiston esto, alu 
vanteet. Juuri katsastettu! Jakohihna 
vaihdettu! Rek.05      5990€

115HV! Vähän ajettu!

Citroen Jumper 2.0 Hdi  ........................................-08
151tkm,a/c,abs,vetokoukku,webasto
Juuri katsastettu,Uudempi korimalli
   8990€

Volvo V70 D3 Kinetic Automaatti   ....................-15
214tkm 1-om. Täydellinen huolto kirja a/c, 
webasto, aluvanteet, nahka verhoilu, 
cruise ym. rek12/14    21900€

Varje dag 9-21 Ring om visning!

Nöötöntie 90 Böle - Sepänkylä 65610 Mustasaari - 5 km Vaasasta

Palvelemme joka päivä    

Vi betjänar varje dag 

HUOM! Soita ja sovi näyttö

OBS! Ring om visning

www.nettiauto.com/botniatrade

9.00 - 21.00 Rainer Nordström
044-3215094

Se mera uppgifter om bilarna / Katso Lisää tietoja autoista: 

Tilava Diesel Farkku!

Citroen Jumper 2.0 Hdi    .....................................-04
178tkm webasto,aluvanteet, abs
aluvanteet,vetokoukku ym.               
 3990€

Sisältää alv:n

Nissan Micra 1.2 5-Ovinen  ................................-11
98tkm 1-omistaja, abs, a/c, juuri katsastettu!
sähk.ikkunat, ketjukone,käyttövarma  
 6990€

Uudempi korimalli

Sisältää alv:n

Mercedes-Benz SLK 200 Kompressor   ........-01
161tkm, kovakatto joka menee sähköisesti taka- 
luukkuun, aluvanteet, automaatti, a/c, 
luiston esto,hultok.      7990€

Ford Focus 1.6 TDCi Trend Wagon  ..................-08
aj. Vain 143tkm, abs, a/c, webasto, sähk.ikkunat
vetokoukku, aluvanteet, jakohihna 
vaihdettu!    6990€ 

Renault Grand Scenic 2.0 Confort  ..................-08
182tkm,abs,a/c,vetokoukku vak.nop.säädin
luiston esto, aluvanteet,
jakohhna vaihdettu                     4990€

Fiat Punto 60 Active 3-Ovinen  ..........................-08
aj. Vain 58tkm! Abs,sähk.ikkunat, juuri katsastettu! 
jakohihna ja vesipumppu vaihdettu! 
Siisti!        3990€

Hieno avo Mersu!

Vähän ajettu Diesel farkku! Vähän ajettu löytö!

Siisti 5-ovinen Tila-auto

ALE ALE! Tervetuloa kesäiseen Tolkin Kauppahalliin! HALPAA ON!

Tarjoukset voimassa  13.7. 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! 
Kynnysmatot alkaen/Dörrmattor från 4€
Kaikki vahakankaat paljon kesän värejä/ 
Alla vaxdukar, många somriga färger -20%
Kaikki tuulettimet/ alla fläktar -20%
Kaikki grillit ja grillaustarvikkeet/
Alla grillar och grilltillbehör  -20%
Muoviset kesäjalkineet ”roksit” paljon aivan uusia malleja 
alkaen/ ”Crocs” sommarskor i plast, många nya modeller från               
Fairy käsitiskiaine/handdiskmedel 500ml 0,90€
Serla valkoinen WC-paperi 24 rullaa +30%/
Serla vitt WC-papper 24 rll + 30%                     9,50€
FIDGET SPINNERIT eri malleja SUPER TARJOUS alkaen / 
FIDGET SPINNERS olika modeller SUPER ERBJUDANDE från
 4,80€

