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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!

#

S16-
17

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

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

115HV! Vähän ajettu!

Audi A4 2.4 Sedan Automaaatti.........................-02
203tkm, a/c,abs, vak nop säädin, 170hv,
webasto,siisti ja hyvin huollettu!
   4990€

Honda Civic 1.8i Sport Exclusive 5-Ovinen ...-07
136tkm a/c,abs, sähk.ikkunat, vak. nop.säädin. 
Juuri katsastettu suosittu sportti!    7990€

Varje dag 9-21 Ring om visning!

Nöötöntie 90 Böle - Sepänkylä 65610 Mustasaari - 5 km Vaasasta

Palvelemme joka päivä    

Vi betjänar varje dag 

HUOM! Soita ja sovi näyttö

OBS! Ring om visning

www.nettiauto.com/botniatrade

9.00 - 21.00 Rainer Nordström
044-3215094

Se mera uppgifter om bilarna / Katso Lisää tietoja autoista: 

Vähän ajettu!

Ford Focus 1.6 TDCi Trend Wagon  ..................-08
aj. Vain 143tkm, abs, a/c, webasto, sähk.ikkunat
vetokoukku, aluvanteet, jakohihna 
vaihdettu!    6490€

Vähän ajettu Diesel farkku!

Yamaha XVS 1300 Midnight Star  ...................-07
aj, vain 8tkm! Suomi pyörä! Sivulaukut, tuulisuoja
pyörä on kuin uusi! Customien kuningas!  
 7990€

Vielä on kesää jäljellä! Löytö!

Automaatti!

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

Suzuki VS800 Intruder .........................................-98
72tkm, kardaanivetoinen
sissybar, 37kw   Tarjous  1990€ 

Renault Grand Scenic 2.0 Confort  ..................-08
182tkm,abs,a/c,vetokoukku vak.nop.säädin
luiston esto, aluvanteet,
jakohhna vaihdettu                     4490€

Citroen C4 1.6 16V SX Berline 5-Ovinen  .......-05
aj. vain 111tkm! abs,sähk.ikkunat, juuri katsastet-
tu!  jakohihna ja vesipumppu 
vaihdettu! Siisti!     3990€

xxxx

Edullinen Custom! Vähän ajettu löytö!

Siisti 5-ovinen Tila-autoOstamme hyviä ja vähän ajettuja
(max 160tkm ajettuja) bensiinikäyt-
töisiä henkilö autoja hintaluokassa 
1000-10000€
Vi köper bra och lite medkörda
(max 160tkm medkörda) bensin-
drivna personbilar i  1000-10 000€ 
prisklassen. 
Soita ja tarjoa - Ring o bjud ut   
044-3215094

Tehokkaimmat työkalut 
kouluun ja työhön.

Opiskelijat ja opettajat saavat 12% koulutusalan 
alennusta kaikista MacBook malleista.

Jokainen MacBook pakkaa huikeat tehot ja upean 
ohjelmiston kannettavaan muotoon, jonka voit 
ottaa mukaasi kaikkialle. Voit siis opiskella missä 

tahansa.

Hovioikeudenpuistikko 19, 65100, Vaasa
Ma-Pe: 10-18 | La: 11-15
www.itronic..
TM ja © 2017 Apple Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

ALE ALE   Tervetuloa Tolkin Kauppahalliin!   KYLLÄ ON HALPAA !

Tarjoukset voimassa  10.8. 2017 saakka niin kauan, kuin tarjouserää riittää

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! 
Pakastusrasiat kesto Marjukka esim 4 x 0,9 L 2€ 
Marjukka frysaskar t.ex. 4x0,9 L
Vaijerilukko polkupyörään 65cm eri värejä  2,50€
Vajerlås för cykel, 65cm, olika färger
Pakastepullosetti Marjukka 1litra x 3  2,20€
Marjukka frysflaskset 1 liter x3
Tyynyt nukkumiseen koko 45cm x 55cm  alk. 4,50€
Dynor för sängen storlek 45x55cm
Fairy käsitiskiaine 450ml/Fairy handdiskmedel   0,90€
Siveltimet maalaukseen 10kpl paketti eri kokoja 
laadukas/Målarpenslar 10 st pak, olika storlekar 9€
Serla valkoinen WC-paperi 24 rullaa +30%  9,50€
Serla vitt WC-papper, 24 rll + 30%
Kaikki sukat/ alla sockor  -20%

FIDGET SPINNERIT eri malleja 
SUPER TARJOUS alkaen / 
SUPER 
ERBJUDANDE 
från 4,80€

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

2€

Jäätelömaut 
arviossa

@S 2-3

KONSTENS
NATT

Foto: Harald Ribacka, Molpe.
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KONSTENS
NATT

Taiteiden yönä tapahtuu Bock'silla!  Kom och hälsa på Bock’s djuren!



