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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!
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coffee bookcoffee book
brewing

in a french press
brewing

in a french press
- make sure that the french press is clean
- preheat the press by pouring hot water into it

- weigh out the co�ee and grind it
  (we recommend 27 grams of ground co�ee per
   300 ml of water)
- add the co�ee into the empty press

- boil water
  (ideal temperature for co�ee is 95 °C)
- pour 1 dl of hot water over the grounds
- let the co�ee bloom for about 30 sec

- pour in the rest of hot water
- place a lid on the french press and let
   the co�ee steep for 4 min.
- press slowly the plunger
  down
- serve the co�ee immediately and

enjoy!

fresh roasted coffee

- decreases the risk for heart diseases
   (according to research of the Sun Yatsen University)

- decreases the risk of some types of cancer
   (according to research of the AGA Institute, American
    Society of Nutrition)

- cuts the risk of type 2 diabetes
   (according to research of the George Institute for
    International Health)

- reduces the risk of Alzheimer’s disease
  and  Dementsia
   (according to research of the European Academy
   of Neurology)

- reduces the risk of Parkinsons disease
   (according to research of the American Neurological
   Association and The Child Neurology Society)

fresh roasted coffee
is antioxidant-rich coffeeis antioxidant-rich coffee

a big part of antioxidants begin to
fade away already 3 weeks

after roasting!

a big part of antioxidants begin to
fade away already 3 weeks

after roasting!

all this you get at bock’s!all this you get at bock’s!
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bock’s corner brewery oy
gerbyntie 18, 65230 vaasa

coffee revolution bycoffee revolution by
bock’s corner brewery oy
gerbyntie 18, 65230 vaasa

         Local Bock’s fresh roasted co�ee
      employ 10 times more in Finland per kg than mass products.
 In addition, you take part and promote
the development of Wasa Innovation Center.

ALE ALE! Tervetuloa kesäiseen Tolkin Kauppahalliin! HALPAA ON!

Tarjoukset voimassa  27.7. 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! 
Grillihiilet kotimaiset säkki 13 litraa/
Grillkol inhemsk säck 13 liter 2,80€
Liimapuulevyt koko 40cm x 40cm 3 kappaletta yhteensä/
Limfog storlek 40cm x 40cm 3 stycken tillsammans 9€
Vedenkeitin 1,2litraa 1000W/Vattenkokare 1,2liter 1000W 13€
Tyynyt nukkumiseen koko 45cm x 55cm alkaen/
Sovkuddar storlek 45cm x 55cm från 4,50€
Powerbank 10000MAH todella tehokas/
Powerbank 1000MAH högeffektiv   17,90€          
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 /  4,80€ 
FIDGET SPINNERS olika modeller SUPER ERBJUDANDE från
 

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

Sporttinen muoti 
S16-
17Digialbum

S10-
13

Kuva: Arja Uitto

Foto: Hans Hästbacka

Liv och rörelse 
på kyrkogården

S4-5

Kuva: Vilma Maukonen
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Olin juuri aloittanut kesätyöni tut-
kintavankilassa Huddingessä, joka 
sijaitsee Tukholmassa. Sain kätee-

ni omat avaimet. Nyt oli vihdoinkin aika 
mennä osastolle ja tavata vankeja.

Ensimmäinen ovi selliin avautuu ja aa-
muvuoron vartija varoittaa minua vangin 
arvaamattomuudesta. Ulos sellistä hyppää 
kaksimetrinen, rastahiuksinen kaveri huu-
taen. Tunnen, kuinka veri hyytyy suonissani 
ja kuinka autonominen keskushermostoni 
valmistaa koko kehoni fight, flight tai freeze 
-reaktioon. Samaan aikaan huomaan kui-
tenkin käyväni itseni kanssa keskustelua. 
Ymmärrän jotenkin, että fight -reaktio ei 
ole paras mahdollinen. Miltä se näyttäisi, 
jos kävisin tämän rastamiehen kimppuun? 
Flight -reaktio tuntui jotenkin järkeväm-
mältä, mutta silloin olisin varmasti saanut 
ottaa junan kotiin ja unohtaa kriminologin 
uran. Ainakin työ rikosseuraamusalalla olisi 
poissuljettua. Tapahtuikin niin, että jäädyin 
hetkeksi ja tuijottaen yritin ymmärtää, että 
mitä ympärilläni tapahtui. Tämä oli minun 
ensimmäinen tapaaminen vangin kanssa. 

Veri ei kuitenkaan hyytynyt niin monta 
kertaa kesätöissä tutkintavankilassa vanke-
ja tavatessani. Opin näkemään ihmisen ri-
koksen takana ja keskustelujen kautta opin 
ymmärtämään paremmin vankien elämän-
tarinoita. 

Vankilassa täytyy aina muistaa ja kunni-
oittaa sitä tosiasiaa, että työskentelee vaa-
rallisten ihmisten parissa. Edellytyksenä on 
jatkuva turvallisuusajattelu, joka on aina 
läsnä. Turvallisuusrutiineja on noudatetta-
va orjallisesti. En vielä tuolloin ollut tietoi-
nen, mitä syksy toisi tullessaan Huddingen 
tutkintavankilaan. Tuleva tapahtuma tulisi 
olemaan tumma varjo ruotsalaisessa van-
keinhoidossa.  

Olin kotona Vaasassa syksyllä tapaamassa 
perhettäni kun vastaanotin puhelinsoiton 
Huddingen tutkintavankilasta. Se oli mi-
nun pomoni, joka soitti. Tällä kertaa hän ei 

pilkannutkaan minun suomenruotsalaista 
murrettani, vaan kuulin vakavan äänen luu-
rin toisessa päässä. Hän kertoi että kollegani 
Karen oli murhattu. Hän kehotti minua kat-
somaan ruotsalaisia uutisia tv:stä.  Eräs van-
ki oli tappanut Karenin.