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

-20%4,50€

Nyhet på Bock´s   
Bock´s uutuus

S4-5

Sulo Kallio 
juhlii keikkaillen

S16-
17

Kuva: Juha Rantala

Tämä tekee 
koirastasi onnellisen

S6-7
Kuva: Sylva Larsson
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Asuntomessut Mikkelissä alkavat 14. heinäkuuta. Uudella Kirkonvarkauden 
asuinalueella on tehty pihatöitä. Messuvieraille on tänä vuonna tarjolla moni-
puolinen kattaus erilaisia luonnonkivipihoja, suojaisia oleskelualueita ja taloja 
kiertäviä terassiratkaisuja.
Erilaista luonnonkiveä on yhdistelty taitavasti kivipihojen rakennusaineena ja 
osana muuta kivetystä. Istutusten osalta suositaan helppohoitoisuutta ja hyöty-
puutarhalajikkeita, kuten erilaisia hedelmäpuita ja marjapensaita.
Korkeuseroissa näkyy alueen sijainti harjumaastossa Saimaan rantapenkere-
ellä; joillakin tonteilla luonnonkivipengerrykset kohoavat yli neljään metriin. 
Tukimuureja on käytetty eniten Suomi-, Aamu- ja Valo-kortteleissa, joissa 
korkeuserot ovat Onni-korttelia huomattavasti oleellisempi osa suunnittelua. 
Jyrkkäpiirteinen rantakallio näkyy rantakortteleissa myös suunnittelussa, jossa 
taloja kiertävät terassiratkaisut, portaat ja erilaiset tasanneratkaisut ovat enem-
män sääntö kuin poikkeus.
Suurin osa messukävijöistä tuskin huomaa, millainen työ hulevesisuunnittelussa 
ja korkoerojen tasaamisen osalta on tehty, niin luontevasti on pihat harjuiseen 
metsämaastoon saatu istutettua. Tästä on kiittäminen taitavia pihasuunnitteli-
joita.
- Pihojen sovittaminen ympäröivään maisemaan on ollut haastavaa, mutta lop-
putuloksesta tulee todella näyttävä ja mikä parasta, se sopii erinomaisesti ympä-
rillä kumpuilevaan metsämaastoon loistavasti, seitsemän messupihan suunnit-
telusta vastannut Tuula Hyvärinen kertoo.

Pihasuunnittelijan silmää myös sisätiloissa
Pihasuunnittelijan silmää on tarvittu välillä myös sisätiloissa, jolla osaan taloista 
on suunnitteluvaiheessa lisätty ikkunoita, kun on huomattu, että näin saadaan 
pihanäkymistä parempia tai valon määrää maksimoitua. Pihasuunnittelussa on 
merkitystä myös ilmansuunnilla. Terassialueilla on syytä huomioida asukkaiden 
käyttötarpeet ja vaikkapa se, että viihdytäänkö siellä aamukahvin merkeissä vai 
onko yhteisesti vietetty aika vasta illansuussa.
Samanaikaisesta rakentamistahdista ja saman pihasuunnittelijan käyttämisestä 
on saatu selvästi hyötyä. Tämä näkyy esimerkiksi nurmipihoissa, jotka yhdisty-
vät luontevasti toisiinsa, tarjoten talojen asukkaille oman suojaisan sisäpihan 
oleskelualueen.
Useilla tonteilla on pyritty säilyttämään alkuperäistä kasvillisuutta mahdollisim-
man paljon. Luonnon vastapainona nähdään tasokkaasti suunniteltuja kesäkeit-
tiöratkaisuja, rakenteisiin integroituja ruoanvalmistusvälineitä ja sisäpiha- ja 
terassiratkaisuja, joissa viihdytään varmasti aikaisesta keväästä myöhäiseen 
syksyyn.
Luonnonkivi vaatii tekijältään silmää sen suhteen, miten kivet asetellaan ja 
jonkin verran yleensä myös konevoimaa. Vastapainona pihaan saadaan moni-il-
meisyyttä ja luontevuutta. Samalla kierrätetään luonnon materiaalia jota voidaan 
käyttää aina uudestaan, vaikka se olisi peittynyt maan sisään toisin kuin vaik-
kapa betonia, joka aikanaan sammaloituu ja rapautuu.

Texti: Juha Rantala

Kesän Asuntomessuilla Mikkelissä 
nähdään hulppeita kivipihoja ja terassialueita

Kuva: asuntomessut.fi

I sommar startar en ny verksamhet. SAMS -  samarbetsförbundet kring funk-
tionshinder r.f. startar stödpersonsverksamheten 4BT. Verksamhetens syfte 
är att öka delaktigheten i samhället för personer med olika funktionsnedsätt-
ningar eller psykisk ohälsa. 

De flesta stödpersonsönskemålen handlar om att med stödjande vännen kunna 
åka iväg, gå på kaffe, en fotbollsmatch, till simhallen eller på bio. En del önskar 
att stödpersonen är med i motionssammanhang och andra vill helt enkelt ha 
någon att prata med d.v.s. lite omväxling i vardagen. Någon önskar träffa sin 
stödperson varje vecka, de flesta två eller en gång per månad.