@
Konstens natt på Bock's bryggeri 10.8!
Vi arrangerar under dagen och kvällen program för både stora och små!
Från kl 14.00 satsar vi på skoj för barnen, vi har hopptorn, ansiktsmålning 
och Bock's djuren! Köket är öppet och serverar Kids burgare! Våra bockar 
Rocky och Rally är också hungriga och blir glada om ni kommer förbi och 
matar dem. 
Kl. 15.00 öppnar Bock’s Byabutik där ni kan handla bryggeriets produkter 
plus vårt populära Wasa kaffe, rostat i restaurangen!
Vi kommer under dagen också satsa på lokala konstnärer och från klockan 
15.00 öppnar ladan där flera konstnärer finns på plats och visar upp sina 
verk.
Vid 17.00 startar loppis och auktion på vårt torg! På plats hittar ni bland an-
nat Antikaffär Aarni och Alla tiders antikt. Kom och fynda!
Till kvällen kommer vi ha trubadurduon Emeline Sigfrids och Joel Eriksson på 
plats som kommer spela ute på terassen klockan 19.00. Från Jeppis tattoo 
kommer 2 tatuerare att finnas hos oss som gör drop in tatueringar kl. 18.00! 
Något ni inte får missa! Vi bygger upp en utomhusbar och har stadens mysi-
gaste terass öppen hela dagen och kvällen! 
Ni får inte missa denna kväll hos oss! Välkomna!

Taiteiden yönä tapahtuu Bock'silla!
Bock's Corner Brewery järjestää ohjelmaa vauvasta vaariin taiteiden yönä 
10.8
Klo. 14 perheen pienimmälle Bock's eläimet, pomppulinna, kasvomaalauksia 
ja ravintolasta saa Bock'sin lasten burgeria. Pukimme Rocky ja Rally ilahtu-
vat kovasti mikäli heitä syöttää ja rapsuttaa.
Tervetuloa kaikki lapset vanhempineen!
Klo. 15 aukeaa Bock'sin kyläkauppa mistä löydät mm. panimon tuotteita ja 
laadukasta Wasa-kahvia.
Päivän aikana paikalliset taiteilijat esittelevät työnsä ladossa.
Klo. 17 alkaa markkina-aukiolla kirpputori ja huutokauppa. Menossa mukana 
Antiikkiliike Aarni ja Alla tiders antikt.
Mikäli haluat ikuistaa taidetta ihollesi Jeppis tattoon vierailevat artistit aloitta-
vat dropin tatuointia klo 18.
Meiltä löydät vaasan viihtyisämmän terassin joka palvelee koko illan taiteiden 
yönä ja siellä tunnelmaa nostattamassa ihana Duo Emeline Sigfrids ja Joel 
Eriksson.

Tervetuloa viihtymään Bock'sille!
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Raikkaita makuja grilliruuan kylkeen
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Raikkaita makuja grilliruuan kylkeen
Perunasalaattia ja simasangriaa kesäpöytään.
Kesäisten grilliherkkujen kaveriksi sopii mainiosti sitruksinen, 
sinapilla höystetty perunasalaatti. Salaatti sopii myös moniin eri-
tyisruokavalioihin, sillä se on vegaaninen ja gluteeniton. Muista 
tarkastaa, että sinapissa ei ole käytetty maitoa, munaa tai viljoja. 

Raikas valkoviinisangria saa simamaisen värinsä sitrussiirappiin 
käytetystä tummasta intiaanisokerista. Valkoista sokeria terveel-
lisemmälle intiaanisokerille ominaista on myös karamellinen maku. 
Mieto juoma sopii tarjottavaksi myös boolina juhlissa. Jos valkovi-
inin jättää pois, saa herkullista sitruslimonadia myös lapsille tarjot-
tavaksi. 

Pirteä perunasalaatti
M, V, G

Neljälle lisäkkeeksi
6 isoa, kiinteää perunaa tai vastaava määrä varhaisperunoita
1 vihreä omena
puolikas iso kurkku
2 kevätsipulia
4 rkl aurinkokuivattuja tomaatteja kuutioina öljyssä
tuoretta basilikaa

Kastike: 
4 rkl öljyä (aurinkokuivattujen tomaattien)
1 sitruunan mehu
2 rkl mietoa sinappia (esim. Auran vihreä)
suolaa ja mustapippuria maun mukaan

Kuutioi ja keitä perunat kuorineen suolalla maustetussa vedessä. 
Jäähdytä hyvin, esim. huuhtelemalla kylmän veden alla. Kuutioi 
kurkku, omena ja kevätsipuli. 
Valmista kastike: mittaa kulhoon öljy, sitruunamehu ja sinappi, 
vispaa emulsioksi. Mausta suolalla ja mustapippurilla. Kääntele 
varovasti sekaan perunat, kuutioidut kasvikset ja aurinkokuivatut 
tomaatit. Koristele tuoreella basilikalla ja nauti. Perunasalaatin voi 
tehdä valmiiksi jääkaappiin jo reilusti ennen tarjoilua. Tällöin pe-
runat imevät herkullisia makuja kastikkeesta. 