Muistan Karenin hyvin, koska hän oli alus-
sa töissä turvallisuustarkastuksessa. Meidän 
työntekijöiden piti ohittaa se aina ennen 
töiden alkua. Huddingen tutkintavankilan 
ollessa  tutvallisuusvankila, työntekijöitten 
piti siis aina läpäistä turvallisuustarkastus, 
joka muistuttaa lenkokentän vastaavaa. Jopa 
eväslaatikot piti lähettää röntgenin läpi ja 
varmistaa että emme salakuljeta mitään 
vankilan sisään. Totta kai hälyttimet soi-
vat aina minun ohittaessani tarkastuksen. 
Se johtui siitä, että minulla oli yhdet coolit 
Reebok -lenkkarit kultasoljella, joka aiheutti 
hälytyksen. Yleensä se oli Karen, joka nau-
raen kehotti minua riisumaan lenkkarit ja 
lähettämään ne röntgenin läpi.  Tämä me-
nettelytapa kuului aamurutiineihini ja tästä 
muodostui suorastaan rituaali.

Tuntuu epätodelliselta, mitä Karenille ta-
pahtui 3 lokakuuta 2011. Hänen työvuo-
roonsa kuului tuona päivänä vankien saatta-
minen ulos katolle kävelylle. Vangeilla, jotka 
kävelivät katolla oli rajoituksia, he eivät saa-
neet tavata muita vankeja. Siitä olisi voinut 
olla haittaa keskeneräiselle rikosprosessille. 
Tutkintavankilassa vangeilla ei ole vielä tuo-
miota, vaan he odottavat käräjäoikeuden 
käsittelyä. 

Karen vei vanki Erik Ljungstömin, 28 ul-
koilulle. Karen saattoi tämän kävelypihaan, 
kun vanki yhtäkkiä hyökkää hänen kimp-
puunsa ja lyö häntä nyrkillä. Kollega huo-
maa kahden sekunnin aikana hyökkäyksen 
ja hälyttää apua. Hälytyksen jälkeen hän 
juoksee pampun kanssa vankia kohti ja on 
paikalla 14 sekunnin jälkeen. Työtoveri yrit-
tää lyödä Ljungstömiä, mutta tämä ottaakin 
pampun häneltä.  Tämän jälkeen työtoveri 
yrittää suojata myös itseään. Vanki lyö Ka-

renia pampulla ja tämä kuolee iskujen seu-
rauksena. Minuutin ja 16 sekunnin jälkeen 
miesvartija juoksee paikan päälle ja vanki 
menee makaamaan lattialle. Hänet otetaan 
kiinni ilman vastarintaa. Karenia yritetään 
elvyttää, mutta on liian myöhäistä.

Olen lukenut monta esitutkintapöytäkirjaa 
erilaisista tapauksista, kuten murhista, mut-
ta tämä tapaus on henkilökohtaisesti liikut-
tanut minua eniten. Ajatukseni ovat  hänen 
perheensä luona ja siinä, miten he ovat pys-
tyneet käsittelemään tapahtumaa.

Viikkoa ennen pahoinpitelyä Ljungstöm 
oli käynyt toisen vartijan kimppuun, jonka 
jälkeen hänet siirrettiin Huddingen tur-
vallisuusvankilaan. Vankeinhoidon turval-
lisuuspäällikkö on sitä mieltä, että tätä ei 
olisi tapahtunut jos Huddingen tutkinta-
vankila olisi seurannut turvallisuustoimin-
toja kunnolla. Tieto Ljungströmin väkival-
taisuudesta olisi pitänyt välittää eteenpäin 
henkilökunnalle. Hänellä oli korkea vaaral-
lisuustaso. Tämä tarkoittaa, että hänen kans-
saan olisi pitänyt aina olla kaksi vartijaa, eikä 
siis Karenin olisi kuulunut ottaa häntä yksin 
vastaan. 

Syyttäjä on sanonut, että rikos oli ”puhdas 
teloitus”. Ei voi olla brutaalimpaa kun tämä, 
hän kertoi ruotsalaiseen lehteen, Aftonbla-
detille. Ljungstöm tuomittiin elinkautiseen 
vankeuteen Karenin murhasta. Ljungstöm 
valitti tuomiosta, mutta Svea hovioikeus piti 
voimassa käräjäoikeuden päätöksen ja vah-
visti elinkautisen vankeuden. Murha nähtiin 
häikäilemättömänä ja erittäin brutaalina. 
Hovioikeus kirjoittaa tuomiossaan, että syy-
tetty on käyttänyt ” järjetöntä väkivaltaa”

Tämä väkivallanteko on uniikki, erittäin 
epätavallinen ja traaginen tapahtuma ruot-
sin kriminaalihistoriassa.

Nimi: Sari Somppi, 
syntynyt Vaasassa
Koulutus: Kriminolo-
gian maisteri, pol.mag 
kehityspsykologiassa. 
opiskelee tällä hetkellä 
psykologiksi Uumajan 
yliopistolla.
Työ: Aluejohtaja Länsi-
Suomen rikosuhripäi-
vystyksellä, aikaisemmin 
työskennellyt Vaasan 
vankilassa. 

Namn: Sari Somppi, 
född i Vasa
Utbildning: Master i 
kriminologi, Pol. Mag i 
utvecklingspsykologi, 
studerar psykologpro-
grammet vid Umeå 
univeristet.
Arbete: Regionsdirektör 
över Västra Finlands 
brottsofferjour. Tidigare 
arbetat på Vasa fäng-
else.