Som stödperson är du en vän, en ledsagare eller en kontakt till samhället regel-
bundet under 4-10 h i månaden. Genom att bli en stödperson hjälper du till att 
skapa en fungerande vän- och stödpersonsverksamhet som gör samhället mera 
tillgängligt och accepterande. Vi vill också förbättra fysiskt eller psykiskt funk-
tionsnedsatta personers möjligheter att delta i sociala aktiviteter. 4BT ordnar 
även evenemang för stödpersonsparen. Som stödperson har du möjlighet att gå 
gratis utbildning och evenemang riktade speciellt till 4BT-gänget. Det finns bra 
möjligheter till grupphandledning om man är intresserad och vi ordnar också 
olika slags rekreationstillfällen för våra stödpersoner. 

Om du vill anmäla dig som frivillig stödperson, kontakta stödpersonskoordi-
nator Irene Bäckman (Tel. 0504318888 eller e-post: irene.backman@samsnet.
fi) eller fyll i dina uppgifter på hemsidan www.samsnet.fi/4bt/  . 4BT finns 
också på Facebook! 

4BT-aktuellt i Vasatrakten:

Konstens natt 10.8: Kl 17-20 kan komma och bekanta dig med 4BT i Folkhäl-
sankvarteret i Vasa. På plats kan du lämna in intresseanmälan om att ha eller 
bli en stödperson genom 4BT. 

Fredag 25.8: på eftermiddagen ordnas en träff för stödpersonspar (stödperson 
och ”stödis”) i Smedsby. På programmet står fri samvaro, kaffeservering, pröva 
åka rikschacykel m.m. Förhandsanmälningar riktas till stödpersonskoordina-
torn senast 17.8. 

Onsdag 30.8: kl 17-20.15 ordnas den första av fem månatliga temakvällar i 
Folkhälsankvarteret Wasa. Temat presenteras av Förbundet finlands svenska 
synskadade. Kvällarna är för nya intresserade av att bli stödpersoner eller redan 
aktiva stödpersoner som vill komma med. Övriga temakvällar; 27.9 Förbundet 
de utvecklingsstördas väl 25.10 Hörselförbundet 29.11 Psykosociala förbundet 
och 20.12 Finlands Svenska Handikappförbund. Kvällarna inleds med kaffe 
och smörgås kl. 16.30. Förhandsanmälan senast en vecka före kvällen till stöd-
personskoordinatorn. 

Grupper
Har ni önskemål om grupper för stödpersoner eller stödpersonspar i Österbot-
ten? Ta kontakt med önskemål!

4BT förmedlar stödjande vänner

SAMS styrelses ordförande Anna Calden och stödpersonskoordinator Irene Bäckman.



Nyhet på Bock´s:
VILDMARKS BASTU MITT 
I STAN
För dem som förstår sig på mjuka , fuktiga och sköna löylyn! och dessutom 
en special gourmet grillning/rökning förberedd av våra kockar/över öppen 
eld. Öl hämtas från gårdsbutiken och mat från vår restaurang.
Tvättning enbart med naturvänliga tvålar och schampon. I höst kan vi lova 
sköljning med regnvatten som ger en extra mjuk hud efter bastun 
– speciellt utan tvål!
Tag kontakt med : Simone 0503777000 
eller simone.envall@bockscornerbrewery.com

Bock´s uutuus:
VILLI POHJOLA SAUNA 
KAUPUNGISSA
Niille jotka ymmärtävät pehmeiden, kosteiden ja mukavien löylyjen päälle! 
Lisäksi gourmet erikoisgrillaus/savustus valmistettu meidän kokkimme/ 
avotulella. Olutta voi lunastaa kyläkaupasta ja ruokaa ravintolasta.
Pesu ainoastaan luontoystävällisillä saippualla ja schampoolla. Syksyllä 
voidaan luvata huuhtelua sadevedellä joka antaa erikoisen pehmeän ihon 
saunan jälkeen –  jopa ilman saippuapesua!
Ota yhteytta : Simone 0503777000 
tai simone.envall@bockscornerbrewery.com
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Myös koirat tarvitsevat ajoittain hierontaa. Vanhemmiten 
koira tarvitsee hierontaa pari kolme kertaa vuodessa, kertoo 
koirahieroja Josefiina Hukari.

Koirahieronta parantaa koiran elämänlaatua merkittävästi.
Hierontaa suositellaan ihmiselle tasaisin väliajoin. Moni ei kuitenkaan tule ajatel-

leeksi, että pieni karvainen koirakaveri kotona tarvitsisi myös hierontaa.
 –Kaikki koirat tarvitsevat ajoittain hierontaa, kertoo koirahieroja Josefiina Hukari.
Koirahieronta auttaa poistamaan lihasten jumeja ja ehkäisee vammautumista. Vanhem-
man koiran lihakset kipeytyvät helpommin kuin vetreän koiran, joten koirahieronta voi 
merkittävästi parantaa koiran elämänlaatua ja ulkoilu on mukavampaa.
–Olen nähnyt niin monesti koiran olevan iloisempi hieronnan jälkeen. Kunpa useammat 
tajuaisivat hieronnan merkityksen koiran elämänlaadulle.
 
