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HAMMASPROTEESIT
Erikoishammasteknikolta

ALE ALE! Tervetuloa kesäiseen Tolkin Kauppahalliin! HALPAA ON!

2a0lallav.

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

Soita ja varaa aikasi!

LAIHIA 477 0744
Kauppatie 5

#

VAASA 312 1233
Kauppapuistikko 20B

MAALAHTI 347 8080
Köpingsvägen

Paikallinen, palveluksessasi yli 2000m² myymälä ja eri tuotteita 60 000 valikoima!
Grillihiilet kotimaiset säkki 13 litraa/
Grillkol inhemsk säck 13 liter
Kynnysmatot alkaen/Dörrmattor från
Teräsikset termospullot alkaen/Stål termosflaskor från
Tyynyt nukkumiseen koko 45cm x 55cm alkaen/
Sovkuddar storlek 45cm x 55cm från

Digialbum

2,80€
4€
5€
4,50€

S12-

-20%

-20%

Kaikki huonekalut/Alla möbler
Fairy käsitiskiaine/handdiskmedel 500ml
0,90€
Serla valkoinen WC-paperi 24 rullaa +30%/
Serla vitt WC-papper 24 rll + 30%
9,50€
Meiltä mullat ja kiloruuvit edullisesti!!
FIDGET SPINNERIT eri malleja SUPER TARJOUS alkaen /
FIDGET SPINNERS olika modeller SUPER ERBJUDANDE från
Mylla från oss och skruvar förmånligt!!
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4,80€

Tolkintie 17, 61500 Isokyrö
ma-pe 9.00-18.30 la 9.00-17.00
050-5974591
www.tolkinkauppahalli.fi

Tarjoukset voimassa 20.7. 2017 saakka niin kauan, kuin tarjouserää riittää
TERVETULOA valikoimassa 60 000 eri tuotetta!

Foto: Nea Långskog

48:nnet kesämarkkinat 48:e
Kristiinankaupungissa sommarmarknaden
21-23.7.
i Kristinestad 21-23.7
Kristiinankupungin suositut kesämarkkinat
lähentelevät 50 vuoden rajapyykkiä. Allakkaan merkittyjä markkinoita kaupungissa
on kuitenkin pidetty jo vuodesta 1783. Yleisöä kolmipäiväisille markkinoille kerääntyy
ostamaan ja ihmettelemään myyntipöytien
antimia noin 60 000. Tarjolla on niin perinteistä markkinatavaraa, elintarvikkeita
ja käsitöitä, kuin kirpparilöytöjäkin. Myyntikojut levittäytyvät torilta lähikaduille ja
idyllinen puutalokaupunki on markkinoille
tunnelmallinen ja kaunis ympäristö. Kristiinankaupungin kesämarkkinat kuuluvatkin
monien jokakesäisiin lomasuunnitelmiin.

FURIRSBOSTÄLLET - SOMMARCAFÉ kl 12 - 18
I Oravais avgjordes Finlands öde

Tillsammans med Oravais historiska förening blir historien kring
slagfältet levande! Vid slagfältet från 1808–09 års krig finns ett flertal
byggnader, som bland annat inhyser både museum och restaurang.
Här kan du också besöka minnesstoden för slaget i Oravais och Lotta
Svärds sten. Genom vår verksamhet kan Du ta del av historien med
alla sinnen!
Sommarcaféet är öppet i juli kl.12-18 (ej måndagar). Övriga tider
enligt beställning eller överenskommelse via restaurang Ädelbragd.
Mera information på vår hemsida, www.oravais1808.fi.
Avgiftsfritt evenemang
PLATS FÖR EVENEMANGET:
Slagfältsvägen 130
66600 Vöyri

ÖPPET PÅ TOLVMANSGÅRDEN
Sommarens öppethållning på Tolvmangsgården

Kom och titta in i våra hus och bodar eller
delta i de olika aktiviteterna och teman
som ordnas varje vecka på gården. Ex.
smörkärning, ullberedning och klädtvätt
på gammaldags vis.
Eller varför inte utnyttja vår fina gräsmatta
och ta med picnic korg!
Tidpunkter:
18.07.2017 kl. 12:00 - 15:00
20.07.2017 kl. 12:00 - 15:00

Don’t

search

FIND! The

mobile codes of the week. A

TV Program TV Ohjelmat

020379

25.07.2017 kl. 12:00 - 15:00
27.07.2017 kl. 12:00 - 15:00
01.08.2017 kl. 12:00 - 15:00
Vid frågor ring, 050 5648240
Avgiftsfritt evenemang
Arrangör:
Kronoby Hembygdsförening
PLATS FÖR EVENEMANGET:
Tolvmansgården
Backfolkvägen 43
68500 Kronoby

cellphone equipped with a camera and an

Sudoku

Sommarmarknaden i Kristinestad kan
snart fira 50-årsjubileum. Marknader har
dock ordnats i staden ända sedan år 1783.
Till årets tre dagar långa marknad väntas
ca 60 000 besökare, hitlockade av det stora och varierade utbudet av traditionella
marknadsvaror, livsmedel och hantverk,
men också av möjligheten att göra fina
lopptorgsfynd. Marknadsstånden står tätt
packade på torget och närliggande gator,
mitt i den välbevarade idylliska trähusstaden. För många är sommarmarknaden ett
årligen återkommande måste.

Internet-connection

is required.

Dogs

in
costumes

020381
020385

Anna

palautetta : mega @ upc . fi

Somppi´s Case
J

ag hade nyligen börjat mitt sommarjobb på häktet Huddinge i Stockholm
samt kvitterat ut egna häktes nycklar.
Så var det äntligen dags att gå ut på avdelningen och träffa de intagna.
Första dörren till en cell öppnas och vakten
som jag arbetade skiftet med säger – han kan
vara lite oförutsägbar. Ut ur cellen hoppar
en man som är nästan två meter med långa
rastaflätor och skriker rätt ut. Jag känner hur
blodet stelnar i mina ådror och hur det autonoma nervsystemet förbereder min kropp
för fight, flight eller freeze responsen. Fastän
detta händer hinner jag dock tänka och förstår på något sätt att fight responsen kanske
inte är en respons att föredra. Hur skulle
det se ut om jag mitt i allt attackerade den
intagna? Flight kändes på något sätt mera
lämpligt, men då kunde man räkna med att
ta tåget hem och ge upp sin kriminolog karriär, åtminstone behövde man inte söka fler
jobb inom kriminalvården. Det som hände
var att jag stelnade en stund möjligen med
en stirrande blick och tog in det som hände runt omkring mej. Detta var mitt första
möte med en intagen och här skulle jag arbeta hela sommaren.
Som tur stelnade blodet i kroppen inte så
ofta den sommaren i möten med de intagna,
trots val av arbetsplats. Jag lärde mig att se
människan bakom brottet genom diskussioner med de intagna om deras livsöden.
Trots allt bör man alltid ha kvar respekten
och insynen för det faktum att man arbetar
nära farliga människor. Det som krävs när
man arbetar inom kriminalvården är ett
konstant närvarande säkerhetstänk samt
att säkerhetsrutiner slaviskt följs. Jag visste
ännu inte vad hösten på häktet Huddinge
skulle föra med sig, samt att denna händelse skulle kasta en mörk skugga över svensk
kriminalvård.
Jag var hemma i Vasa i runt hösten för att
träffa min familj när jag får ett telefonsamtal
från Huddinge häktet. Det är min chef som