”Simasangria”
5 dl valkoviiniä
1 l soodavettä
koristeeksi limeä
(jääpaloja)

Sitrussiirappi: 
1 sitruunan mehu
1 limen mehu
1 tl sitruunan ja limen raastettua kuorta 
1 dl intiaanisokeria (tai tummaa sokeria)
0,5 dl vettä
 
Purista sitruunan ja limen mehu kattilaan. Raasta kuori, lisää mehun 
joukkoon. Lisää vesi ja intiaanisokeri. Keitä hiljalleen keskiläm-
möllä, kunnen seos muuttuu siirappimaiseksi. Jäähdytä hieman. 
Mittaa kannuun viilennetyt valkoviini ja sooda, lisää sitrussiirappi ja 
tarvittaessa jääpalat. Sekoita. Koristele limeviipaleilla ja nauti.

Teksti ja kuvat: Katariina Henttonen



Vaasan Vikingalla asuva taiteilija Mårten ”Moto” 
Sippus  tekee puuveistoksia ja maalaa tauluja 
akryyliväreillä. Lähes koko 89-vuotisen elämän-

sä ajan hän on veistänyt mielikuvitushahmoja kuivista 
puunoksista ja vääntyneistä juurista. Puolisen vuotta 
sitten puuainekset loppuivat ja hän päätti kokeilla 
akryyliväreillä maalaamista. Hän hakee inspiraationsa 
suurista klassikoista, mm. Mirosta, Picassosta, Boteros-
ta, mutta tekee kuuluisista maalauksista omat versionsa. 
Motolla on kyky tuoda elävyyttä ja mielikuvituksel-
lisuutta kuviinsa, usein niissä pilkehtii huumoria ja 
ironiaa.

Vaikka Moton taiteilijaura on kestänyt vasta puolisen 
vuotta, hänellä on jo yli kolmekymmentä valmista maa-
lausta. Taulut ovat melko pieniä, mutta väriskaala on 
laaja; vaaleista pastellisävyistä voimakkaisiin kirkkaisiin 
väreihin. Eläinaiheet näkyvät varhemmissa teoksissa, 
kun taas naisten muotokuvat esiintyvät viimeisimmissä. 
Mirolta ja Picassolta saatu innostus näkyy taas abstrak-
teina ja surrealistisina kuva-aiheina.  

Tällä hetkellä Moton taulut ovat esillä Bock’sin ravin-
tolassa Gerbyntien varrella Vaasassa. Näyttelyn avajaiset 
olivat viime perjantaina ja viitisenkymmentä vierasta 
osallistui tilaisuuteen. Näyttelyn kuraattori Ira Mikko-
nen nosti avajaispuheessaan esille sen, miten taiteilija 
on onnistunut esittämään sekä tunnetta että tunnelmaa 
teoksissaan. Suhteellisen korkeasta iästään huolimatta 
Motolla on ennakkoluuloton ja laajakatseinen lähesty-
mistapa luomiseen.  Tämä sopii hyvin Bock’s Corner 
Breweryn toimintafilosofiaan - olla avoin uusille mah-
dollisuuksille ja haasteille. Bock’s haluaa tukea lähialu-
een kulttuuria eri tavoin, mm. antamalla harrastajatai-
teilijoille mahdollisuuden asettaa omia teoksiaan esille. 
Myös lähialueen tuottajia tuetaan ravintolapalveluissa 
ja Kyläkaupassa, missä myydään pääosin lähituotettuja 
tuotteita. 

Näyttely on auki 28. syyskuuta asti, kaikkina päivinä 
ravintolan aukioloaikoina.

Teksti Carola Fortelius-Sarén
Kuvat Solveig Sandvik-Nyberg

89-vuotias joka löysi 
taidemaalauksen iloa

Mårten, ”Moto”, Sippus är en konst-
när från Vikinga, Vasa, som både gör 
träskulpturer och målar tavlor i akryl. 

Under nära på hela sitt 89-åriga liv har han mejslat 
ut fantasivarelser och djurfigurer ur torra trädgre-
nar och förvridna rötter. 

För ett halvt år sedan tog materialet slut och han 
bestämde sig för att prova på att måla i akryl. Han 
hämtar sin inspiration från de stora klassikerna, 
Miro, Picasso, Botero m.fl., men gör sina egna ver-
sioner av  kända målningar. Moto har förmågan att 
ta fram det levande och fantasirika i sina avbild-
ningar. Ofta finns det en stänk av humor och ironi i 
bilderna. 

Trots att han bara målat i ett halvår uppgår pro-
duktionen redan till mer än trettio verk. Tavlorna 
är relativt små men detaljerade och målade i en rik 
färgskala, allt från ljusa pastellnyanser till mycket 
kraftiga, klara färger. Många av de tidigare tavlorna 
har djurmotiv medan de senare till största delen är 
personporträtt, i främsta hand av kvinnor. De Miro- 
och  Picassoinspirerade tavlorna är abstrakta och 
surrealistiska på samma sätt som de stora konstnä-
rernas skapelser.