Somppi´s Case

Puhdas teloitusJOHANNES SCHALINS FOTOGRAFIER I ASTA-SALEN
Johannes Schalin, 1881-1906. 
Barnbarn till Zacharias Topelius syster Johanna Sofia
Johannes Schalin verkade som fotograf i fem år. I Åbo museicentrals 
samlingar finns ca 400 av hans fotografier. 20 stycken ställs nu ut under 
sommaren i Asta-salen.
Avgiftsfritt evenemang
Öppet varje vardag i juli kl. 10-19, 21/27/28.7 kl.10-17. 
PLATS FÖR EVENEMANGET:
Nykarleby stadsbibliotek
Topeliusesplanaden 10
Nykarleby
Telefon: 06-7856104
Webbplats: https://www.fredrikabiblioteken.fi/nykarleby-
stadsbibliotek?refId=4fGgsT

SJÄLAKNUTAR -KONSTUT-
STÄLLNING 3.-31.7.
Jenna Strömsholm
Tanken med utställningen är att upp-
märksamma konsten som en terapeutisk 
kraft samt en trygg följeslagare i livets 
alla skeden, då orden medvetet förstum-
mas. Utställningens verk avbildar, speg-
lar, färg- och svartvitsätter känslor och 
sinnesstämningar från psykets alla hörn. 
Delar av utställningen önskar upplysa 
och ge inblick i psykisk ohälsa, 

samt ärligt med hjälp av dagboksverken 
avskala stigmat kring ämnet.
Öppet varje vardag i juli kl. 10-19, 
21/28.7 kl.10-17. 
Avgiftsfritt evenemang
Plats för evenemanget
Vasa huvudbibliotek, Gallerian
Kirjastonkatu 13
65100 Vaasa
Telefon: 06-325 3533
Webbplats: http://kirjasto.vaasa.fi

 

Ensamheten i skymundan 
   Yksinäisyys pimennossa 
     Mårten ”Moto” Sippus 

         

Utställning på Bock´s Corner Brewery 

                  28.7 – 28.9.2017 

 

                   

Välkommen 
på vernissage 

fredagen den 28. juli 
kl. 17-19 på 

   

             
 
 
 
 



Text och bild: Hans Hästbacka

I trädgården matar blåmesen i skrivande stund sina 
ungar för andra veckan i rad. Ofta syns bara något 
blått skymta i grönskan, när föräldrafåglarna hastar till 
holken med mat i näbbarna. Ibland kommer de gamla 
fåglarna till holken samtidigt. Den ena brukar stanna 
utanför och vänta på sin tur. Men när matningsivern 
är stor, kan båda slinka in i holken samtidigt för att 
föra fjärilslarver och annat i insektväg till de växande 
och ständigt hungriga ungarna.
På förmiddagen stod jag på kyrkogården och betrakta-
de samma rastlösa skeenden hos ett annat blåmespar. 
På våren, innan fåglarnas häckning börjat, hängdes ett 
antal småfågelholkar upp i utvalda träd. Både blåmes 
och talgoxe var snabba att muta in var sin holk för att 
säkra häckningsmöjlgheterna på den lugna gravgår-
den, som är en utmärkt miljö för ett flertal småfåglar.
När den långa och kalla våren äntligen tog slut, anlän-
de svartvita flugsnappare till gravgården. Nu häckar 
åtminstone två par flugsnappare som grannar till me-
sarna. Tyvärr uteblev rödstjärten, en karaktärtsfågel på 
platsen. Den kalla våren har bromsat upp rödstjärtens 
vårflyttning och förmodligen fått den att stanna i söd-
ra Finland för att häcka där. 
Året innan kunde jag njuta av rödstjärtens härliga sång 
på kyrkogården. Ofta satt den och sjöng högst uppe på 

kyrkan, på korset, med fri utsikt över gravgården och 
Uitonsalmi bara ett stenkast från kyrkan. Den gamla 
vattenleden till och från staden och kyrkan, innan vä-
gar och motorfordon tog över. Förmodligen häckade 
rödstjärten i någon hålighet i kyrkobyggnaden, högt 
över marken. Nu skulle den stjärtdallrande ödesfågeln 
ha kunnat häcka i egen holk intill kyrkan. Förhopp-
ningsvis återkommer rödstjärten nästa vår till sin höga 
sångplats. Rödstjärten hämtar ju med sig sin alldeles 
egen stämning av ljusa sommarnätter och roströda 
blänk från fjäderdräkten.
Gamla gravgårdar, i det här fallet i Haapajärvi kyrko-
gård, med sina åldrande träd, gräsmattor, blomplan-
teringar och fritt luftrum bland träd och gravstenar, 
är en lockande och givande miljö. Dessutom är gamla 
gravgårdar ofta lugna och avskilda platser, ibland med 
ört- och insektrika randmarker eller sluttningar strax 
utanför stenmurarna. Idealiskt så det förslår för in-
sektätande småfåglar.
En både kännspak och väl synlig fågel på gravgården 
är björktrasten, som häckar med flera par i gammel-
björkarnas grova grenklykor. Till skillnad från mesar 
och flugsnappare försvarar inte björktrasten eget revir 
utan häckar gärna i mindre och större kolonier. Med 
gemensamma krafter försvarar trastarna ägg och ung-
ar mot kråkor, skator och gravgårdens egen ekorre. I 
häftiga anfall och med pricksäker avföring kan tras-