En ren avrättning

ringer och istället för att han retar mig för
min finlandssvenska, hör jag allvaret i hans
röst. Han berättar för mig att min kollega
Karen är död och ber mig titta på svenska
nyheterna på tv. Karen har blivit mördad av
en intagen på häktet.
Jag minns Karen väl eftersom hon till en
början var den som arbetade vid säkerhetskontrollen man skulle genomgå när man
började sitt arbetspass. Eftersom det var ett
säkerhetshäkte skulle all personal gå igenom
säkerhetskontrollen som liknade flygfältets
säkerhetskontroll. Även matlådan skulle
skickas igenom en röntgen för att se till att
man inte langade in något ofördelaktigt till
häktet. Förstås ringde det alltid när jag passerade, eftersom jag hade ett par coola Reebok sneakers med guldspänne i metall som
alltid skickade detektorn en signal. Då var
det för det mesta Karen som kom ut, skrattade och bad mig skicka skorna genom röntgen. Denna procedur hörde till arbetspasset
och blev lite som en ritual.
Det som hände Karen 3 oktober 2011 var
ofattbart. Hon arbetade på skiftet där man
eskorterade fångarna ut och gå på rastgården på taket. Fångarna som gick på taket
hade restriktioner, vilket betyder att de inte
får träffa andra intagna, eftersom detta kan
skada polisutredningen. På häktet är inga
intagna ännu dömda utan de väntar på rättegången. De fångar som inte hade restriktioner fick vara på en vanlig rastgård tillsammans med andra.
Det som hände var att Karen tar emot intagna Erik Ljungström, 28 till rastgården på
taket. Hon eskorterar honom mot en rastgård när han plötsligt går till attack med
knytnävslag mot Karen, på två sekunder
hinner en annan kollega uppmärksamma
denna attack och larmar. Efter att hon larmat tar hon med sig en batong och springer
mot gärningsmannen och är på plats efter 14
sekunder. Hon försöker slå mot Ljungström
men han tar batongen av henne och hon tar

skydd. Den intagna slår Karen med batongen och hon dör av slagen. Inom loppet av
1 minut och 16 sekunder är en manlig kriminalvårdare på plats varav gärningsmannen lägger sig ner på golvet. Han grips utan
motstånd. Man försöker återuppliva Karen
men det är för sent.
Jag har läst polisutredningen av fallet och
trots att jag läst ett oändligt antal polisutredningar på diverse mord har detta fall berört
mej personligen som mest och mina tankar
går till hennes familj och hur de bearbetat
det inträffade.
Veckan före misshandeln hade Ljungström
attackerat en manlig kriminalvårade med
stryptag och därmed flyttats till säkerhetshäktet i Huddinge. Kriminalvården säkerhetschef menar att detta ej hade inträffat om
man på Huddinge häktet hade följt grundläggande säkerhetsåtgärder. Informationen
om Ljungströms våldsbenägenhet hade behövts vidarebefordrats till berörd personal,
dels hade han en hög säkerhetsnivå vilket
betyder att han alltid hade åtföljts av två
kriminalvårdare och inte varit ensam som i
fallet med Karen.
Åklagare har kallat brottet för ”en ren avrättning”. Det går inte att få det mer brutalt
än såhär berättar för aftonbladet. Ljungström dömdes i tingsrätten till livstids fängelse för mordet på kriminalvårdaren Karen.
Domen överklagades men Svea hovrätt valde att gå på tingsrättens linje och fastställde det tidigare livstidsstraffet. Man ansåg
att mordet var synnerligen hänsynslöst och
brutalt. Hovrätten skriver i domen att den
åtalade har använt sig av ett ”besinningslöst
övervåld”
Denna dödsmisshandel av Karen är en
unik, synnerligen ovanlig och tragisk händelse i svensk kriminalhistoria.

Nimi: Sari Somppi,
syntynyt Vaasassa
Koulutus: Kriminologian maisteri, pol.mag
kehityspsykologiassa.
opiskelee tällä hetkellä
psykologiksi Uumajan
yliopistolla.
Työ: Aluejohtaja LänsiSuomen rikosuhripäivystyksellä, aikaisemmin
työskennellyt Vaasan
vankilassa.
Namn: Sari Somppi,
född i Vasa
Utbildning: Master i
kriminologi, Pol. Mag i
utvecklingspsykologi,
studerar psykologprogrammet vid Umeå
univeristet.
Arbete: Regionsdirektör
över Västra Finlands
brottsofferjour. Tidigare
arbetat på Vasa fängelse.

Sormihyrrä on
nuorten suosikki

4

Mikä ihmeen “sormihyrrä”? Sormessa pyöritettävä kolmisiipinen fidget spinner, suomalaisittain “sormihyrrä”, ilmestyi katukuvaan talvella 2017. Alun
perin stressiä lievittämään tarkoitettu lelu on saavuttanut suuren suosion
erityisesti varhaisnuorten keskuudessa.
Aino Hokkanen, 13, ja lukion pian aloittava Onni Hokkanen, 15, tuntevat
välineen hyvin.
-Sen pitäisi auttaa keskittymään tunneilla, antaa jotain tehtävää käsille samalla kun kuuntelee opettajaa. Mutta suurin osa hankkii sen, koska muillakin
on, pohtii Onni Hokkanen
Aino Hokkanen on samaa mieltä veljensä kanssa.
-Kyllähän näitä on alkanut ilmestyä kouluun viimeisen puolen vuoden
aikana, ensin netissä ja sitten luokkahuoneissa. Ehkä enemmän ala-asteelle
kuin yläasteelle. Ja enemmän näitä on pojilla kuin tytöillä, ovat sisarukset
yhtä mieltä sormihyrrän suosion jakautumisesta.
Sisaruksista Onni Hokkanen omistaa oman sormihyrrän.
-Ostin sen läpällä, koska muillakin oli. Pyörittelen sitä silloin kun ärsyttää.
Sen sijaan että vispaan jalkaa pöydän alla, pyöritänkin sormihyrrää, kertoo
Onni välineen käytöstään.