För närvarande pågår en utställning med Motos 
tavlor i restaurang Bocks utrymmen på Gerbyvägen 
i Vasa. Vernissaget ordnades förra fredagen och ett 
femtiotal gäster deltog i tillställningen. Utställning-
ens kurator, Ira Mikkonen, lyfte i sitt välkomsttal 
fram hur konstnären har lyckats fånga både känsla 
och stämning i sina verk. Hans relativt höga ålder 
till trots finns det ett både fördomsfri och vidsynt 
tillvägagångssätt i hans skapande. Detta är även 
Bock´s Corner Brewerys filosofi, att vara öppen för 
nya möjligheter och utmaningar. Samtidigt vill man 
i sin verksamhet stöda närområdets kultur i olika 
former bl.a. genom att ge möjlighet för amatör-
konstnärer att ställa ut sina verk. Likaså använder 
man lokala råvaror i restaurangverksamheten och 
har också mycket närproducerat till försäljning i 
Byabutiken. 

Utställningen är öppen till den 28. september, alla 
dagar under restaurangens öppethållstider.

Text: Carola Fortelius-Sarén
Foto: Solveig Sandvik-Nyberg

Mårten Sippus, 89-åringen 
som började måla tavlor



89-vuotias joka löysi 
taidemaalauksen iloa
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Puzzle 1 (Easy, difficulty rating 0.43)

3 9 7 1 6 2 5 4 8
8 1 4 5 9 3 7 2 6
6 5 2 7 4 8 1 9 3
2 8 6 9 1 5 3 7 4
5 3 9 2 7 4 8 6 1
7 4 1 3 8 6 2 5 9
9 7 8 6 2 1 4 3 5
4 2 3 8 5 9 6 1 7
1 6 5 4 3 7 9 8 2
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Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.60)

6 5 2 8 4 7 9 1 3
8 1 9 5 6 3 2 7 4
4 7 3 2 9 1 6 5 8
7 4 8 1 2 6 5 3 9
5 3 6 9 7 8 4 2 1
2 9 1 4 3 5 7 8 6
9 6 5 3 1 2 8 4 7
3 8 7 6 5 4 1 9 2
1 2 4 7 8 9 3 6 5
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Bazi & Mazi

Zitz

SUDOKU
#1 #2 #3

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.55)

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

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Fri Jul 28 06:26:18 2017 GMT. Enjoy!



Toimintaterapiassa kehitetään erilaisia taitoja, kuten 
motoriikkaa, tarkkaavaisuutta ja sosiaalisia kykyjä.
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Puzzle 1 (Easy, difficulty rating 0.43)

3 9 7 1 6 2 5 4 8
8 1 4 5 9 3 7 2 6
6 5 2 7 4 8 1 9 3
2 8 6 9 1 5 3 7 4
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6 5 2 8 4 7 9 1 3
8 1 9 5 6 3 2 7 4
4 7 3 2 9 1 6 5 8
7 4 8 1 2 6 5 3 9
5 3 6 9 7 8 4 2 1
2 9 1 4 3 5 7 8 6
9 6 5 3 1 2 8 4 7
3 8 7 6 5 4 1 9 2
1 2 4 7 8 9 3 6 5
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Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.55)

6 2 5 3 4 9 7 8 1
9 3 1 8 5 7 2 4 6
7 8 4 1 6 2 9 5 3
4 9 8 2 3 5 6 1 7
3 6 7 9 1 4 8 2 5
1 5 2 7 8 6 4 3 9
2 1 6 5 7 8 3 9 4
8 7 3 4 9 1 5 6 2
5 4 9 6 2 3 1 7 8
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    Vi rensar bort 
den hindrande 
fjolårsvassen från 
bäckens nedre 
utlopp så att fisken 
kan stiga fritt.

     Isen går i 
Skärisundet och 
vitnar mot klippor 
och stränder.

u

u
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KAUHAVA

KURIKKA

Luo kampanjan – myös mobiilisti. Kampanjlösningar – även mobila.
Ilmoitushinta tekstissä 1,70 Eur/pmm + alv. Annons i text 1,70 Eur/spmm + mvs.
Mediamyynti / Mediaförsäljning:  mega@upc.fi 
Mediakortti / Mediakort: www.megamedia.fi
Tuomo Arpiainen 040 900 4153 tuomo.arpiainen@upc.fi