tarna vara nog så effektiva i sitt försvar. I skydd av 
björktrastarna häckar också rödvingetrast, bofink och 
grönfink, som alla bidrar till den fågelkonsert som 
varje besökare kan ta del av och lyssna till under våren 
och försommaren. 
I dag under mitt besök på kyrkogården, en av de sis-
ta junidagarna, matade björktrastarna nerhoppade 
ungar bland gravstenar och bakom skymmande träd-
stammar. Daggmaskar är som känt trastarnas stapel-
föda under våren och försommaren, under årets första 
häckning, och sådana finns det gott om både på grav-
gården och på de närliggande gräsmattorna. Ibland 
undrar man, hur maskarna räcker till. Trastarna är ju 
inte de enda som plockar mask. I den dagliga maskjak-
ten deltar både kråkfåglar och måsfåglar. 
Medan björktrastarna uppträder helt öppet, lever röd-
vingetrasten ett mera undanskymt liv på gravgården. 
Den finns, men smyger gärna undan, medan den har 
ungar i boet. Rödvingetrasten hör med rätta till barr-
skogar och blandskogar, men ibland kan det gamla 
trädbetsåndet och maskrikedomen på en gravgård få 
den att stanna kvar för att häcka.
Medan trastarna skötte sitt, sjöng talgoxe och bofink. 
Båda arterna hade fått sina ungkullar på vingarna och 
strövade familjevis fram bland träd och buskar under 
födosk och matande. Samtidigt sjöng hanarna korta 
stunder, dels för att de flygfärdiga ungarna skall lära 

sig den egna artens sång, dels för att hävda reviret. 
Sommarens andra häckning skymtar bakom hörnet 
och då är det bra att ha reviret klart och honan säkrad.
Långväga flyttare från Afrika såsom flugsnapparna 
och rödstjärten hinner inte häcka en andra gång. Men 
stannfåglar som talgoxen och kortvägsflyttare som bo-
finken hinner nog med en andra kull. Det gör också 
björktrasten, men inte på gravgården. Den byter ut 
den halvöppna miljön mot skogens slutna och skyd-
dande värld, där det finns tillräckligt med föda under 
högsommaren för sommarens andra ungkull. Och så 
är trastarna färdigt på plats i skogen inför den mog-
nande bärskörden av blåbär, hallon och andra vilda 
bär. 
Den gamla kyrkogården eller gravgården är på många 
sätt en utmärkt miljö för småfåglar, och för ett givande 
fågelskådande. Människor rör sig dagligen på området 
och fåglarna är därmed vana vid människan och trev-
ligt oskygga. Med några fågelholkar kan man dessut-
om locka hålbyggande fågelarter till platsen och utöka 
fågelbeståndet.  På den gamla gravgården möts livet 
och döden, också människan och naturen, i en lugn 
och vacker kulturmiljö. 

Liv och rörelse på kyrkogården
Gamla gravgårdar såsom Haapajärvi kyrkogård är 
utmärkta miljöer för flera småfåglar.

Åldrande träd är allt ekorren 
behöver för att leva ett bra liv på 
gravgården. 

Svartvita flugsnapparen häckar 
gärna på gamla gravgårdar bara 
någon sätter upp holkar.

Björktrasten både syns och hörs på kyrkogården.
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Metsäpuutarhan kivipolku kestää aikaa ja routaa.
Eräänä kesäpäivänä puutarhabloggari Maria Laukkonen 
katsoi metsäpuutarhaansa omakotitalon yläkerran ikkunasta 
ja sai ajatuksen.
– Keksin, että haluan metsäpuutarhaani polkuja ja kohotettuja 
istutusalueita. Vuosi oli 2010, ja siitä lähtien olen laajentanut 
istutusalueita nurmikon kustannuksella, kertoo erityistä tukea 
tarvitsevien lasten kuntoutusohjaajana työskentelevä Lauk-
konen.
Kun Laukkoset olivat muuttaneet muutama vuosi aiemmin 
tontilleen asumaan, siinä kasvoi pieni metsikkö. Pariskunta 
halusi varjella alkuperäistä puustoa, mutta he huomasivat 
pian, että kuusten alla ei menesty mikään. 
– Kaadoimme lähes kaikki puut, minkä jälkeen kaivoin 
parikymmentä senttimetriä maapohjaa pois siitä, mihin 
suunnittelin polun tulevan. Uoman pohjalle asetettiin suodat-
inkangas, ja kankaan päälle levittelimme ensin noin kymme-
nen senttimetriä sepeliä, minkä jälkeen toimme vielä toiset 
kymmenen senttimetriä kivituhkaa. 
Kivituhka tiivistettiin tamppaamalla se tasaiseksi, minkä 
jälkeen Laukkoset naputtelivat kumivasaralla kymmenen sent-
timetrin kokoiset neulanpääkivet paikoilleen.
 
Tie, johon ei routa pysty
Polkuprojekti osoittautui yllättävän työlääksi, sillä kaikki kivet 
oli istutettava yksitellen. Puutarhatyö tehtiin iltaisin ja viikon-
loppuisin päivätöiden lomassa. Työtunteja ei laskettu, mutta 
koko kesä siinä meni. 
Nyt polun rakentamisesta on kulunut aikaa jo viisi vuotta. 
Se on kestänyt roudat ja muut luonnonilmiöt hyvin, vaikka 
paikoitellen läheisten kuusten juuret ovatkin nostaneet osan 
kivistä ylemmäs. 
– Syy, miksi päädyin tekemään juuri tällaisen polkuverkoston 
on, että halusin tehdä metsäpuutarhasta sellaisen, jonka läpi 
voi kävellä. Polku johdattaa etupihalta takapihalle, ja lisäksi 
se luo tunnelmaa koko alueelle. Halusin polusta luonnollisen, 
joten emme käyttäneet kivien välissä sidosaineita.