Muutamasta eurosta sataseen
Onnin valkoinen sormihyrrä on ostettu puoli vuotta sitten lomamatkalta
Kroatiasta muutamalla eurolla. Sisarukset tietävät, että sormihyrriä myydään
kaiken mallisina ja -värisinä. Kalleimmat sormihyrrät voivat maksaa jopa
sata euroa.
-Vähän kalliimman sormihyrrän erottaa halvasta usein äänen ja pyörimisajan
perusteella. Halvat sormihyrrät pyörivät vähemmän aikaa, ja niistä lähtee
enemmän ääntä, opastaa Onni.
Sormihyrrällä voi keskittymiskyvyn parantamisen lisäksi tehdä myös erilaisia
temppuja, mikä sisarusten mukaan selittää varmasti osan sen suosiosta.
Yleisin temppu on saada hyrrä pyörimään mahdollisimman pitkään siihen
koskematta. Hyrrää voi myös koittaa heitellä sormesta toiseen tai heittää
polven kautta sormeen roikkumaan.
-Moni yrittää saada hyrrän pyörimään myös otsalla tai nenän päällä, Onni
Hokkanen kertoo.
Onkohan tämä jo vanha juttu?
Sormihyrrän käytöstä on keskusteltu myös koulussa.
-Aluksi kouluun sai tuoda sormihyrriä, mutta sitten kun niitä alkoi olla
paljon, kielsivät opettajat niiden käytön tunnilla. Erityisesti mitä pidemmälle
kevääseen mentiin, sillä ihmisillä oli silloin vähemmän koulua ja enemmän
aikaa pyöritellä hyrrää tunnilla, Aino Hokkanen kertoo.
Aino Hokkasta mietityttää myös sormihyrrän ikäluokitus. Siinä missä jotkut
pitävät sitä leluna, on joissain sormihyrräpakkauksissa ikärajoituksena
+14-vuotta.
-Tuntuuhan se vähän hassulta, että tällä olisi joku ikäraja. Kyllä sitä joku voi
ihan oikeasti keskittymiseenkin tarvita, vähän niin kuin opettaja antaa joillekin sinitarraa tunnilla näpertämistä varten, Aino Hokkanen pohtii.
Sekä Aino että Onni Hokkanen uskovat, että joku muu vekotin korvaa pian
sormihyrrän nuorten keskuudessa.
-Tämä alkaa olla jo vähän vanha juttu. Saa nähdä, mitä seuraavaksi tulee,
pohtii Onni Hokkanen sormihyrräänsä pyöritellen.
Teksti ja kuvat: Vilma Maukonen

Aino ja Onni Hokkanen toteavat sormihyrrän olevan suosittu nuorten
parissa, erityisesti ala-asteella. Sisarukset uskovat, että sormihyrrän
korvaa pian jokin toinen ilmiö. Molemmat näkevät, että sormihyrrää
voi käyttää myös keskittymistä varten.
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TECHTALK: Robotisaatio muuttaa tehdastuotantoa

S

atakunnassa toimii jopa sata automaatio- ja robottialan yritystä. Niistä edustava osuus on esillä Oivalluksia robotiikasta
-tapahtumassa Satakunnan ammattikorkeakoulun kampuksella 22. elokuuta. Robotti Akatemian -seminaarissa kuullaan
tulevaisuuden teollisuusroboteista, yhteistyö- ja mobiiliroboteista sekä
hitsausrobottien uutuuksista.
Keinoälyn ja sensoriteknologian kehittyessä robotisointi tukee tulevaisuuden kustannustehokasta tehdastuotantoa. Päivän osallistujiksi
kutsutaan erityisesti länsisuomalaisten pk-yritysten sekä tutkimus-,
koulutus- ja kehitysorganisaatioiden edustajia yli toimialarajojen.
Tapahtumalla halutaan tukea hanketoimintaa ja uusien hankkeiden
suunnittelua sekä toimijoiden välistä yhteistyötä yli maakunta- ja
toimialarajojen.
Lisätietoja ja ilmoittautuminen Länsi-Suomen rakennerahastojen
sivuilla 17. elokuuta mennessä. Pohjanmaan liitto järjestää seminaariin
yhteiskuljetuksen Vaasasta ja tarpeen mukaan muiltakin paikkakunnilta. Lisätietoja erikoissuunnittelija Johanna Leppänen, puhelin 044
320 6909 ja sähköposti johanna.leppanen@obotnia.fi.
Lähde: www.rakennerahastot.fi
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Toimintaterapiassa hyödynnetään lasta kiinnostavaa
toimintaa. Esimerkiksi sosiaalisia taitoja ja tunne-elämän
kykyjä edistetään bändisoitossa.

Toimintaterapeutti Sanna
Lampisen mukaan jokainen
harrastus tukee lapsen
minäkuvaa. Tärkeää on,
että harrastukseen löytyy
motivaatiota.

Harrastus kehittää
lapsen taitoja ja minäkuvaa
T

oimintaterapeutti Sanna Lampisen mukaan mielekäs toiminta ja harrastukset kehittävät lapsen taitoja ja minäkuvaa.
Lasten toimintaterapiassa pyritään kehittämään erilaisia taitoja ja valmiuksia.
– Toimintaterapiaan tullaan lääkärin lähetteellä. Arvioinnin perusteella asiakkaalle muodostetaan yksilölliset tavoitteet, kertoo toimintaterapeutti Sanna
Lampinen.
– Esimerkiksi alle kouluikäisten kanssa voidaan edistää motorisia taitoja, kouluikäisten kanssa tarkkaavaisuutta ja sosiaalisia taitoja. Yläkouluikäisten kanssa
voidaan keskittyä minäkuvaan ja itsenäistymiseen.
Lampisen mukaan toimintaterapian tavoitteena on, että opitut taidot siirtyvät
arkeen.
– Tapaan usein asiakkaita heidän arkisissa ympäristöissään. Taitoa harjoitellaan
siellä, missä sitä tullaan eniten tarvitsemaan.
Harrastukset tukevat minäkuvaa
Toimintaterapiassa hyödynnetään tarkoituksenmukaista ja lasta kiinnostavaa
toimintaa. Tavoite voi olla, että terapiajakson jälkeen lapselle löytyy sopiva,
mieluisa ja kehittävä harrastus.
– Jokainen harrastus tukee lapsen minäkuvaa. Harrastusten kautta lapsi saa
kokemuksen siitä, että oppii ja osaa. Motivaatio on tärkeä pohja harrastukselle.
Harrastukset edistävät taitoja ja valmiuksia. Monessa harrastuksessa useampi
taito kehittyykin päällekkäisesti.
– Esimerkiksi palloilu kehittää sosiaalisia ja motorisia taitoja. Bändisoittokin on
hyvä sosiaalinen harrastus, jossa opitaan samalla tunne-elämän kykyjä.