Kuin halpa terveystarkastus
Koiran vuosien karttuessa tavallisetkin lenkit ja erilaiset lenkkipolut voivat aiheuttaa li-
hasten jumiutumisen. Myöskin liukastumiset voivat aiheuttaa pitkäaikaisia jumeja.
–Koira peittelee kipujaan ja aristaa kipeää kohtaa. Tämän takia olisi hyvä tuoda koira 
hierojalle säännöllisesti, tällöin kipeä kohta huomattaisiin ja saataisiin kuntoon, kertoo 
Hukari.
Koirahieroja osaa myös tarvittaessa ohjata koiran eläinlääkäriin, jos lihaksista tai nive-
listä löytyy normaalista poikkeavaa. Joskus myös eläinlääkäri kehottaa kokeilemaan hie-
rontaa, jos ongelmana onkin lihaskivut.
Koiran lihasten jumiutumisen voi nähdä esimerkiksi siinä, että koira hyppii vähemmän 
sohvalle, kävelytyyli muuttuu tai koira askeltaa vinoon.
 
Hieronta on palkitsevaa kaikille
Pääsääntönä hieronnalle on, että koira on täysikasvuinen ja terve. Aikuinen koira olisi 
hyvä viedä hierottavaksi noin kerta vuoteen.
–Vanhempia koiria kannattaa viedä hierottavaksi varmuuden varalta pari kolme kertaa 
vuodessa. Toki se riippuu koirasta, toteaa Hukari.
Enemmän urheilevat tai vaikka agilitya harrastavat koirat taas tulisi tuoda usein hierot-
tavaksi, sillä tällöin koirien lihakset jumiutuvat herkemmin. Myöskin hoitamattomat li-
hasten jumit tai liukastumiset voivat aiheuttaa pitkäaikaisia vammoja tai jumeja.
Hukarin mielestä koirahieronta antaa myös hierojalle paljon, sillä koirista näkee heti hie-
ronnan jälkeen, kuinka ne ovat rennompia ja vetreämpiä. 
Eräs Hukarin hierottava koira oli liukastunut ja sen selkä venähti. Tämän takia sen selkä 
ja niska jumiutuvat vieläkin, jonka takia se askeltaa vinoon.
–Heti hieronnan jälkeen kyseinen koira kävelee suoraan. Se on uskomatonta, miten hie-
ronnalla on niin suuri vaikutus koiran elämänlaatuun.
 

Teksti ja kuvat: Sylva Larsson

Tämä tekee 
koirastasi onnellisen
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Sisarukset Mia ja Mikael Jahn viettivät lapsuuden 
kesät sukunsa saaressa. Nyt he ovat kasvaneet 
aikuisiksi, mutta saari on sähköistymistä lu-

kuun ottamatta säilynyt ennallaan.
Moottorivene hyppelehtii aallokossa ja mantere jää 
taakse. Rantaudumme kiviä väistellen pienelle kallio-
iselle saarelle, jota kutsutaan hassun muotonsa takia 
Koukkusaareksi.
– Isoäitimme osti saaren vuonna 1969 miehensä 
jättämällä perinnöllä. Päämökki on rakennettu 
joskus 1950-luvulla, saunamökki ja pikkumökki 
jälkeenpäin 70-luvulla, esittelee Mikael Jahn. Hän 
omistaa saaren siskonsa Mia Jahnin ja setänsä Göran 
Jahnin kanssa kolmeen pekkaan. 
Saaressa on ajatonta henkeä. Mökki on täynnä 
vanhoja esineitä ja uljaat saaristomaisemat sopisivat 
postikortteihin. Tuskin mitään on vuosien aikana 
muutettu, vain sähköä on lisätty. 
– Pienenä harmitti, kun saareen ei saanut jäätelöä. 
Myöhemmin ovat sitten tulleet jääkaappi pakastelo-

keroineen sekä valot ja telkkari, kertoo Mia. 
 