Polku auttaa puutarhan hoidossa
Polku on myös kätevä apu puutarhanhoidossa. Kulkuväylän 
varrelle istutetut kasvit on helpompaa hoitaa käytävältä kuin 
heinikon seasta. Tosin istutuksia valitessa kannattaa ottaa 
huomioon oikeanlaisten kasvuolosuhteiden lisäksi polun var-
relle istutettavien kasvien levittäytymisominaisuudet. 
– Maahumala on yksi vihulainen! Istutin sitä polun viereen 
ja pian se levittäytyi käytävillekin. Mieluummin suosittelen 
istuttamaan varjon puolen pihalle tuoksumataraa, varjoyrttiä, 
pikkutalviota, petkelvarpuja ja kuunliljaa, Laukkonen sanoo.

Teksti: Maiju Korhonen Kuvat: Maria Laukkonen

Kivipolku on 
kaunis ja käytännöllinen

Sidosaineet eivät ole estämässä polun sammaloitumista, 
mikä lisää puutarhan viihtyisää tunnelmaa.

Kivipolun kymmenen senttimetrin 
neulanpääkivet on naputeltu yksitellen maahan.

28.7 Hasse ”Kvinnaböske” Andersson

Fredag 28.7. 21.00-02.00. 22€ på 
förköp (Studio Ticket & NetTicket.fi), 
25€ i dörren (under 18 år 10€).
Busstider på hemsidan!

och Nilzons • Kim & Louise i puben • Sky Disco!

OBS!
Steve´n´Seagulls 
i Åminne 1.8!

Förköp nu!

21.7 Lasse Stefanz & Tomas Fantz

Fredag 21.7. kl. 21.00-02.00. 27€ på 
förköp inkl. avgifter (Studio Ticket 
& NetTicket.fi). 
30€ i dörren (under 18 år 10€).
Busstider på hemsidan!

Duo Jocke & Rasmus i puben • Sky Disco!

Renoveringen av paviljongen i Åminne folkpark 
blev färdig i början av juli. Eller snarare handlar 

det väl om ett nybygge än om en renovering. Det 
enda som finns kvar från den gamla paviljongen 
är nämligen det gamla dansgolvet, en i och för sig 
mycket viktig del och en del som ger paviljongen 
karaktär. Den äldsta delen av golvet i paviljongen är 
faktiskt hela 60 år gammal.

För tre år sedan började styrelsen för Åminne folk-
park fundera om det skulle vara möjligt att få ihop 
pengar till en totalrenovering av paviljongen. Ett 
omfattande planeringsarbete inleddes och samtidigt 
fördes diskussioner med möjliga finansiärer och sam-
arbetspartners. Ett år senare beslöt man förverkliga 
projektet, och sedan det har det gått med fart!

Totalt har man nu satsat ca 800.000 euro i byggpro-
jektet, som i huvudsak finansierades av NTM-centra-
len och Aktion Österbotten. Svenska Kulturfonden 
bidrog med en stor del av egenfinansieringen och 
även från Aktiastiftelsen i Malax fick man ett bety-
dande bidrag. 

Själva arbetet med renoveringen drog igång under 
hösten 2016 och redan under vårvintern stod ”skalet” 
till en ny paviljong på plats och väntade på att få inre-
das. Stommen och väggarna uppfördes av byggfirmor, 
därefter har mer än hundra frivilliga deltagit och 
jobbat tusentals timmar tillsammans. Man har jobbat 
med allt från golvslipande och lackande till att bygga 
ett café, spika panel på både in- och utsidan, måla och 
städa.
- I Malax lyckas vi med det omöjliga, säger Åminne 
folkparks styrelseordförande Mikael Antell. Nyligen 
byggdes en ishall med hjälp av omfattande talkoarbe-
te. Samma sak kännetecknar paviljongrenoveringen; 
massvis av talkoarbete, en enorm vi-anda och ett stort 
lagarbete. De externa medel som vi fått var naturligt-
vis helt avgörande, men utan den tid och kunskap 
alla frivilliga gett hade detta projekt inte varit möjligt 
att genomföra. Så vi är givetvis jätteglada över att så 
många människor har velat hjälpa till. 
Säsongen 2017 har nu kommit igång, man har redan 
ordnat flera evenemang och årets största evenemang 
skall precis gå av stapeln. Danskvällarna med Lasse 
Stefanz 21.7. och Hasse Andersson 28.7. väntas dra 

stor publik och man hoppas fylla paviljongen även på 
evenemangen med Steve ’n’ Seagulls 1.8. och Mikael 
Wiehe 5.8.. I framtiden kommer man att kunna ordna 
program i Åminne året om, eftersom den nya pavil-
jongen är isolerad. Den nya stora scenen möjliggör 
även ett mycket bredare programutbud än hittills. 

Mikael Antell önskar alla besökare välkomna till 
Åminne folkpark:
- Det är givetvis bäst att se den nya paviljongen på 
plats, under något av våra evenemang!

NY PAVILJONG I ÅMINNE FOLKPARK



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

9 8

2 6 7 1

7 5 2 4

3 5 8

7 9 1 8

2 3 6

5 7 9 8

8 3 9 2

4 1

Puzzle 1 (Easy, difficulty rating 0.39)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Wed Jul 12 07:50:06 2017 GMT. Enjoy!

6 3 9 2

8 1 7 3 5

9 3

5 2 9

1 4 3

2 9 3

1 5

9 4 3 1 6

7 6 3 4

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.52)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Wed Jul 12 07:49:58 2017 GMT. Enjoy!