9

Terapiasta valmiuksia harrastamiseen
Taitoja voidaan harjoitella myös ryhmämuotoisessa monimuototerapiassa, jota
Lampinen pitää musiikkiterapeutin kanssa. Ryhmäterapia mahdollistaa sosiaalisten taitojen kehittymisen.
–Minulla oli yksilöterapiassa asiakas, jolla oli haaveena saada ystäviä ja pelata
joukkuelajia. Sosiaaliset taidot eivät kuitenkaan riittäneet lajin aloittamiseen.
– Toimintaterapiaa jatkettiin ryhmämuotoisena, jotta hänen sosiaaliset taitonsa
harjaantuvat. Näin toive harrastaa joukkuelajia mahdollistuu.
Omatoiminen harrastaminen tärkeää
Lampisen mielestä lapsella tulisi olla aikaa harrastaa. Hän painottaakin omatoimisen harrastamisen tärkeyttä.
– Harrastuksen ei tarvitse aina olla ohjattua tai määrätietoista. Toisinaan on
hyvä, että vanhemmat järjestävät aikaa perheen yhteiselle tekemiselle.
– Ohjattujen harrastusten lisäksi myös omatoimiselle harrastamiselle tulisi raivata kalenterista tilaa.
Lampinen kannustaa myös omia lapsiaan omatoimiseen harrastamiseen.
– Harrastamme perheen kanssa sirkustelua, lumilautailua ja luonnossa liikkumista. Ohjattuna harrastuksena lapseni pelaavat koripalloa.
Teksti ja kuvat: Milja Leskinen

Toimintaterapiassa kehitetään erilaisia taitoja, kuten
motoriikkaa, tarkkaavaisuutta ja sosiaalisia kykyjä.
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Bazi & Mazi

Zitz

SUDOKU
Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.59)

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.57)
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Vi rensar bort
den hindrande
fjolårsvassen från
bäckens nedre
utlopp så att fisken
kan stiga fritt.

u

Utställningar

Näyttelyopastus ja taidetyöpaja, suomeksi klo 11 ja ruotsiksi klo 13

Utställningen fokuserar på en generation av nordiska konstnärer som vistades i Paris kring år 1894 i
Paul Gauguin och August Strindbergs umgängeskrets.
Öppen guidningen för publiken ordnas på söndagen 16.7. kl. 13 på svenska och på 14 på finska.
Guidningen ingår i museets inträdesavgift.
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 Verkstäder är gratis
för under 18-åringar
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. 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 berättelser 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 Verkstäder är gratis för
under 18-åringar
Öppet: tisdag–söndag 11–17 Inträde: 7 € / 5 € / under 18 åringar gratis. Inre hamnen, Vasa

Avoinna: tiistai–sunnuntai 11–17 Pääsymaksut: 7 € / 5 € / alle 18 v. ilmainen. Sisäsatama, Vaasa
POHJANMAAN MUSEO
Tarinoita taidekaupungista – Vaasan Taideyhdistys 100 vuotta 19.5.-10.9.2017
Vaasan Taideyhdistys täyttää sata vuotta. Juhlavuoden näyttely esittelee yhdistyksen taidekokoelmaa ja sen muotoutumista.
Ohjelmaa lapsille heinäkuussa: Keskiviikkoisin Pohjanmaan museossa
Luontoaiheinen näyttelyopastus ja työpaja, suomeksi klo 10 ja ruotsiksi klo 12
Katse kokoelmiin
Katse kokoelmiin-pienoisnäyttelysarjassa syvennytään vuoden 2017 aikana Suomen itsenäisyyden
100-vuotiseen historiaan. Kuukausittain vaihtuvissa esillepanoissa tutustutaan itsenäisen Suomen
eri vuosikymmeniin museon kokoelmista valittujen esineiden, taideteosten ja valokuvien kautta.
Heinäkuussa näyttelysarjassa on esillä kahden vaasalaistaiteilijan, Aulis Loukon (1936 Isokyrö –
1977 Vaasa) ja Lea Ignatiuksen (1913 Helsinki – 1990 Lohja) teoksia.
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
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

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
Glimtar ur samlingarna

Glimtar ur samlingarna är en serie miniatyrutställningar där besökarna under 2017 kan fördjupa sig i
den hundraåriga historien för Finlands självständighet. Det som förevisas varierar från månad till månad
och det självständiga Finlands olika decennier framställs genom ett urval av föremål, konstverk och
fotografier ur samlingarna.
I juli visas konstverk av två vasakonstnärer: Aulis Louko (1936 Storkyrö – 1977 Vasa) och Lea Ignatius
(1913 Helsingfors – 1990 Lojo).
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 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)
Isen går iköpmannen
Gamla Vasa museum finns i Wasastjernahuset, byggt åren 1780–1781 av skeppsredaren,
och lantdagsmannen Abraham Falander (1746–1815), sedermera adlad med
namnet Wasastjerna.
Skärisundet
och
Öppet: tisdag–söndag 10–16 Inträde: 7 € / 5 € / under 18 åringar gratis. Köpmansgatan 10, Gamla Vasa
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Työpajat ovat maksuttomia alle 18-vuotiaille

Kustannus / Utgivare:

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

u

Näyttelyt

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.
Yleisölle avoin opastus järjestetään sunnuntaina 16.7. klo 13 ruotsiksi ja klo 14 suomeksi. Opastus
sisältyy museon pääsymaksun hintaan.
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.
Ohjelmaa lapsille heinäkuussa: Torstaisin Tikanojan taidekodissa
Näyttelyopastus ja maalaustyöpaja, suomeksi klo 10 ja ruotsiksi klo 12
Työpajat ovat maksuttomia alle 18-vuotiaille
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.
Ohjelmaa lapsille heinäkuussa: Perjantaisin Kuntsin modernin taiteen museossa

VASA SJÖMUSEUM, Brändö sund, (06) 3120511.
Sommarens utställning: Brändö sunds historia och framtid.
Öppet 22.5.- 25.8.2016 kl. 11.30 - 18.30

vitnar mot klippor
och stränder.

Paino / Tryck:

KAUHAVA

KURIKKA

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

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

PAINOS 75 000 – KAIKKI KOTITTALOUDET • POSTIJAKELU • UPPLAGA 75 000 – ALLA HUSHÅLL • POSTUTDELNING

J

ulkaisemme viikoittain lukijoiden kuvia digialbumissa. Voit osallistua sähköpostitse, lähettämällä kuvasi sekä nimesi osoitteeseen mega@upc.
fi tai Megan kotisivujen kautta, megamedia.fi ->
digialbumi - > osallistu.

V

i 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.

Päivi Lammela, Teuva. Valkohäntäpeurat 1.7.2017.

Cristina Rauha-Hyyppä. Tiklas lampi.

www.megamedia.fi

Mathilda Börg, Vasa. En solig dag på bryggan.
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Christian Nylund, Vasa. LilliPutti-tåget på väg till Fiskstranden i Vasa.

Reijo Kärkkäinen, Isokyrö. Sateenkaari pohjanmaan taivaalla.

Boris Berts. Sommar bukett Värlax.

Nea Långskog, Pörtom.

Esa Rönkä, Vaasa

Mia Raustein, Malax. Maalahden saaristosta.

www.megamedia.fi

Terese Wik. Soluppgång över Kimholmarna 1.7.2017.