Kalastusta ja lintubongailua
Sisarusten käynnit saaressa ovat lisääntyneet vuosi 
vuodelta. Mikael arvioi viettävänsä saaressa keski-
määrin 50 päivää vuodessa, parhaimpina kesinä yli 
60. 
– Mökkeilemme pääasiassa kesäisin, yleensä jaksam-
me käydä kerran talven aikana. Syksyisin olemme 
tehneet äijäporukalla kalastuspainotteisia reissuja, 
Mikael kertoo. 
Juuri hyvät kalastusapajat ovat omiaan houkuttele-
maan sukua ja ystäviä saareen lomailemaan. Täl-
läkin muutaman päivän reissulla on ehtinyt tulla jo 
parisenkymmentä haukea. 
– Kalastamme enimmäkseen virvelillä rannasta tai 
veneestä, joskus myös verkoilla, Mikael kertoo. 
Silloin tällöin tehdään veneretkiä esimerkiksi lä-
heiselle saarelle, jossa on hiekkaranta. Muuten aika 
kuluu saaressa ulkona istuskellen, saunoen, ruokaa 

laittaen ja moottoreita korjaillen. 
– Täällä on kiva seurailla lintuja, kun aina on kau-
heasti elämää. Eilen nähtiin kaksi merikotkaa, ne 
olivat upeita, Mia kertoo. 
 
Omassa rauhassa
Mia ja Mikael pitävät saaren sääolosuhteita ideaalei-
na: aurinko paistaa koko päivän ajan, eikä tuulisella 
saarella ole liiaksi ötököitäkään. Kaupunkilaisina he 
arvostavat myös saaren rauhaa. 
– Koskaan ei ole ollut mitään ongelmia naapureiden 
kanssa, kun ei niitä oikein ole, naureskelee Mikael. 
Illalliseksi Mikael paistaa leivitettyjä haukipaloja. 
Iltaa istutaan mökin terassilla, johon on vasta ripus-
tettu aurinkokennoilla toimivat lamput. Näin vuoden 
valoisimpaan aikaan ne syttyvät vasta puoliltaöin 
kuin merkkinä siitä, että pitäisi mennä nukkumaan. 
Meri ei hiljene edes yöksi. 

Teksti ja kuvat: Milka Räisänen

Kaupungin vilskeestä 
oman saaren rauhaan

Oma saari on Mikael ja Mia Jahnin lempipaikka kesäisin.

Välillä saaresta pääsee kiikaroimaan merikotkia. 

Saunamökissä nukkuva saa nauttia kauniista merinäkymästä. 

Koukkusaarelle ajelee 
viitisen minuuttia mantereelta. 

Mökin nurkkiin on kerääntynyt vanhoja esineitä. 
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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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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 sukupolveen, 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 kohtaamista Strindbergin kanssa. 
Elokuva ei sovellu lapsille. 
Avoinna: tiistai – sunnuntai 10–16 Pääsymaksut: 7 € / 5 € / alle 18 v. ilmainen. Hovioi-
keudenp. 4, Vaasa
Ohjelmaa lapsille heinäkuussa: Torstaisin Tikanojan taidekodissa
Näyttelyopastus ja maalaustyöpaja, suomeksi klo 10 ja ruotsiksi klo 12
Työpajat ovat maksuttomia alle 18-vuotiaille
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 suomenruotsa-
laisesta pitäjästä Pohjanmaalla nousseita unohdettuja tarinoita, joissa ihmiset etsivät 
paikkaansa, elinkeinoaan ja itseään.
Ohjelmaa lapsille heinäkuussa: Perjantaisin Kuntsin modernin taiteen museossa
Näyttelyopastus ja taidetyöpaja, suomeksi klo 11 ja ruotsiksi klo 13
Työpajat ovat maksuttomia alle 18-vuotiaille
Yleisölle avoin opastus järjestetään sunnuntaina 9.7. klo 13 ruotsiksi ja klo 14 suo-
meksi. Opastus sisältyy museon pääsymaksun hintaan.
Avoinna: tiistai–sunnuntai 11–17 Pääsymaksut: 7 € / 5 € / alle 18 v. ilmainen. Sisäsa-
tama, 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.
Ohjelmaa lapsille heinäkuussa: Keskiviikkoisin Pohjanmaan museossa
Luontoaiheinen näyttelyopastus ja työpaja, suomeksi klo 10 ja ruotsiksi klo 12
yleisöopastus su 9.7. klo 13 ruotsiksi ja klo 14 suomeksi
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 kehi-
tyksestä 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 
Nuorten näyttely SUOMI JUHLII! 30.7.2017 asti
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 berättar om Paul 
Gauguins tid i Paris kring 1894 och även om mötena med Strindberg. Filmen lämpar sig 
inte för barn.
Program för barn i Juli: Torsdagar i Tikanojas konsthem
Utställningsguidning och målningsverkstad, på finska kl. 10 och på svenska kl. 12 Verk-
städer är gratis för under 18-åringar
Öppet: tisdag–söndag 10–16 Inträde: 7 € / 5 € / under 18 åringar gratis. Hovrättsespla-
naden 4, Vasa
KUNTSI MUSEUM FÖR MODERN KONST
Art Battle 4.2.–3.9.2017
Utställningen Art Battle är sammanställts av Kuntsis konstsamling. Genom 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 berät-
telser från en finlandssvensk socken i Österbotten om människor som söker sin plats, 
sin näring och sig själva.
Program för barn i Juli: Fredagar i Kuntsis museum
Utställningsguidning och konstverkstad, på finska kl. 11 och på svenska kl. 13 Verkstä-
der är gratis för under 18-åringar
Öppen guidningen för publiken ordnas på söndagen 9.7. kl. 13 på svenska och på 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 presenterar föreningens 
konstsamling och hur den har utformats.
Program för barn i Juli: Onsdagar i Österbottens museum
Utställningsguidning och verkstad med naturtema, på finska kl. 10 och på svenska kl. 12 
Öppet: tisdag–söndag 10–17
allmänna guidningar sö 9.7. kl. 13 på svenska och kl. 14 på finska
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 produktion 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
Ungas utställning FIRA FINLAND! fram till 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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Gertrud Engman, Helsingby