8 1

4 6 5

1 5 3 9 6

3 5 7

2 6 9 8

4 9 6

9 3 2 1 7

5 4 3

3 1

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.61)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Wed Jul 12 07:50:27 2017 GMT. Enjoy!

Puzzle 1 (Easy, difficulty rating 0.39)

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

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Wed Jul 12 07:50:06 2017 GMT. Enjoy!

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.61)

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

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Wed Jul 12 07:50:28 2017 GMT. Enjoy!

25
0

Bazi & Mazi

Zitz

SUDOKU
#1 #2 #3

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.52)

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

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Wed Jul 12 07:49:58 2017 GMT. Enjoy!

    Vi rensar bort 
den hindrande 
fjolårsvassen från 
bäckens nedre 
utlopp så att fisken 
kan stiga fritt.

     Isen går i 
Skärisundet och 
vitnar mot klippor 
och stränder.
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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
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SÖDERFJÄRDENIN METEORIIHI
Marenintie 292 Sundom, Vaasa
NÄYTTELY AVOINNA YLEISÖLLE: 4.6-27.9 ke 18-20 ja su 14-20
Tilauksesta ryhmille: Toukokuu-Lokakuu, joka päivä
online: www.meteoria.fi tai VisitVaasa:n kautta, puh (06) 325 1145
TIKANOJAN TAIDEKOTI
Pariisi 1894: Gauguinin ja Strindbergin piirin suomalaistaiteilijat 2.6.–1.10.2017 Näyttely 
keskittyy pohjoismaisten taiteilijoiden 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 Gau-
guinin 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. Hovioikeu-
denp. 4, Vaasa
KUNTSIN MODERNIN TAITEEN MUSEO
Art Battle 4.2.–3.9.2017
Kuntsin taidekokoelmasta koottu näyttely Art Battle juhlistaa helmikuussa 10 vuotta täyttä-
vää 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
Näyttelyopastus ja taidetyöpaja, suomeksi klo 11 ja ruotsiksi klo 13
Työpajat ovat maksuttomia alle 18-vuotiaille
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 taide-
kokoelmaa 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, taideteos-
ten ja valokuvien kautta.
Heinäkuussa näyttelysarjassa on esillä kahden vaasalaistaiteilijan, Aulis Loukon (1936 Isoky-
rö – 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 
MAIJA MINNI - JÄRJESTELMÄ JA KAAOS 21.7. - 13.8.2017
Korsholmanpuistikko 6, Vaasa Avoinna ke-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 beställ-
niong 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 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
ÖSTERBOTTENS MUSEUM
BERÄTTELSER FRÅN EN KONSTSTAD – VASA KONSTFÖRENING 100 ÅR 
19.5.–10.9.2017
Vasa Konstförening fyller hundra år. Jubileumsårsutställningen presenterar föreningens konst-
samling 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 
MAIJA MINNI - SYSTEM OCH KAOS 21.7. - 13.8.2017
Korsholmsesplanaden 6, Vaasa Öppet ons-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, köp-
mannen 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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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.

Niklas Falk. Vid 23 tiden 14.7.2017 ute på Söderfjärden i Sundom,Vasa

Arja Uitto, Kauhajoki. Suomi sata väreissä

 Christian Nylund, Vasa. På grönbete i Gamla Vasa.

Niklas Falk

Pekka Harju, Pietarsaari



www.megamedia.fi

Matti Hietala, Vaasa. Rehupaaleja, Suomi 100 v, Lohtaja.

Tuula Taskinen, Vaasa. Piilossa.

Zanna Fleen, Munsala. 

Mathilda Börg, Vasa. Träffade en fin katt då jag var ute och gick.

Christina Rauha-Hyyppä, Isokyrö. Pääskysenpesä.

Juha Kulmala, Kauhajoki
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coffee bookcoffee book
brewing

in a french press
brewing

in a french press
- make sure that the french press is clean
- preheat the press by pouring hot water into it

- weigh out the co�ee and grind it
  (we recommend 27 grams of ground co�ee per
   300 ml of water)
- add the co�ee into the empty press

- boil water
  (ideal temperature for co�ee is 95 °C)
- pour 1 dl of hot water over the grounds
- let the co�ee bloom for about 30 sec

- pour in the rest of hot water
- place a lid on the french press and let
   the co�ee steep for 4 min.
- press slowly the plunger
  down
- serve the co�ee immediately and

enjoy!

fresh roasted coffee

- decreases the risk for heart diseases
   (according to research of the Sun Yatsen University)

- decreases the risk of some types of cancer
   (according to research of the AGA Institute, American
    Society of Nutrition)

- cuts the risk of type 2 diabetes
   (according to research of the George Institute for
    International Health)

- reduces the risk of Alzheimer’s disease
  and  Dementsia
   (according to research of the European Academy
   of Neurology)

- reduces the risk of Parkinsons disease
   (according to research of the American Neurological
   Association and The Child Neurology Society)

fresh roasted coffee
is antioxidant-rich coffeeis antioxidant-rich coffee

a big part of antioxidants begin to
fade away already 3 weeks

after roasting!

a big part of antioxidants begin to
fade away already 3 weeks

after roasting!

all this you get at bock’s!all this you get at bock’s!
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bock’s corner brewery oy
gerbyntie 18, 65230 vaasa

coffee revolution bycoffee revolution by
bock’s corner brewery oy
gerbyntie 18, 65230 vaasa

         Local Bock’s fresh roasted co�ee
      employ 10 times more in Finland per kg than mass products.
 In addition, you take part and promote
the development of Wasa Innovation Center.

step 1
Choosing

green
Coffee

step 2
roAsting

step 3
Cupping

step 4
Blending

step 5
pACKAging

step 6
Brewing

100%
natural

without any
colorants,
additives

roasted
in small 
batches every batch

is cupped
for Quality Control

to improve our
 roast profiles

well-balanced
coffee with
a fullbodied
character

packed with love,
care and thought

chocolatey aftertaste

coffe with
more than

800 aromas
To compare:

there are only 400 
aromas in wine

coffee with
berries, citrus and some

spicy notes

produCtion proCess

fresh roAsted Coffee
AntioxidAnt-riCh Coffeeis

All this you get At BoCK’s!
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gerbyntie 18, 65230 vaasa

         Local Bock’s fresh roasted co�ee
      employ 10 times more in Finland per kg than mass products.
 In addition, you take part and promote
the development of Wasa Innovation Center.