Tarja Vainio. Kesälomalla!

Matti Hietala, Vaasa. Päivänkakkaroita Kuortanejärvellä, 9.7.2017.

Matti Hietala, Vaasa. Märkiä kukkia, Lohtaja 5.7.2017.

Elisabeth Holm, Maxmo.

Päivi Lammela, Teuva. Hirvi 5.7.2017.

Szakali Levente, Vaasa.

www.megamedia.fi

Reijo Suutari, Kaskinen. Auringossa vesikupin luona.

Christian Nylund, Vasa. Spegelblankt i juli.
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Ahven on helppo kala herkuttelijalle
Ahvenesta saa nopeasti ruokapöytään täyttävän kala-aterian.
Löytyikö katiskasta ahven? Moni päästää ylenkatsoen tämän herkkukalan
karkuun pitäen sitä niin sanottuna “roskakalana”, ja kaupan kylmätiskiltäkin
se jää usein ostamatta suhteellisen halvasta kilohinnasta huolimatta. Perkaamisen jälkeen se on helppo valmistaa ja tuunata omaan makuun sopivaksi, ja
varsinkin valmiiden ahvenfileiden ostajalle kokkaaminen on kuin lastenleikkiä.
Seuraavalla reseptillä valmistat paistetun ahvenen ilman ongelmia.
Paistettu ahven ruohosipuli-kermaviilikastikkeella ja uusilla perunoilla 2:lle
hengelle
Ahven
500-800g ahventa (tai 1-4 ahventa per ruokailija ahventen koosta ja nälän
suuruudesta riippuen)
¼-½ dl Ruisjauhoja
½ tl suolaa
Ripaus valkopippuria
Voita
Valmistus:
1. Perkaa ensin ahvenet. Ota esiin terävä puukko ja leikkuulauta, ja aloita suomustamalla ahven vedellen puukolla suomuja vastapäivään aloittaen pyrstöstä
ja edeten päätä kohti.
2. Avaa sen jälkeen ahvenen vatsalaukku puukolla perästä päätä kohti, ja ota
sisälmykset ulos. Munuaisten irrottamiseen voi joutua käyttämään lusikkaa. Ja
varo sappirakkoa, sen kellertävä neste tuo kalaan ikävän maun rikkoutuessaan.
Jos sappirakko kuitenkin menee rikki, on kala huuhdeltava nopeasti kylmällä
vedellä.
3. Ota irti evät ja irrota pää. Huuhtele ahven, myös vatsan sisältä niin että sinne
ei jää verta tai mitään muutakaan.
4. Ahvenesi ovat nyt paistovalmiita! Jos haluat paistaa ahvenet ilman ruotoja,
fileroi ahven, mutta ruotojen poistaminen onnistuu myös syömisvaiheessa. Jos
taas olet ostanut valmiita ahvenfileitä, voit aloittaa tästä.
Paistaminen
5. Lisää yhteen ruisjauhot, suola ja valkopippuri, ja sekoita kunnolla. Ole tarkka
valkopippurin kanssa, sitä tulee helposti liikaa. Vaihtoehtoisesti voit lisätä myös
sitruunapippuria tai korvata valkopippurin tällä. Pyörittele kalat valmiissa
jauhoseoksessa.
6. Kuumenna rasvaa pannulla tiriseväksi ja lisää kalat. Anna kalojen olla pannulla ja kääntele niitä, kunnes pinta on paikoittain kullanruskea.
Ruohosipuli-kermaviilikastike
200g kermaviiliä
Nippu ruohosipulia
Puolikkaan sitruunan mehu
Sitruunapippuria, suolaa ja pippuria oman maun mukaan
Lisää kermaviiliin pilkottu ruohosipuli, sitruunamehu sekä mausteet ja sekoita.
Kastiketta on helppo tuunata oman maun mukaan, ja siihen saa potkua lisäämällä esimerkiksi valkosipulia. Kevätsipulilla ja makeahkolla sinapilla kastikkeen makua on myös helppo muuttaa.
Tarjoile ahvenet ja ruohosipuli-kermaviilikastike yhdessä uusien perunoiden
kanssa.
Teksti ja kuvat: Vilma Maukonen
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Ahvenen perkaamisessa kannattaa olla
tarkkana, sillä ahvenen perkaaminen on
valmistuksen työläin vaihe. Ahven on oikein
valmistettuna herkullinen ruokakala.

Paistettu ahven ja uuden perunat ovat klassinen
ruokayhdistelmä. Paistetun ahvenen kanssa käyvät
monet kastikkeet.

IN BRIEF

• Researchers at NASA’s Goddard Space Flight Center
(GSFC) have designed a new simulation model to help better our understanding of the Moon soon after its formation.

• Their work could increase our knowledge of exoplanets,
which may be humanity's best hope of finding extraterrestrial life.

@ BOCK’S
IN BRIEF
• German startup Infarm is putting modular, vertical farms directly into
grocery stores, giving customers the ability to pick fresh crops and drop them
straight into their grocery baskets.

IN BRIEF

Pehmustematto vähentää kuormitusta alaraajoista ja alaselästä.
• Researchers from Stockholm University have confirmed the existence of
water's two liquid forms, one with a low density while the other has a high
density. Their insight could help develop better purification and desalination
processes.

https://futurism.com

En sommar med Bock’s
Kesä Bock’s:in kera
Kesän
ehdoton
ykkönen:
Weissbier
0,33 l

Tule tapamaan meitä!
Kom och träffa oss!

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

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

KOKKOLA

Våra smakliga drycker finnes här:
Maittavat juomamme löydät täältä:
VAASA

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

MALAX/
PETALAX

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

KORSNÄS
Sale Korsnäs

KORSHOLM

ISOKYRÖ/
VÄHÄKYRÖ

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

LAIHIA

KOKKOLA

HÄRMÄ

Citymarket Kokkola
Minimani Kokkola
Prisma Kokkola

JAKOBSTAD

Citymarket Jakobstad
Prisma Jakobstad

NYKARLEBY
S-market Uusikaarlepyy

NÄRPES

K-Market Närpes Livsmedel
Hotell Red & Green

S-market Isokyrö
S-market Vähäkyrö

VAASA

K-market Laihia
Minimani Seinäjoki

SEINÄJOKI

K-market Härmä

YLIVIESKA
Prisma Ylivieska

VÖRÅ/
ORAVAIS
K-market Oravais
S-market Vörå

SEINÄJOKI
Minimani Seinäjoki

K-Market Närpes Livsmedel

NÄRPES
KRISTINESTAD
Jungman

Teippaamalla saat
muista erottuvan auton
Lasse Melasalmen teipattu Jaguar S-Type
kääntää kaduilla päitä.

