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Sommarens 
trollsländor
Text och foto: Hans Hästbacka

Trollsländorna är sommarens flygande diamanter. 
Färggrant mönstrade och med vingarna glitt-
rande av solsken patrullerar de könsmogna han-
narna sina revir längs stränderna. Varje hanne 

har ett eget revir, som han försvarar mot andra hannar. 
Reviret är hannens jaktområde, där inga andra trollslän-
dor får vistas. I snabb flykt och med tvära vändningar och 
lufthopp fångar trollsländan bland annat flugor, mindre 
fjärilar och andra trollsländor - ofta mindre arter men 
egna artfränder duger också. Kannibalism är inte ovanligt 
i trollsländornas värld.

Effektivare jägare än trollsländor får man leta efter. Det 
gäller både de vuxna flygande individerna,  och larverna 
som lever i sin valda vattenmiljö från ett till sex år bero-
ende av art och temperaturförhållandena i utbrednings-
området. I vattnet fångar trollsändelarverna vattenloppor 
och andra kräftdjur, andra sländlarver, grodyngel och 
fiskyngel. Allt som lever och rör sig och går att fånga du-
ger åt sländelarverna. Målet är klart och enkelt: att äta så 
mycket som möjligt för att nå full larvstorlek. Sedan kan 
larverna bryta upp från sin vattenmiljö för att kravla sig 
upp på land för kläckningen. Det är möjligt bara slände-
larverna lyckas undvika alla jagande fiskar, doppingar och 
dykänder i vattnet.

Trollsländehannens revir är också parningsrevir, där 
hannen tveklöst och framfusigt fångar in varje hona av 
egen art för att para sig med dem. Honor som inte är 
könsmogna undviker därför hannarnas revir och håller 
sig på annat håll, eller lever ett undaskymt liv i reviren, 
tills de nått könsmognad och är klara för parning. Av 
landets 55 trollsländearter är det endast de utsökt vackra 
jungfrusländorna, som består sig med sirliga uppvakt-
ningar före själva parningen. 

Efter kläckningen söker sig de nya fräscha sländorna till 
soliga och varma platser för att börja sitt liv som flygande 
jägare. Att se trollsländor på hyggen mitt i skogan eller på 
mindre vägar är vanligt men samtidigt lite förvånande. 
Trollsländorna är ju så stakt knutna till vatten. Dit åter-
vänder efter en eller två veckor, då de blivit könsmogna 
och är klara att föra släktet vidare. Trollsländor är uthål-
liga och snabba flygare och vet samtidigt var lämpliga vat-
tenmiljöer finns. Förmodligen känner de doften av vatten 
på långt håll.

Att betrakta trollsländornas vackra flykt och deras 
skickliga jakt längs stränderna hör till sommarens främsta 
nöjen. Ett nöje som räcker från början av juni och en god 
bit in i oktober, beroende på hur varm hösten är med 
frostfria nätter. Den fullvuxna trollsländan lever mellan 
två veckor till två månader baroende av art och även som-
marens växlande väder. Kyliga och regniga perioder kan 
vara förödande för många trollsländor.

Varje trollslädeart har sin egna krav på vattenmiljön. 

Vissa arter lever endast vid bäckar med klart och rent 
vatten, andra vid långsamt rinnade åar eller i sjöar. Några 
arter har anpassat sig till ett liv i skärgårdens innersta och 
växtrika havsikar med låg sattenhalt och så finns det erter 
som lever på karga och blötlagda myrmarker. Större och 
mindre vatten är trollsländornas livsmiljöer. Larverna 
lever ju sitt liv i vatten, bara pH-värdena är tillräckligt 
höga och bytesdjuren talrika. I små sjöar, dammar och 
gamla sandtag får det dock inte finnas fisk i större antal. 
Fisken äter upp larverna, i värsta fall till sista individen 
om småvattnet saknar skyddande vegetation.

Har man turen med sig, får man följa med den fas-
cinerande kläckningen. Den processen är  en mycket 
intressant händelse i trollsländornas liv. Sommardagen 
får gärna vara solig, varm och helst vindstilla. Då råder 
de bästa förhållandena för kläckningen. För ett tiotal år 
sedan råkade jaga vara på plats vid en havsvik, när större 
sjötrollsländan kläckte i stort antal. 

Egentligen hade jag kommit ner till viken för att spana 
av fågellivet, och speciellt då svarthakedoppingarna sdom 
häckade med fyra par i den varma och skyddade viken. 
Vattenståndet var lågt på grund av ett högtryck och delar 
av den leriga bottnen var blottlagd strax utanför bården 
av vass. På lerbottnen vandrade ett trettiotal skrattmåsar 
omkring och plockade i sig ätbart. I kikaren såg jag att 
brunfärgade insekter målmedvetet vandrade på leran, 
från vattenbrynet mot vassbården. Alla stretade framåt i 
samma riktning och alla hamnade i skrattmåsarna krävor.           