- decreases the risk for heart diseases
   (according to research of the Sun Yatsen University)

- decreases the risk of some types of cancer
   (according to research of the AGA Institute, American
    Society of Nutrition)

- cuts the risk of type 2 diabetes
   (according to research of the George Institute for
    International Health)

- reduces the risk of Alzheimer’s disease
  and  Dementsia
   (according to research of the European Academy
   of Neurology)

- reduces the risk of Parkinsons disease
   (according to research of the American Neurological
   Association and The Child Neurology Society)

A Big pArt of AntioxidAnt  Begin to
fAde AwAy AlreAdy 3 weeKs

After roAsting!

you CAn Brew
in A frenCh press



Sanni Sievänen ei jätä sporttista pukeutumistyyliään vain kuntosalille.
Ryhmäliikuntaohjaaja ja kauppatieteiden opiskelija on luonut itselleen pu-
keutumistyylin, joka on sekä käytännönläheinen että tyylikäs.

Sieväsen urheilullinen elämäntapa on saanut hänet innostumaan sporttisesta 
pukeutumisesta. 
-Olen ollut aktiiviliikkuja 12-vuotiaasta asti, ja aloitin ryhmäliikunnan 16-vuo-
tiaana, joka sitten veikin mennessään. Olen nyt vetänyt ryhmäliikuntatunteja 
kaksi ja puoli vuotta, ja niiden kautta myös urheilullinen pukeutumistapa on 
tullut, pohtii Sievänen vaatevalintojensa perimmäistä syytä.
Sievänen on huomannut sporttisen pukeutumisen lisääntyneen myös katumuo-
dissa. 
-Tämä on nyt selkeästi massatyyli, enemmän “in” kuin aiemmin Sievänen kom-
mentoi. 

Mustat trikoot on must
Tyylin kulmakivenä toimivat ehdottomasti mustat trikoot, joiden kanssa käyvät 
loistavasti erilaiset rennot, hihattomat topit tuomaan liikkuvuutta. 
-Mustat trikoot käyvät kaiken kanssa, ja ne ovat mukavammat kuin farkut, Sie-
vänen kertoo. 
Sieväsen suosikkivaatekappaleesi paljastuvat kuitenkin värikkäät joogatrikoot. 
-Tykkään väreistä ja erilaisista kuoseista, ja sporttisista vaatteista kumpiakin on 
helppo yhdistellä toistensa kanssa, Sievänen pohtii. 

Sporttityylin etuna muunneltavuus
Lookkia on myös helppo muuttaa eri tilanteisiin sopivaksi. 
-Voin esimerkiksi vaihtaa valkoiset urheilulenkkarit valkoisiin converse-tossu-
ihin kaupungille mentäessä. Tai vaihtaa sporttitakin nahkatakkiin. Se luo jo ai-
van toisenlaisen vaikutelman, Sievänen kertoo. 
Sporttinen ulkonäkö ei estä myöskään korujen käyttämistä. Sievänen ei käytä 
isoja koruja lainkaan, vaan pitää enemmän pienistä kaulakoruista, jotka eivät 
tule tielle ryhmäliikuntatuntia vetäessä. 
-Haluan, että pukeutuminen viestii jotain elämäntavoistani, ja siitä kuinka suuri 
osa liikunnalla on elämässäni, Sievänen pohtii.
Ehdottomaksi vaateinhokikseen Sievänen paljastaa sukkahousut. 
-En käytä sukkahousuja ikinä, enkä omista yhtäkään paria. Mielestäni ne ovat 
inhottavat jalassa. Niistä puuttuu rentous, Sievänen kertoo.
Vaatevinkkinä sporttisesta tyylistä kiinnostuneille Sievänen kehottaa panosta-
maan rentouteen, käytännönläheisyyteen sekä trikoohousuihin. 
-Jokainen voi valita juuri sellaisen tyyliset housut kuin itselle sopii. Siinä missä 
musta toimii ihan missä vain, on värikkäissä trikoohousuissa oma efektinsä. 
Värikkäät trikoot keräävät katseita, Sievänen paljastaa. 

Teksti ja kuvat: Vilma Maukonen

Sporttinen muoti 
antaa vapauden liikkua

Mustiin trikoihin on helppo yhdistää monia vaatteita. 
Arkityylin Sanni Sievänen saa aikaan mustilla trikoilla, 
rennolla t-paidalla ja Converse-kengillä.

Sieväsen urheilulook koostuu värikkäistä trikoista ja 
mustasta urheilutopista, erityisesti värikkäät trikoot 
keräävät Sievisen mukaan paljon kehuja. Musta urhei-
lutoppi, värikkäät trikoot ja valkoiset lenkkarit ovat 
Sievisen luottoasu ryhmäliikuntatunneille.