L

asse Melasalmen Jaguarissa on tavallista villimpää meininkiä.
Auton maalaus antaa autolle uuden
lookin, mutta on usein kallista puuhaa.
Tämän totesi myös Melasalmen Lasse,
24. Hän osti itselleen käytetyn Jaguar
S-Typen, ja heti päässä alkoi mietityttää,
miten autosta saisi omannäköisen ja
paremman.

kaverin kanssa Melasalmi alkoi miettimään, mitä muuta autolle voisi tehdä.
-Näimme kuvan camouflage-kuvioisesta
autosta ja siitä syttyi taas lamppu, että
mitä jos tehtäisiin tuommoinen.
Melasalmi tilasi netistä valmiiksi leikatut
kuviot ja ne teipattiin autoon. Nyt auto
on näyttävä menopeli, joka kääntää
kadulla katseita.

Teippaus halvempaa kuin maalaus
Autojen teippaus on nouseva trendi,
joka tarkoittaa, ettei autoa maalata
vaan se nimenomaan teipataan tähän
tarkoitetulla teipillä. Tällä saa helposti
vaihdettua auton väriä tai tyyliä halvalla,
mutta teipit voi aina irroittaa, jos väri
alkaa kyllästyttää. Teippaamisen voi
tehdä myös liikkeessä. Melasalmi arvioi
teippauksen hinnaksi autosta riippuen
tuhannesta kahteentuhanteen euroa.
Melasalmi itse tilasi netistä valkoista
teippiä ja auto teipattiin itse viikonlopun
aikana. Hintaa valkoisella teipillä oli
jokunen satanen.
-Kaverin kanssa katsoimme kuvia netistä
ja heti, kun näimme valkoisen samantyylisen auton, idea alkoi muhimaan,
Melasalmi kertoo.

“Vanteet tekevät puoli autoa”
Auton tuunausta ei kuitenkaan Melasalmen mielestä kannata aloittaa teippauksesta. Pelkästään vanteet tekevät
hänen mielestään puoli autoa.
-Melkein heti ensimmäisenä vaihdoin
isommat vanteet.
Melasalmen Jaguarissa myös ikkunat
ja vilkut on tummennettu sekä Jaguarin merkki, grilli sekä muita osia on
maalattu ulkonäön vuoksi mustaksi.
Pakoputki autossa on myös uusittu.
-Oman autoni pitää olla erilainen kuin
muilla.
Autoja Melasalmella on ollut kolme ja
kaikkia niitä on tuunattu.

Teipattu vaatii enemmän huoltoa
Teipatun auton huolto on Melasalmen
mukaan työläämpää kuin maalatun,
varsinkin valkoisen.
-Teippiin pinttyy helposti lika, joten olisi
hyvä pestä auto viikon välein.
Tummemmissa teipeissä on pidemmät
pesuvälit.
-Jos tuohon valkoiselle autolle joku linnunjäte tipahtaisi, kyllä se siinä näkyisi,
jos sitä ei tasaisesti pesisi.
Ennen teippausta auto tulee pestä huolellisesti sekä käsitellä erillisellä aineella,
jotta se on puhdas teippausta varten.

Teippaus nostaa arvoa, mutta vaikeuttaa
myyntiä
Jälleenmyyntiä miettiessä Melasalmi aikoo myydä auton tuunattuna. Teipit saa
aina pois, mutta auto on näyttävä sellaisenaankin. Ulkoasu nostaakin hieman
auton hintaa.
-Toki ulkoasu pienentää ostajakuntaa.
Tuunatut autot eivät yleensäkään ole
tavalliselle autoilijalle, jolle auto on vain
kulkuväline paikasta A paikkaan B,
Melasalmi lopettaa.
Teksti ja kuvat: Sylva Larsson

Netistä löytyi uusi look
Vuoden jälkeen pelkkä valkoinen teippi
ei enää riittänyt Melasalmelle. Samaisen

Isommat vanteet tekevät autosta paremman
näköisen, Lasse Melasalmi uskoo.

You need
to know!
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Lähde: Maailman Kuvalehti

Enemmän irti talkoolaisena

A

ino Kovaselle festivaalit tarkoittavat musiikkielämysten lisäksi mahdollisuuksia rentoihin työkokemuksiin.
Lähes kaikki festivaalit ottavat vastaan talkoolaisia vaihteleviin tehtäviin aluerakennuksesta lipunmyyntiin ja siivouksesta järjestyksenvalvontaan. Vastineeksi
työpanoksesta saa liput festivaalille ja usein myös ruokaa sekä esimerkiksi festivaalipaidan.
Aino Kovasella on jo useamman vuoden ajan ollut tapana osallistua festivaaleille talkoolaisena. Kimmoke festivaalityöhön lähti Savonlinnan oopperajuhlilta,
jossa Kovanen lauloi kuusivuotiaasta alkaen lapsikuorossa ja edeltävinä kuutena
kesänä työskennellen palkattuna pukijana.
– Oopperajuhlien jälkeen on ollut helppo lähestyä muita festivaaleja talkootyön
merkeissä. Palkattuna työntekijänä tosin on hyvin erilaista, usein stressaavaakin.
Talkootyö on paljon rennompaa, ei tarvitse tietää etukäteen mitään tai kantaa
vastuuta, Kovanen kertoo.
Talkootöissä saa käsitystä siitä, minkälaista tapahtumien järjestäminen on. Musiikkialaa opiskeleva Kovanen on talkoolaisena huomannut, että festivaalit voisivat olla oma juttu myös tulevassa työelämässä.
Pääsy sisäpiiriin
Kovanen on ollut rakentamassa ja purkamassa festivaalialuetta sekä työskennellyt lipunmyynnissä ja infopisteellä.
– Talkoolaisena pääsee vielä enemmän sisälle festivaaleihin. Kun on ollut rakentamassa festivaalit, saa jo etukäteen nähdä, mitä kaikkea on tulossa. Yksi
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festivaaleilla taas oli siistiä, kun artistit olivat niin lähellä ja pääsi vastailemaan
heidän kysymyksiinsä, Kovanen kertoo.
Kovanen kehuu talkooporukoiden henkeä ja kertoo myös tutustuneensa uusiin
ihmisiin. Joskus tiet saattavat risteytyä yllättävilläkin tavoilla.
– Toissa vuonna festivaalisssa hengailin yhden tytön ja pojan kanssa tauoilla.
Viime kesänä, kun päädyimme taas tuon tytön kanssa yhdessä talkoolaisiksi,
hän kertoi seurustelleensa kyseisen pojan kanssa nyt vuoden. Olin siis ollut läsnä, kun he ensi kertaa tapasivat talkoohommissa.
Festarikesän fiilistelyä
Kovanen odotti sähköpostia kesän talkoohausta. Kaustisen kansanmusiikkifestivaaleille hän osallistuu pelimannina ja yksi fetivaali perjantaille hän on ostanut
lipun.
– Silloin jos on vain yksi päivä tai joku tietty artisti, jota menee katsomaan, tai
muuten kiire aikataulu, niin silloin ostan lipun. Muuten en periaatteesta haluaisi
maksaa lipusta, kun talkoolaiseksi hakemiseen on niin pieni kynnys. Jos vielä
jonnekin festivaaleille innostuisin lähtemään tänä kesänä, niin hakisin viime
hetken talkoopaikkoja, Kovanen pohtii.
Tulevaa festarikesää Kovanen odottaa innolla.
– Odotan musiikkielämyksiä ja festareiden fiilistä, vapautta. Ei tarvitse miettiä
mitään muuta, voi vaan nautiskella siinä festarikuplassa.
Teksti ja kuva: Milka Räisänen

Aino Kovanen nauttii talkoolaisena olosta, eikä sen
takia osta ensisijaisesti lippuja festivaaleille.