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

SÖDERFJÄRDENIN METEORIIHI
Marenintie 292 Sundom, Vaasa
NÄYTTELY AVOINNA YLEISÖLLE: 4.6-27.9 ke 18-20 ja su 14-20
Tilauksesta ryhmille: Toukokuu-Lokakuu, joka päivä
online: www.meteoria.fi tai VisitVaasa:n kautta, puh (06) 325 1145
TIKANOJAN TAIDEKOTI
Pariisi 1894: Gauguinin ja Strindbergin piirin suomalaistaiteilijat 2.6.–1.10.2017 Näyttely 
keskittyy pohjoismaisten taiteilijoiden sukupolveen, jotka oleskelivat Paul Gauguinin ja August 
Strindbergin piireissä Pariisissa vuoden 1894 tienoilla.
Elokuvanäytös ”Oviri”
Lauantaisin klo 14 esitetään Tikanojan taidekodissa elokuva "Oviri", joka kertoo Paul Gau-
guinin ajasta Pariisissa 1894 tienoilla sekä myös kohtaamista Strindbergin kanssa. Elokuva ei 
sovellu lapsille.
Avoinna: tiistai – sunnuntai 10–16 Pääsymaksut: 7 € / 5 € / alle 18 v. ilmainen. 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.
Yleisöopastus sunnuntaina 6.8 suomeksi klo 14 ja ruotsiksi klo 13.
Opastus sisältyy museon sisäänpääsymaksuun.
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.
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
Sirpa Seppelin, maalausnäyttely 
esillä 30.9. asti. Auki tors. klo 15-18 tai sopimuksen mukaan.
Ravintola, Mårten Sippus näyttely "Yksinäisyys huomaamattuudessa" 
esillä 28.7.-28.9. Avajaiset perjantaina 28.7. klo 17-19. Tervetuloa!
ATELJE TORNI 
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.
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.
Öppen guidning för publiken ordnas söndagen den 6.8 kl. 13 på svenska och kl. 14 på finska. 
Guidningen ingår i museets inträdesavgift.
Öppet: tisdag–söndag 11–17 Inträde: 7 € / 5 € / under 18 åringar gratis. Inre hamnen, Vasa
ÖSTERBOTTENS MUSEUM
BERÄTTELSER FRÅN EN KONSTSTAD – VASA KONSTFÖRENING 100 ÅR 
19.5.–10.9.2017
Vasa Konstförening fyller hundra år. Jubileumsårsutställningen presenterar föreningens konst-
samling och hur den har utformats.
Öppet: tisdag–söndag 10–17
Inträde: 7 € / 5 € / under 18 åringar gratis. Museigatan 3, Vasa
VASA KONSTHALL
PANU RUOTSALO: UPPVAKNANDETS FÄRGER OCH FORMER 13.5–27.8.2017
Separatutställningen som presenterar Panu Ruotsalos senaste 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
Storalångg. 66 Öpp. ti-to 12-18 lö-sö 12-16

BOCK´S CORNER BREWERY, BYABUTIKEN 
Öppet to. klo 15-18, Gerbyntie 18
Sirpa Seppelin, målningsutställning 
framme till och med 30.9. Öppet tors kl 15-18 eller enligt överenskommelse.
Restaurangen, Mårten Sippus utställning "Ensamheten i skymundan" 
under tiden 28.7-28.9. Vernissage på fredagen 28.7. kl 17-19. Välkommen!
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



www.megamedia.fi

Julkaisemme viikoittain lukijoiden kuvia digial-
bumissa. Voit osallistua sähköpostitse, lähettä-

mällä kuvasi sekä nimesi osoitteeseen mega@upc.
fi tai Megan kotisivujen kautta, megamedia.fi -> 
digialbumi - > osallistu.

Vi publicerar varenda vecka våra läsares bilder 
i digialbumet. Du kan delta via e-post. Skicka 

in bilden till mega@upc.fi med namn eller via vår 
hemsida megamedia.fi -> digialbum- > delta.

Harald Ribacka, Molpe. Jordgubbssäsong.
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Juha Kulmala, Kauhajoki

Juha Kulmala, Kauhajoki. Kuva kaskisista



www.megamedia.fi

Elisabeth Holm, Kvimo, Maxmo



Matti Hietala, Vaasa. Lehmät laitumella, Himanka 24.7.2017.

Osmo Metsälä, Kauhajoki. Pilvet Kauhajoen Säkkijärvellä.



www.megamedia.fi

Juha Myntti, Vähäkyrö. Siilikuutosten iltapuuhat (25.7.2017 n. klo 19)



Juhani Piilikangas, Vaasa. Kesäperhonen

Cristina Rauha-Hyyppä Vasa. Svedjehamn Bodvattnet



Kesän uudet 
jäätelömaut 
arviossa

Opiskelijat testasivat kesän kolme uutta jääte-
lömakua.
Kesäuutuuksien makutuomaristossa on 

kolme tiukkaa tuomaria, joilla on täysin erilainen 
maku. Petra Peltonen on perso makealle. Juuso 
Hännisen makuun ovat kermaiset ja täyteläiset 
jäätelöt. Matti Salmela pitää enemmän aikuiseen 
makuun sopivista mauista, joissa makeus ei korostu.
 
Classic Tummasuklaa-Karpalo
Ensimmäisenä testissä oli Classicin uutuusmaku 
Tummasuklaa-Karpalo. Kiitosta tuomaristo antoi 
jätskin laktoosittomuudelle.
–Suklaa ei ole kovin tummaa, eikä karpalo maistu-
nut tarpeeksi, toteaa Juuso.
Petra taas piti mausta.
–Jos karpalo olisi maistunut yhtään enemmän, tämä 
olisi varmaan lempparini.
Matille uutuusmaku oli liian makea.
–Odotukset karpalon mausta olivat ehkä liian 
korkeat, mikä sitten laski jäätelön pisteitä, kertoo 
tuomaristo.
 
Arvosanaksi tuli 5/10. 
 
Vegepops Punajuuri-Mansikka
Seuraavaksi testissä oli vegaaninen uutuusmaku Ve-
gepops Punajuuri-Mansikka -mehujätski. Tuoma-
risto oli maun suhteen hieman skeptinen.
–Voiko tämä toimia, jotenkin outo yhdistelmä, 
nauraa Matti.