Värikkäiden urheilutrikoiden yhdistäminen rentoon 
mustaan toppiin toimii myös arkiasuna.
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IN BRIEF
• Astronomers have discovered the smallest star known to science: EBLM 
J0555–57Ab, about the size of Saturn, is 600 light-years from Earth. This 
tiny star may help us understand more about fusion and how to find distant 
worlds that can sustain life.

IN BRIEF
• A London design school alumna has created a new kind 
of bicycle that moved up and down instead of forwards and 
backwards.

• In the future, the Vycle could provide a healthy alternative 
to elevators while taking up less space than stairs in increas-
ingly congested area.

IN BRIEF
• Scientists have conducted field studies in Europe and Canada to look at the 
effect of neonicotinoid pesticides on bee populations. The same properties 
that make the neonicotinoids effective pesticides make them deadly to bees.

https://futurism.com

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

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

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

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

Vaasan seudun nainen, kaipaatko on-
gelmatonta seuraa kivasta miehestä? 
(1183845)

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

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

Den fi nlandssvenska 

Kontakten

Mukava, 40v mies etsii vanhempaa, 
pehmeänpyöreää naista. Jos pidät 
suudelmista ja muutenkin lämpimäs-
tä läheisyydestä, niin ota yhteyttä ja 
tavataan. (1176346)

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

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

Jag är en man, 40 år, i 06-omr., 
som vill träffa dej seriösa tjej som 
ser mer än utseendet utan också 
helheten i övrigt. (1175759) T

Olen 48v bi-ukm. Kurikka-Kauhajoki-
Teuva-alueelta hakusessa olis luotto 
vakimies. Vastaa, et pety. Tummakar-
vaisuus on plussaa. (1197888)

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)

Mies, 57v, 06-alueelta etsii nuorta 
miestä tapaamisiin silloin tällöin. Katso-
taan sit miten asia etenee. (1197619)

Olen varattu, 59v mies, luotettava ja 
siisti. Haen miestä kaiken kivan mer-
keissä yhteisiin hetkiin. Sjk. (1197511)

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)

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

Ilmoituksen jättö
SOITTAMALLA

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

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

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

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

INTERNETISSÄ
mega.mainostaja.com

Toimi ohjeiden mukaan ja jätä 
ilmoitus. Ilmoituksen hinta 10€

Kuva- ja/tai kehysilmoitus
mega.mainostaja.com

Voit halutessasi liittää ilmoitukseesi 
kuvan. Maksutapa verkkopankit sekä 
luottokortti.

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

Esimerkki

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

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

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

Olen nuorekas, vapaa, reipas, 57v nai-
nen 06-alueelta pikkupaheilla. Sinä mies, 
samantyyppinen ja samoja ikijä tai van-
hempi, tule minulle rakkaaksi. (1195403)

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

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

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

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

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

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 
förhållande. (1194989)

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



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)

Etsin naista tositark. Olen luotetta-
va, raitis, vapaa, terve mies. Olen 
65/180/84, hellä. Löydänkö sinut näin, 
sinä tyttöni mun? (1197958)

MTV3 & Sub s.830
Nelonen, JimTV &

Nelonen Sport s.550

Koko maan 
kohtaamispaik-
ka teksti-tv:ssä

Olen 60v, nuorekas, katseenkest. mies, 
liikuntaa harrastan, työelämäs. Etsin 
60-70v, luotettavaa naista elämäntai-
paleelle. (1197953)

Kalastelen vakisuhteeseen pirteää, 
povekasta, aikuista naista. Mä raitis, 
nuorekas, ok-näk. ja -kok., +50v 
Leijona-mies. (1197895)

Herrasmies, -60v, etsii pienikok., 
huumorilla varustettua naista. Vaaleus 
ja iso povi suotavaa. Ikä ja näkö sivu-
seikka. (1197690)

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

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)

Ilmoita
Annonsera

mega.mainostaja.com

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

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 lämpimänä 
Lappajärven rannalla. Myös kulttuurista 
olen kiinnostunut. Tule minun ystäväkse-
ni, 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, suruakin 
ja suuria tunteita. Nainen, tuntuuko 
tutulta? Olen 60v mies ja halu vielä 
rakastaa. (1187387)

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)

megamarkkinat

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

mega.mainostaja.com

MYYDÄÄN
Suomen edullisin hirsimök-
ki! Sauna/aitta 15+7m2 4100e, 
mökki/sauna TYP 33/8m2 
4990e. Tutustu: www.laavuvaa-
ra.fi . Varaa heti! P. 0503202222

OSTETAAN
Vinttirojut, kuolinpesät, 
astiat. Tulemme tyhjentämään 
kuolinpesät, vintit, talonpoi-
kaishuonekalut yms. Siivoam-
me myös tarvittaessa. Voit 
tarjota meille myös pienempiä 
eriä esim. Arabiaa, taidelasia 
yms. P. 0407677264, 
susa@pp.phnet.fi 

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

Den fi nlandssvenska 

Kontakten
Nainen etsii sinua

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)









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

1 Ilmoitukseen 
vastaaminen

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

2 Ilmoituksen 
jättäminen

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

3 Oma ilmoitus: 
vastaukset

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

4 Oma ilmoitus: 
sulkeminen

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

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

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

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)

Kokematon, 50v ukm, tosi nuorekas, 
ok kaikin puolin, haaveilee miestenvä-
lisestä jossain muodossa. Vaasa. Ihme-
tellään. (1185844)

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

Olemme +60v pari läh. Vaasaa, etsimme 
mukavaa paria mökille saunaseuraksi. Mökil-
lä olemme nakuna ja käymme kesällä Yyte-
rissä. Ei ikä- eikä kokorajoituksia. (1193049)

Nainen, 55-68v, tule kolmanneksi. Olem-
me kuuskymppinen pari. (1190062)