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.

Pekka Harju. Mässkär.

Cristina Rauha-Hyyppä. Tiklas lampi.

Christian Nylund, Vasa. Blommande lupiner i Bobäck, Vasa

Vesa Ania, Singsby

Matti Hietala, Vaasa. Nostalginen miniloma, Mustasaari
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Juha Kulmala, Kauhajoki

Päivi Lammela, Teuva. Valkoposkihanhet 23.6.2017

Päivi Lammela, Teuva. 23.6.2017, Kristiinankaupunki

Christian Nylund, Vasa. Blomsterprakt nere vid Vasklot bron i Vasa.

Matti Hietala. Vaasa. Veneilyä, Vaasa, 1.7.2017

Matti Hietala, Vaasa. MAA VALKOISENA, 26.6.2017 Lohtaja



Vaasan Palosaarella syntynyt Sulo Kallio on tehnyt uskomattoman uran mu-
siikin parissa. Sunnuntaina 9. heinäkuuta 80-vuotissyntymäpäiviään viettävä 
koko kaupungin tai sanoisiko maakunnan Sulo juhlii synttäreitään mitenkäs 
muuten kuin musiikin parissa. Sulo Kallio ystävineen musisoi Mauri JV 
Öljymäen juontamassa tilaisuudessa lauantaina 8. heinäkuuta klo 13 alkaen 
Vaasan torilla.
Musiikki on jo pikkupojasta saakka täyttänyt Sulo Kallion sydämen. Rakkaus 
musiikkiin on ollut sydämen asiana jo pienestä pitäen. Niin kuin useimmat 
Sulon esittämät laulut, niin myös mies itse on pysynyt ikivihreänä, vaikka 
keikka- ja esiintymisuraa on kertynyt jo lähes 65 vuoden ajan.
- Jos musiikin merkitystä elämälleni kysytään, niin siihen täytyy vastata 
kuin Tapsa Rautavaara laulussaan, että en päivääkään vaihtaisi pois. Laulu 
ja musiikki on minulle elämäntapa ja olen musiikin kautta saanut mahtavan 
ystävien joukon ja mittaamattoman arvokkaita muistoja ja kokemuksia, 
pohtii Kallio käsittämättömän rikasta uraansa.
Sulo Kallio keikkailee edelleenkin varsin ahkerasti.
- Hoidan kuntoani ja terveyttäni mielestäni hyvin ja jatkan musiikin parissa 
niin kauan kuin jaksan.
Sulon alaa on aina ollut suomalainen tanssimusiikki laidasta laitaan. Hän sai 
aikanaan Tapsa Rautavaaran kanssa keikkailtuaan tältä erinomaisen neuvon, 
jota on läpi elämänsä noudattanut.
- Tapsa sanoi minulle, että pysy aina omassa tyylissäsi. Tapsan lisäksi olen 
ihaillut eritoten Olavi Virran, Georg Malmstenin, Mauno Kuusiston ja Henry 
Theelin lavakarismaa. Ulkomaisista artisteista kuuntelen mielelläni mm. 
Frank Sinatraa ja Nat King Colea.