Jag råkade stå på ett ställe, där vattnet ännu nådde fram 
till vasskanten. Också där vimlade det av de brunfärgade 
krypen, fula som stryk som framstampade ur underjor-
dens mörker. Trollsländelarver som klättrade upp för vass-
strån, tills de hittade en plats med utrymme för de kom-
mande vingarna. På nära håll kunde jag följa med några 
kläckningar och glömde totalt bort fåglarna i viken. 

När en larv har klornat fast sig i sitt utvalda vasstrå, stel-
nade den till synes helt livlös. Men sedan sprack rygghu-
den upp och en ljusgrön, mjuk slända pressade sig fram ur 
larvhuden med huvudet och framkroppen först. Långsamt 
böjde sig den kläckande trollsländan bakåt i en mjuk båge 
och klornade sig fast i vasstrået nedanför den tomma larv-
huden. De genomskinliga vingarna höjde sig småningom 
över trollsländans rygg, medan de fylldes med vätska. 

Efter en kort paus bredde trollsländan ut sina fyra 
vingar åt sidorna, där vingarna torkade och stelnade. Så 
småningom färgades den gröna sländan i gult med ett 
mönster av mattblå fläckar på kroppen, som är större sjö-
trollsländans ungdomsfärg. Som könsmogen är arten matt 
blåfärgad. När sländan sedan flög bort på sin jungfrutur, 
hängde den tomma larvhuden kvar på vasstrået. Vilken 
fantastisk förvandling; en fulländad insekt med glittrande 
vingar och blåmönstrad kropp hade krupit fram ur den 
fula larvhuden. Vilken skön förvandling i den soliga och 
varma sommardagen! 

 Som ung är 
större sjötroll-
sländan färgad 
i gult med 
mattblå fläckar 
på kroppen.

Ful som stryk vandar 
en trollsländelarv fram 
mot vassbården på 
stranden.

En nykläckt ljusgrön trollslända 
med vingarna höjda över ryggen.

Den tegelröda troll-
sländan är vanlig och 
flyger in i oktober.   
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VPS:n laitapakki Jesper Engström:

Europelit olivat piristysruiske
niin joukkueelle kuin faneille
 Juha Rantala

Vaasan Palloseura on lyönyt kirjaimellisesti luun kurk-
kuun tällä kaudella kaikille ns. asiantuntijoille. Vepsu ran-
kattiin monien papereissa sarjataulukon häntäpäähän tai 
jopa karsija- tai putoajakandidaatiksi. VPS on sen sijaan 
vahvasti kiinni mitalipeleissä ja on lunastamassa paikkaa 
myös ensi kaudelle Euroopan kentille. Tästä on kiittämi-
nen päävalmentaja Petri Vuorisen lanseeraamaa pelitak-
tiikkaa ja joukkuetta, joka on tätä taktiikkaa sitoutunut 
noudattamaan.

Europelit olivatkin erinomainen piristysruiske Veikkaus-
liiga-kauden keskelle niin faneille kuin joukkueelle.

- Europelit toivat todellakin piristystä kauteen ja fii-
listä lisäsi vielä loistava tunnelma. Siitä lämmin kiitos 
faneillemme. Samalla nämä pelit olivat todella opettavia. 
Varsinkin fyysisyys ja pelien tempo olivat sellaisia, joihin 
ei kotoisessa liigassamme törmää. Mutta oppia ikä kaikki. 
Lisäksi europelit olivat iso juttu myös joukkueen sisällä. 
Se lisäsi intoa ja motivaatiota. Ja emmeköhän taas ensi 
kesänä nähdä Elisa Stadionilla samoissa merkeissä, sanoo 
juuri VPS:n kanssa pitkän (2 + 1 vuotta) jatkosopimuksen 
solminut joukkueen vasen laitapakki  Jesper Engström.

Pelityyliltään periksi antamaton taistelija Engström on 
vaasalaisyleisön suuria suosikkeja. 25-vuotias Vöyrin lahja 
Vaasalle on Hellnäs BK:n kasvatteja. Hellnäsistä Jesperin 
tie vei Norrvallaan 2. divisioonaan ja sieltä VIFK:n kautta 
Vepsuun.

- Kun Norrvalla putosi kakkosesta, niin halusin jatkaa 
samalla tasolla. Tuolloin B-junnuikäisenä siirryin sitten 
VIFK:n väreihin kaudella 2010 ja pelasin mielestäni varsin 
ehjän ja onnistuneen kauden. Kun sitten VIFK-kauden 
jälkeen Vepsu oli kiinnostunut palveluksestani, niin ei 
pääsarjajoukkueen tarjoukselle voinut kieltävää vastausta 
antaa, Engström naurahtaa.

Vahva kausi
Vaasan Palloseurassa laitapuolustajan tontilla viihtyvä 
Engström on pelannut vahvan ja ehjän kauden ja hänen 
palveluksestaan saadaan nauttia uuden sopimuksen myötä 
vielä pitkään.