Erityiskiitosta jäätelö sai aidosta mauistaan, hyvin 
maistui sekä punajuuri että mansikka. Myöskin jää-
telö oli heidän mielestään aikuisempaan makuun.
–Jäätelö ei ollut tarpeeksi makea, eikä ehkä ollut 
omaan makuun, toteavat Juuso ja Petra yksissä 
tuumin.
–Minun mielestäni tämä on kyllä hyvää, huudahtaa 
Matti.
 
Arvosanaksi tuli 6/10.
 
Pingviinin Super Suklaa
Viimeiseksi tuomaristo saa käteensä 1990-luvulta 
comebackin tekevä Pingviinin Super Suklaa -jääte-
lön uudessa paketissaan. Tuomaristo pitää suklaas-
ta, joten tuomaristolla on kovat odotukset.
–Tämä on ihana, kun tässä on kolmea eri suklaa-
ta! Strösselit, kuori ja suklaakermajäätelö sisällä, 
hihkaisee Petra.
Myöskin Matti ja Juuso pitävät jäätelön mausta.
–Tämä on sellainen jäätelö, joka sopii sekä aikuisille 
että lapsille. Ei liian makea, mutta hyvin suklainen, 
kuvailee Matti.
Tuomaristo on yhtä mieltä siitä, että tämä oli päivän 
paras jäätelö. Super Suklaa kuvaa tuomareiden mu-
kaan hyvin tuotetta, mutta ei ole ällömakea. 
 
Arvosanaksi  tuli 8/10.

Teksti:Sylva Larsson Kuvat: Sylva Larsson

Vegepops Punajuuri Mansikka 
oli Matti Salmelan mielestä 
outo, mutta hyvä yhdistelmä.

Petra Peltosen, Juuso Hännisen ja Matti 
Salmelan makumieltymykset eroavat 
toisistaan, mutta suklaa on kaikkien 
mielestä jäätelössä hyvää.
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Petra Peltosen mielestä 
Classicin Tummasuklaa-

Karpalossa olisi saanut 
olla hiukkasen enemmän 

karpalon makua. 

Juuso Hännisen mielestä 
comebackin tehnyt Pingvii-
nin Super Suklaa toimii.
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You need to know!

Lähde: Maailman Kuvalehti



Kotikosmetiikka 
syntyy keittiön 
raaka-aineista ja 
luonnonkasveista
Kosmetiikkaa voi valmistaa 
helposti keittiön raaka-aineista ja 
luonnonkasveista.
Luonnollisista ainesosista saa 
sekoitettua kuorintaseoksia sekä 
kasvoille ja hiuksille sopivia 
naamioita. Ruokakaapista löyty-
viä raaka-aineita voi hyödyntää 
laajasti kauneudenhoidossa.
 – Kasviöljyt, sokeri, suola, 
hunaja ja erilaiset maitotuotteet 
sopivat kosmetiikan raaka-
aineiksi, kertoo Villikataja-blogia 
kirjoittava biologi Lily Laine.
 – Aika paljon voidaan hyödyn-
tää kuiva-ainekaapin ainesosia 
ja maitotuotteita, sanoo Hius- ja 
Kauneusstudio Chillin ekokos-
metologi Milja Kärkkäinen.
  
Naamioita maitotuotteista ja 
hedelmistä 
 Luonnolliset naamiot kosteut-
tavat ja puhdistavat kasvojen 
ihoa. Kosteuttavia raaka-aineita 
ovat maitotuotteet sekä jotkin 
hedelmät.
 – Naamioissa raaka-aineet se-
koitetaan keskenään. Sekaan voi 
murskata marjoja ja hedelmiä. 
Esimerkiksi banaani ja avokado 
kosteuttavat ihoa, Kärkkäinen 
sanoo.
 – Maitotuotteet rauhoittavat 
ihoa. Rasvaiset maitotuotteet 
kosteuttavat ja happamat puhdis-
tavat ihoa, kertoo Laine.
 – Yksi hyvä kasvonaamio syntyy 
kaakaojauheesta, kermasta ja 
hunajasta, Laine jatkaa.
 
Sokeri ja kaurahiutaleet ihon 
kuorintaan
 Sokeri, kaurahiutaleet, kahvin-
porot ja suola soveltuvat ihon 
kuorintaan. Seoksiin voi lisätä 
öljyä tai kermaa kosteuttajaksi.
  – Sokeria voi sekoittaa kas-
viöljyyn, jolloin seos kuorii ja 
kosteuttaa samanaikaisesti, Laine 
kertoo.
 – Suolaakin voi käyttää, mutta se 

saattaa kirvellä, jos on haavoja, 
Laine jatkaa.
– Kaurahiutaleet kuorivat hel-
lävaraisesti. Sekaan voi laittaa 
ihotyypistä riippuen esimerkiksi 
maitoa tai jogurttia. Myös kerma 
sopii, jos iho on kuiva, sanoo 
Kärkkäinen.
  