Rokista tangoon
Sulo oli jo 10-vuotiaana musiikkikärpäsen purema.  Tuolloin hän pyöräili Pa-
losaarelta kavereidensa kanssa salaa Vestervikin tanssilavalle kuuntelemaan 
sen aikaisia vaasalaisorkestereita.
- Sisälle mentiin varkain aidan alta, lippuihin ei köyhästä perheestä lähtöisin 
olevalla pikkupojalla ollut varaa.
Jonkinmoisina sytykkeinä nämä kuutamokuuntelut varmasti tulevaisuutta 
varten kytivät Sulon mielissä, sillä jo 15-vuotiaana hän viiden muun pojan 
kanssa perusti ensimmäisen oman yhtyeen nimeltä Six Red Boys. Pojat 
harjoittelivat Palosaaren työväentalolla ja ohjelmistoon kuului Elviksen 
lisäksi mm. Bill Haleyn musiikki. Mutta kun kerran Pohjanmaalla oltiin, niin 
rock`n roll sai luvan väistyi tangon tieltä ja tangobuumin myötä orkesterin 
nimikin vaihtui Sulo Kallion tangoyhtyeeksi.
Sulon ensimmäinen varsinainen julkinen esiintyminen oli juhannuksena 
1959 Pietarsaaressa.
- Minulle järjestettiin tuolloin tilaisuus päästä laulamaan.  Esitin Liekki-
tangon ja yleisö piti yllätyksekseni kuulemastaan. Kun ilta loppui, tulivat 
järjestäjät kyselemään perään ja sanoivat, että myös seuraavan kerran minun 
täytyy ehdottomasti olla mukana ja vieläpä pääsolistina.
Sulo Kallion suosio hyvä-äänisenä ja karismaattisena lavaesiintyjänä puri 
kansaan, ja keikkatarjouksia lähimaakunnasta ja kauempaakin tuli tulvi-

malla.
- Keikkoja oli usean vuoden ajan jopa neljästi viikossa aina Helsingistä Lapin 
ääriin saakka. Pikku hiljaa myös muunlainen iskelmämusiikki tuli repertuaa-
riin mukaan.  Tanssilavojen lisäksi myös ravintolat työllistivät yhä enemmän 
ja enemmän. Toimin pitkään myös laivamuusikkona. Keikkatahti oli niin 
tiivis, että minun oli pakko sanoutua irti päivätöistäni, ja jatkoin sitten 1967 
täysipäiväisenä ammattimuusikkona. Tuolloin kiinnitykset olivat pitkiä ja esi-
innyin mm. Helsingissä eri ravintoloissa yhtäjaksoisesti kolmen vuoden ajan.

Kansallinen läpimurto oli todella lähellä
Sulo Kallio osallistui keikkailun ohella menestyksellisesti myös lukuisiin 
iskelmälaulukilpailuihin, joita tuolloin järjestettiin ahkerasti. Menestystä tuli 
Vaasasta, Ylihärmästä, Jalasjärveltä ja Kurikasta. Läpimurto tapahtui Seinäjo-
ella, jossa valtakunnallisten kilpailujen toinen sija tiesi loppukilpailupaikkaa 
Helsinkiin.
- Minut valittiin yhdessä Reijo Taipaleen kanssa kisan voittajaksi. Arvoval-
taisessa raadissa istuivat mm. Olavi Virta, Georg Malmsten ja George de 
Godzinsky. Voiton arvostusta lisäsi sekin, että niin minut kuin Taipalekin 
määrättiin kuuluisaan Eero Väreen laulukouluun ja kaikki oli lähes pedattuna 
suurelle läpimurrolle. Tuolloin myös Kullervo Linna haki orkesteriinsa mies-
solistia ja olin kaavailuissa mukana aivan loppuun saakka. Valitettavasti en 
vain uskaltanut ottaa riskiä ja jäädä Helsinkiin, joten palasin Vaasaan.
Kallio sanoo pohtineensa ratkaisuaan monen monta kertaa.
- Tuolloin läpimurtoni kotimaisen iskelmän huipulle oli todella lähellä. Sain 
valtavasti hyvää kannustusta ja palautetta mm. Olavi Virralta ja orkesterin-
johtaja Jaakko Salolta, mutta päätös oli tehty. Myös Toivo Kärki sanoi vuosia 
myöhemmin kuulleensa laulujani ja pyysi minua palaamaan  Helsinkiin, 
mutta en lähtenyt.
Sulo Kallio jätti ammattimaisen keikkailun vuonna 1995 ja hän meni päivät-
öihin Pohjanmaan Lihalle. Esiintymisiä ei hän kuitenkaan malttanut koko-
naan tuolloinkaan jättää. Onneksi! Sillä vuonna 2006 hän voitti seniorien 
iskemälaulujen Suomen mestaruuden. Saavutus oli huikea, sillä kisaan otti 
osaa kaikki alkukarsinnat mukaan lukien lähes tuhat laulajaa. Alkukarsinto-
jen ja semifinaalien jälkeen oli finaalin vuoro täpötäydessä Tampere-talolla. 
Kallion kappaleeksi televisioidussa finaalissa valikoitui Rauno Lehtisen 
ikivihreä kappale Muistan kesän.
Ilmeisesti Sulo teki kappaleellaan suomalaisiin vaikutuksen, sillä järjestetyssä 
puhelinäänestyksessä hän oli murskaavan ylivoimainen.
Vuotta myöhemmin tasavallan presidentti myönsi Sulo Kalliolle pitkän ja 
ansiokkaan uran kruununa director musices-arvonimen.
Sulo Kallio keikkailee edelleenkin varsin ahkerasti. Hänet nähtiin mm. 
Vaasan kaupungintalolla kevättalvella Suomi 100-juhlakonsertin pääsolistina. 
Hän on lisäksi esiintynyt mm. lukuisissa hyväntekeväisyys- ja kirkkokonser-
teissa. Ja nyt tietysti tulevana lauantaina omalla synttärikeikallaan. 