Ilmoituksen jättö
SOITTAMALLA

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

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

Esimerkki

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

Lähetä viesti numeroon 173197.
Ilmoituksen hinta 10€. Ilmoitukseen
tulee automaattisesti numero mistä
ilmoituksen lähetät. Mikäli haluat
toisen numeron, lisää se ilmoitustekstin 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. Ilmoitukset julkaistaan Mega-lehdessä sekä
kaikkien palvelussa mukana olevien
lehtien ja TV-kanavien internet-palvelussa. Ilmoituksesi näkyy koko Suomessa!

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

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

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

Vapaa nainen. Juhannus, kesiski meni. Oisko meillä yhteinen syksy? Olen
nuorekas, 51v mies. En sauhua, jotain paheita on. Kerro omasi ja vertaillaan. (1197596)

Iso mies, 06-alueelta, joka tykkäät mukavasta XXL-naisesta. Olet vapaa, alko ei ongelma, olet 55-65v, tanssit, puhut ja pussaat, olet etsimäni. Tositark. (1193209)

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

Olen -60v, hellä, huumorintaj. XL-nainen.
Olet n. 60v, asiallinen, fiksu, rehti, hellä
ja naista arvostava mies ja tositark. liikkeellä, 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 omdöme, förnuft och livsföring. Rökfri, betagande och erotisk. Gillar utflykter,
vackert väder, sevärdheter och oförusedda överraskningar. (1190688) T
Täällä mukava, vapaa nainen sydän täynnä 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 flytta. Jag
har 2 katter och ett inte hemmavarande,
vuxet barn. Gillar god mat, frisk luft, friluftsliv och kryssningar. (1186926) T
Etsin miestä 06-alueelta elämääni, 5862/180, matkat, liikunta, tanssi yms. kiinnostaa. Olen ok ja sopeutuva. (1186264)
Ensam kvinna, 50+, i Österbotten
söker man att leva med. Jag kan tänka
mig att flytta. (1185666) T
Nainen etsii jutusteluun, ei seurusteluun, sinua mukava, keskustelutait.
mies 06-alueelta. (1182102)
Hauska, rehellinen, ulospäinsuuntautuva, 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 läheisyydestä. (1191668)

 Mies etsii sinua
Den finlandssvenska

Kontakten

 Nainen etsii sinua
Tjej, 21-årig, i 06-omr., söker 18-25årig 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 tillsammans. (1193246)

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)

Sjk, sinua hoikkavart., 35-50v hetero/bi-nainen etsii tositark. 43v, bi-henk.,
lapseton mies. (1197144)
K-Pohjanmaan nainen, 30-48v, tanssimaan ym. Raitis, savuton mies vastausta odottaa. Kiva ok. (1197002)
Haen naista 06-alueelta, 50-65v
ikäistä. Kaikkeen kivaan, rantasauna lämpinmänä Lappajärven rannalla.
Myös kulttuurista olen kiinnostunut. Tule minun ystäväkseni, sinä järviseudun nainen. (1196957)

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

Olen seniori-ikäinen ja etsin sopusuht.,
65v naisen seuraa, miel. urheilullinen,
06-alueelta. (1190917)

Vaasan seudun nainen, kaipaatko ongelmatonta seuraa kivasta miehestä?
(1183845)

Här finns en trevlig, 36-årig kille som
söker en trevlig kvinna i lämplig ålder.
(1190786) T

Livsglad, ungdomlig, händig, trevlig,
romantisk och social, 40+ kille, i 06omr., 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

Kiva, 06-alueen mies etsii vanhemman, pehmeänpyöreän naisen seuraa.
Jos tykkäät hellyydestä, suudelmista
ja muusta lämpimästä läheisyydestä,
niin ota yhteyttä. (1190736)
Olen 46v, vapaa, luotettava, fiksu,
naista arvostava, alkoton mies 06-alueelta. Etsin seuraa tositark. Nainen,
tekstaile. (1189929)
Olen 66v mies, etsin luotettavaa, mukavaa, huumorintaj. naista tositark. Olen
rauhallinen, pidän koti-illoista. (1189918)
Vanhempaa naista, että varmasti tiedän huomennakin! Sjk. (1188697)
Olen nuorekas, hoikka, 66v mies.
Etsin hellää ja luotettavaa naisseuraa
06-alueelta. (1188662)
Rempseä, pehmeä, povekas, muodokas, vapaa, 40-55/XL-XXL nainen Vaasa/Sjk? Sua etsii vapaa, 50v mies.
Rohkeesti vastaa. (1187989)

Klassa yksinäistä naista, joka voisi haluta 38/185/80, ok sinkkumiehen aina välillä 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-alueelta. (1194561)
Man, 60+, jobbar, frisk, ungdomlig, söker kvinna, 55-70 år, för gemensam framtid. Intr. bl.a. havet, musik (country), gamla
amerikanska bilar m.m. (1194506) T

Mukava, 40v mies etsii vanhempaa,
pehmeänpyöreää naista. Jos pidät
suudelmista ja muutenkin lämpimästä läheisyydestä, niin ota yhteyttä ja
tavataan. (1176346)
Medelålders man söker yngre kvinna
för äktenskap. Intr. musik, havet, gamla bilar och dig. (1176034) T
Här finns en 45/180/78 man från 06omr., mörkt, kort hår, som söker en
kvinna, 30-60 år, att dela framtiden
med. Hoppas du finns. (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 resor, musik och teknik. (1175386) T

Eeva, eeva! Tule jo, eedeni kohta loistossaan. Aatami täällä sinua odottaa.
(1196875)
Ungdomlig 50-talsman, positiv,
pålitlig, söker kvinna att dela upplevelser och trivas tillsammans med.
Hör av dej. (1196810) T

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

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

Kontakten

Löytyykö Vaasasta tosi povekasta,
yksinäistä, mukavaa, sopivan rehevää
naista? Txt rohkeesti. Mies, 51v,
06-alue. (1187720)
Kiva, nuorekas mies etsii 06-alueelta
45-50v, nuorekasta naista. Sjk-Kauhava. (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)