Naamiot kosteuttavat myös 
hiuksia 
 Hoitavia naamioita voi tehdä 
hiuksiin samalla tavalla kuin 
kasvoille.
 – Kosteuttavaan hiusnaamioon 
voi lisätä esimerkiksi kermaa, jo-
gurttia, kookoskermaa, avokadoa 
ja hunajaa, kertoo Kärkkäinen.
 – Hiuksiin voi laittaa kasviöljy-
jä muutamaksi tunniksi, jonka 
jälkeen hiukset pestään. Takkui-
sia hiuksia voi silottaa etikalla. 
Etikan haju häviää hiusten 
kuivuessa, sanoo Laine.
 – Sooda ja kananmuna sopivat 
hiusten pesuun. Kananmunan 
valkuainen on pesevä ja tuuhe-
uttava ainesosa, keltuainen taas 
ravitseva ja hoitava, Kärkkäinen 
kuvailee.
 
Luonnonyrtit hoitavat ihoa
 Keittiön raaka-aineiden lisäksi 
myös yrttejä voi hyödyntää kau-
neudenhoidossa.
 – Yrttien kanssa tulee olla tark-
kana, sillä jotkut luonnonkasvit 
ovat myrkyllisiä. Poimulehti 
ja siankärsämö sopivat hyvin 
aloittelijalle. Ne hoitavat ihoa. 
Kasveista voi tehdä tuorenaa-
mioita. Niitä voi myös uuttaa 
kasviöljyihin joko kuivattuna tai 
tuoreena, Laine kertoo.
 – Jotkut käyttävät nokkosvettä 
hiushuuhteena. Sitruunamelis-
saa, laventelia ja ruusun teräleh-
tiä taas voi laittaa jalkakylpyyn, 
kertoo Kärkkäinen.
 

 Teksti ja kuvat: Milja Leskinen

Biologi Lily 
Laineen 
mukaan 
helppoon 
kasvo-
naamioon 
tarvitaan 
vain kaaka-
ojauhetta, 
kermaa ja 
hunajaa.

Sokeri so-
veltuu ihon 
kuorintaan, 
kaakao ja 
avokado 
naamioi-
hin. Ihoa 
hoitavaa 
poimulehteä 
voi sekoittaa 
naamioihin 
ja kasviöl-
jyihin. 



IN BRIEF
• New data by a former NASA climate science demonstrates 
exactly how the planet's temperatures have risen in the last 
few decades. Temperature extremes are just one of the many 

effects of climate change, but thankfully, many nations and 
organizations are putting forth initiatives to help solve the 
problem.

IN BRIEF
• "Ghost ponds" are ponds that were never drained, but filled 
in with soil and plant life. They are being studied by research

ers and could help restore habitats.
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IN BRIEF
• The House of Representatives passed 
a resolution yesterday that rolls back 
previously approved FCC internet 
privacy rules. The Senate approved the 
resolution last week, and the Trump 
administration has already said the 
president will sign it into effect.



Jouni Ijaksella, 57, on omaperäinen harrastus: 
suomalaisten eläinten ja lintujen ulostenäytteiden 
kerääminen.
Jouni Ijaksen harrastus sai alkunsa ammatillisista 
syistä 15 vuotta sitten. Eräopaskouluttaja Ijas näkee 
ulostekokoelman ylläpitoon monia hyviä syitä.
- Eräoppaat voivat päätellä paljon paikallisesta eläi-
mistöstä luonnosta löytyvien ulosteiden perusteella. 
Oikeiden näytteiden avulla tätä on helpompi opettaa, 
sen sijaan että katsoisi vain kuvia kirjoista, Ijas kertoo. 
Sittemmin yli 30 näytteen kokoelma on laajentunut 
käsittämään myös lintujen oksennuspallot. 
-On minulla muutama pöllön tuottama, ja tietysti 
myös lokin oksennuspallo. Kohta pitää kuitenkin 
hankkia jo uudet, tämä lokin tuottama alkaa käydä jo 
vanhaksi, Ijas toteaa tutkittuaan kyseistä näytettä.
Suurempi motivaatio kokoelman ylläpitoon on Ijak-
selle kuitenkin huumori. 
-Onhan se hauska kertoa ihmisille, että omistat kak-

kakokoelman oksennuspalloineen. Näihin 
näytteisiin liittyy paljon tarinoita, ja eräopas-
kaverit tuovat näitä lahjoiksi silloin tällöin, Ijas 
kertoo.
 
Kokoelman helmenä ilveksen uloste
Muun muassa teeren ulosteen Ijas löysi eräällä hiihto-
retkellä Nuuksiossa. Erästä lumikumpua lähestyttäes-
sä piilossa olleet teeret pelästyivät ja pakenivat lumi-
kiepeistään suuren lumipöllähdyksen saattelemana, 
mikä säikäytti hiihtoseurueen. Tarkemmalla kieppien 
tutkimisella niistä löytyi teerin ulostetta, jonka Ijas 
otti talteen osaksi kokoelmaansa. 
-Ketunkakka vuorostaan oli lahja työkaverilta. Ulko-
oveltani löytyi eräänä päivänä ulostepurkki, ja kortti, 
jossa luki: “Rakkaudella käsin poimittua ketunkakkaa 
ihmiselle, joka arvostaa aitoja asioita”. Se oli hieno 
lahja, Ijas muistelee. 
Helpointa luonnosta on löytää hirvieläinten ulostet-