Sulo Kallion ja ystävien syntymäpäiväkonsertti Vaasan torilla lauantaina 
8. heinäkuuta klo 13.00. Tilaisuuteen on vapaa pääsy.

Sulo Kallio juhlii merkkipäiväänsä 
synttärikeikalla:
Musiikki ollut pikkupojasta saakka 
lähellä sydäntä
Juha Rantala

Musiikki on täyttänyt jo piene-
stä pitäen Vaasan Palosaarella 
syntyneen Sulo Kallion elämän. Jo 
lapsuusvuosista saatu musiikkiki-
pinä ei osoita onneksi sammumisen 
merkkejä vieläkään vetreässä ja 
hyväkuntoisessa maestrossa. - 
Kuva: Juha Rantala

- Esiinnyin yhtyeeni kanssa Helsingissäkin yhtäjaksoisesti 
kolme vuotta. Hesarissa meitä vaasalaisia kehuttiin huip-
puorkesteriksi, muistelee Sulo Kallio pitkää ja ansiokasta 
uraansa. - Kuva: Juha Rantala

16 17



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)

Livsglad, ungdomlig, händig, trevlig, 
romantisk och social, 40+ kille, i 06-
omr., söker en söt, glad, rökfri, öppen 
och positiv tjej, 35-55 år, som gillar 
motion, natur, närhet, livet. Varför vän-
ta? Livet är nu! (1182427) T

MTV3 & Sub s.830
Nelonen, JimTV &

Nelonen Sport s.550

Koko maan 
kohtaamispaik-
ka teksti-tv:ssä

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 öv-
rigt. (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

Iso, vanhempi nainen, viestiä odotan. 
Minä mies Sjklta. (1175226)

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)

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)

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)

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)



Olen kiva, puhelias, hellä, herkkä, lap-
seton, työskäyvä, sopusuht., 44v mies, 
en kapakoi enkä tupakoi. Etsin kivaa 
naista tositark. (1197381)

Kunnollinen, keski-ikäinen ja luotetta-
va, toisen huomioonottava, vapaa mies 
06-alueelta etsii tositark. perhekes-
keistä, parisuhteesta kiinnostunutta, 
yhden miehen naista. (1197269)
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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)

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

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-alu-
eelta. 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, surua-
kin ja suuria tunteita. Nainen, tuntuu-
ko tutulta? Olen 60v mies ja halu vielä 
rakastaa. (1187387)

Ilmoita
Annonsera

mega.mainostaja.com

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

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

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

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

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
Hirsimökki 1kpl 52m2 5290e, 
alak. 26m2 + parvi 26m2. Soi-
ta P. 0503202222

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

Jätä kuvailmoitus 
itse netissä

mega.mainostaja.com

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

Kvinnlig trans söker man/trans. 
(1182143) T

Parit etsivät
Olemme +60v pari. Vaikka harras-
tamme tuhmia siellä, missä on kiin-
nijäämisen mahdollisuus, olemme 
silti fi ksuja. Etsimme samoista tykkää-
vää 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)

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