Är 53-årig man som söker man, 55-70
år, för skön samvaro. Är singel. Vasa
och söderut. (1193171)
Luotettava, 50v ukm etsii sinua luotettava ukm. (1192345)
Myös P-Pirkanmaan alueelta. Isokok., 39v
btm etsii pitempiaik. seuraa +60v topmiehestä kaikkeen kivaan. (1197702)
Mies, 57v, 06-alueelta etsii nuorta
miestä tapaamisiin silloin tällöin. Katsotaan sit miten asia etenee. (1197619)
Olen varattu, 59v mies, luotettava ja
siisti. Haen miestä kaiken kivan merkeissä yhteisiin hetkiin. Sjk. (1197511)
Nuorimies etsii +60v top-miestä.
(1194984)

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

Haluan n. ikäiseni naisen omakseni. Olisit töissäkäyvä, et nipo, sellanen norminainen. Pikkupaheet sallittu.
Mies, 46v, 06-alueelta. (1192072)

Olisko oikeasti vapaata, tavallista naista 06-alueelta + muualta Suomesta, joka
rakastuis vapaaseen, mukavaan, huumorintaj., töitä tekevään, viriiliin, 60v mieheen, tositark.? Txt rohkeasti. (1186942)

Koko maan
kohtaamispaikka teksti-tv:ssä MTV3 & Sub s.830

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

Mies 48v, hoikka, hakee hoikkaa miestä. 06 eteläinen alue. (1190101)

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

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

Olen nainen, etsin 06-alueelta tanssitait. miesystävää. Itse tykkään tanssimisesta, olen vapaa kulkemaan, työelämä takana, olen nuorekas, elämäntavat on kunnossa. (1192987)

Luotettava, 56/183/80 mies etsii
naista ilman koko-/ikärajaa. Tositark./
seikkailu. (1191687)

Nuorekas, rehellinen, mukava, -60v nainen etsii 06-alueelta rehellistä, yhden
naisen yh-miestä tositark. (1194142)

Kunnollinen, keski-ikäinen ja luotettava, toisen huomioonottava, vapaa mies
06-alueelta etsii tositark. perhekeskeistä, parisuhteesta kiinnostunutta,
yhden miehen naista. (1197269)

Sinkkumies, 50v, etsii 30-50v naista
06-alueelta tositark. Poltan, mutta en
juo. (1190980)

Mies, 58v, etsii vanhempaa naista tositark. 06-alueelta. (1193212)

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

Olen nuorekas, vapaa, reipas, 57v nainen 06-alueelta pikkupaheilla. Sinä mies,
samantyyppinen ja samoja ikijä tai vanhempi, tule minulle rakkaaksi. (1195403)
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Mies, 52v, 06-alueelta, etsii kaikenikäistä, vapaata naisseuraa. (1186093)

Olen +65v, raitis, liikunnallinen leskimies 06-alueelta. Etsin tavallista, yksinäistä naista. Löydänkö? (1196047)

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

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

Ilmoita
Annonsera

Olen 46v, vapaa, fiksu, luotettava, empaattinen, alkoton mies 06-alueelta.
Nainen, vastaa. (1191050)

mega.mainostaja.com

Man, 25 år, från 06-omr., söker rökfri
tjej, 20-30 år, som trivs på landet, gillar djur. (1191041)
Olen mies, 59v. Etsin kivaa ystävää ja
kaveria. Vaasa. (1190626)
Herrasmies, -60v, etsii pienikok.,
huumorilla varustettua naista. Vaaleus
ja iso povi suotavaa. Ikä ja näkö sivuseikka. (1197690)
Nainen, jos olet enintään L-kok., povekas ja raitis, n. 40-50v, niin txtaile. Mä
59/185/88, nuorekas, raitis ja ok-näk.
mies. Sjk. (1197636)

Nelonen, JimTV &
Nelonen Sport s.550
Nainen, +40v, löytäisinkö sinut? Kivan
ja vapaan naisen. Rakastutaan ja tykästytään ja ollaan kahden. Yhteiselo kuulostaisi kivalta. Mies, 46v. (1191942)
Man, 44 år, glad, snäll, med liten
son, söker troende kvinna i 06-omr,
änkling. (1191811) T

Nainen. Olen 48/178 mies, rauhallinen,
rehellinen, hellä, romanttinen, huumorintaj. Etsin vakituista naisystävää sylikisuprinsessakseni, jolla on pitkät kynnet ja huumorintajua. (1186436)

Olen alle 100v äijä Pohjanmaalta päin. Ei
musta muuhun ole, mutta kova oon itteäni kehumaan ja syön paljo. (1191691)

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

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

Viiskymppinen, hoikka kaveri etsii yrityksen jatkajaa ja kaveria. (1193902)
Mies, 57v, 06-alueelta, etsii sinua
mies, joka kaipaat seuraa. Seksi ei
pääasia. (1192359)

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

Olen 44v, siisti mies. Etsin vanhempaa btm-miestä, tukevuus ei haittaa.
(1187701)
Mies, 56v, etsii miesseuraa. Vaasa.
(1187092)
Kokematon, 50v ukm, tosi nuorekas,
ok kaikin puolin, haaveilee miestenvälisestä jossain muodossa. Vaasa.
Ihmetellään. (1185844)

Nahkahameeseen ym. asuihin pukeutuva, 58v, siisti, luotettava btm etsii vakikumppania. (1184325)
Nuorimies etsii +60v top-miestä.
(1182192)
Kvinnlig trans söker man/trans.
(1182143) T

 Parit etsivät
Olemme +60v pari. Vaikka harrastamme tuhmia siellä, missä on kiinnijäämisen mahdollisuus, olemme silti
fiksuja. Etsimme samoista tykkäävää paria. (1195818)
Olemme +60v pari läh. Vaasaa, etsimme mukavaa paria mökille saunaseuraksi. Mökillä olemme nakuna ja
käymme kesällä Yyterissä. Ei ikä- eikä
kokorajoituksia. (1193049)
Nainen, 55-68v, tule kolmanneksi. Olemme kuuskymppinen pari. (1190062)

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)
ILMOITUSNUMERO (väli) viestisi.
Lähetä numeroon 173193. Numerosi
pysyy salaisena.

2 Ilmoituksen
jättäminen

Soita 0600 - 41 33 97 (paikallispuhelu) 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 suuntanumeroalueelta. Lähetä numeroon 173193.
Numerosi pysyy salaisena.
Pidätämme oikeuden muokata, lyhentää tai olla julkaisematta ilmoitustasi.
Prostituution ja vastaavien seksuaalipalveluiden markkinoiminen
on rangaistava teko (rikoslaki 9§),
tällaisia ilmoituksia ei julkaista.

ilmoitus:
3 Oma
vastaukset

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

ilmoitus:
4 Oma
sulkeminen

Soita 0600 - 41 33 87 (paikallispuhelu), 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,
tekstiviestit nroon 173193 1,20e/kpl.
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megamarkkinat

Support
Ring 0400-607818 varje dag 9-21
E-post fi.support@movika.fi

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