ta, ja esimerkiksi hirven ulosteesta Ijaksella on sekä 
talvi- että kesätuotos tallella. Ulosteet Ijas säilyttää 
pilttipurkeissa ja muovirasioissa varastollaan. 
-Kokoelmani helmi on ehdottomasti lahjaksi saatu il-
veksen kakka. Ilveksen jätöksiä on vaikea löytää, sillä 
sen lisäksi että kyseinen eläin on Suomen luonnossa 
harvinainen, on sillä tapana myös peittää jätöksensä 
tuoreeltaan heti tekohetkellä. Kaverini oli onnekas, 
kun löysi tämän, kertoo Ijas osoittaen pitkulaista 
ulostetta muovirasiassa. 
Seuraavaksi Ijas toivoo löytävänsä kokoelmiinsa villi-
sian ja karhun ulosteen. Kiirettä ei kuitenkaan ole. 
-Esimerkiksi villisian ulostetta saisin läheiseltä villi-
sikafarmilta, mutta se olisi tylsää. Haluan löytää sen 
itse, Ijas kertoo. 

Teksti ja kuvat: Vilma Maukonen

K a k a s t a 
kertyi komea kokoelma

Jouni Ijas on kerännyt 
kokoelmaansa jo 15 vuotta. 
“Parasta on, kun löytää ulos-
teen itse, tai kun harvinaisuu-
den saa kaverilta lahjaksi”, 
Ijas kertoo. 
 

Jouni Ijas on kokoelmastaan ylpeä. “Jokaiseen ulos-
teeseen liittyy tarina”, Ijas kertoo.



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

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

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

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 ongelma-
tonta 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

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 nuor-
ta miestä tapaamisiin silloin täl-
löin. Katsotaan 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)

Olet Vaasan liepeiltä, haluat aina jos-
kus miehen kainaloon jutustelemaan 
ja. Olen siivo, 60v mies. (1187924)
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vuokraatko/ lahjoitatko, tuote, lyhyt 
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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!
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 Lisää ilmoituksia sinäköseoot.fi  Juttele heti! Soita 0700 51 30 87 näppäile 9 ja ilmoitusnumero

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)
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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

Är en singelkvinna, 52+, rökfri, sund 
livsföring, betagande, erotisk och trev-
lig. Gillar eftertraktade sevärdheter och 
djur. Ett vuxet barn. (1190449) 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
Mies, -60/183/80, vapaa, luotettava, 
etsii naista ilman koko-/ikärajaa, 
tositark. (1198289)

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 nais-
ta ilman koko-/ikärajaa. Tositark./seik-
kailu. (1191687)

Man, 25 år, från 06-omr., söker rök-
fri tjej, 20-30 år, som trivs på landet, 
gillar djur. (1191041)

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

Huumorintaj., keski-ikäinen, kunnollinen, 
lapsirakas, raitis ja reilu, parisuhdetta ar-
vostava mies 06-alueelta etsii luotetta-
vaa, yhden miehen naista. (1198303)

Haen Pohjanmaan alueelta naista, ys-
tävää, miel. uskovaa. Olen 63v, voit ol-
la 60-65v tai jotakin. Olen kiltti ja hyvä-
käytöksinen, soita vain minulle, jutel-
laan lisää. (1198080)

Te kaikki ihanat, iloiset, ylikiloiset, uh-
keat naiset, nuoret ja vanhat. Ota yh-
teyttä herrasmieheen, -60v, ympäri 
Suomen. Asun 06-alueella. (1198069)

Eedeni nyt loistossaan. Aatami mur-
heissaan. Eevaa ei vain näy. Lähettäi-
sitte edes viestinpätkän? (1197977)

Olen kiva, puhelias, hellä, herkkä, lap-
seton, työskäyvä, sopusuht., 44v mies, 
en kapakoi enkä tupakoi. Etsin kivaa 
naista tositark. (1197973)

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

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

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)

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

Haen naista 06-alueelta, 50-65v ikäistä, 
kaikkeen kivaan, rantasauna lämpimänä 
Lappajärven rannalla. Myös kulttuurista 
olen kiinnostunut. Tule minun ystäväkse-
ni, sinä järviseudun nainen. (1196439)

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

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)

Den fi nlandssvenska 

Kontakten

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 it-
teäni kehumaan ja syön paljo. (1191691)

Olen 46v, vapaa, fi ksu, luotettava, 
empaattinen, 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 rehe-
vää naista? Txt rohkeesti. Mies, 51v, 
06-alue. (1187720)

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

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

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

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)

Olen nainen, 65v. Etsin miestä, 65-
75v. Olen eronnut kauan sitten. Otat-
han yhteyttä. Pohjanmaa. (1197927)

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)





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 

PL
 1

18
 O

U

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

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

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

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

Olemme +60v pari läh. Vaasaa, et-
simme mukavaa paria mökille sauna-
seuraksi. Mökillä olemme nakuna ja 
käymme kesällä Yyterissä. Ei ikä- eikä 
kokorajoituksia. (1193049)

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