- Olen viihtynyt VPS:ssä todella hyvin ja totta kai fiilikset 
ovat korkealla uuden sopimuksen myötä. Kentälläkin 
olen onnistunut mielestäni vuosi vuodelta paremmin, ja 
tähän kauteen varsinkin olen melko tyytyväinen, kun on 
saanut olla kunnossa ja vastuuta on tullut paljon. Tietysti 
on vieläkin pelillisiä osa-alueita, joissa toivon kehittyväni 
edelleenkin. Näistä mainittakoon vaikkapa yksi vastaan 
yksi-tilanteet niin puolustus- kuin hyökkäyssuuntaan.

Päävalmentaja Petri Vuorisen mielestä Engström on 
jatkosopparinsa ansainnut.

- Hänen kehityksensä on jatkunut hyvänä tämänkin 
kauden aikana. Engström on saanut treenata ja pelata ter-

veenä. "Jeppe" on kova tekemään töitä päivittäin. Taktinen 
osaaminen on lisääntynyt samoin kuin murtavat syötöt, 
sekä tehokkuus hyökkäyspäässä. Tekemistä riittää edelleen 
perusteknisessä suorittamisessa ja ensimmäisen kosketuk-
sen osalta, mutta eteenpäin mennään koko ajan.

Jesper Engström on 25-vuotiaaksi on sangen kokenut 
liigapelaaja. Hänellä on takanaan tätä kirjoittaessa jo 169 
liigaottelua. Kypsyyttä ja pelinäkemystä ovat varmasti 
tuoneet myös 14 poikien maaottelun tuoma kokemus.

Seitsemättä kauttaan Vepsussa pelaavalla Engströmillä 
on ollut tällä kaudella huomattavasti isompi rooli myös 
joukkueen hyökkäyspelissä kuin aiemmin, ja hän on 
onnistunutkin maalinteossa tällä kaudella jo kahdesti. Ma-
kein osuma oli taatusti ratkaiseva viimeistely 2-1 - voitossa 
Seinäjokea vastaan.

- Pelasin jo VIFK:ssa ja ensimmäisen kauden Vepsussa 
laitalinkkinä, joten ei tuo maalinteko nyt niin vierasta 
minulle ole, kuittaa Engström.

Suunta eteenpäin
Jo 4-5-vuotiaana jalkapallon harrastamisen aloittanut 

Jesper Engström on monikäyttöinen pelaaja, joka pystyy 
pelaamaan siis myös keskikentän laidalla. Mikäli pääval-
mentaja Vuorista on uskominen, niin Engström ei ole 
parhaita päiviään pelaajana vielä edes nähnyt.

- Jepen asenteessa on monelle mallia. Jos ei loukkaantu-
miset ole esteenä, niin kehittymistä tapahtuu jatkossakin. 
Jeppe on ihmisenä hyvin avoin. Hän myös tekee kehitty-
misensä eteen itse kovasti töitä. Monessa tärkeässä asiassa 
on menty Jepen osalta kovastikin eteenpäin.

- Haaveenani ja tavoitteenani on päästä pelaamaan ulko-
maille. Saisi hieman kokeilla rajojaan niin pelaajana kuin 
ihmisenä. Mitään pakkomiellettä tästä ei kuitenkaan ole 
päässyt syntymään, sillä nyt teen kaikkeni joka ottelussa 
auttaakseni Vepsua omalla panoksellani hyvään menestyk-
seen.

Jesper Engström on niin kiinni jalkapallossa, että hän 
miettii hetken ennen kuin vastaa kysymykseen vapaa-
ajanvietostaan.

- Frisbeegolfia harrastan kavereitteni kanssa vapaa-ajalla 
ja nautin viettää aikaani myös vanhempieni kesämökillä 
Oravaisissa. Ammattini kohdalla lukee jalkapalloilija, mut-
ta opiskelen parhaillaan merkonomiksi aikuiskoulutuskes-
kuksessa.

Taistelijan luonnetta Engströmiltä ei ole ikinä puuttunut. 
Tammikuussa 2013 hänellä todettiin imusolmukesyöpä. 
Siitä huolimatta hän pelasi kauden aikana 23 sarjaottelua 
Veikkausliigassa. Saman vuoden syksynä kerrottiin Eng-
strömin parantuneen sairaudestaan.

- Sairaus opetti ainakin sen, että osaan nauttia entistä 
enemmän elämästä ja turha stressaaminen on jäänyt vä-
hemmälle. Elämästä pitää osata ottaa kaikki irti.

VPS:n päävalmentaja Petri Vuorisen mielestä Jesper Engström on kehittynyt 
pelaajana koko ajan lisää. - Jos hän pysyy vain terveenä, niin en näe mitään 
syytä, etteikö kehittymistä tapahtuisi jatkossakin. Hän on jatkosopimuksensa 
ansainnut. - Kuva: Juha Rantala

Vepsussa lai-
tapuolustajan 
tontilla viihty-
vä 25-vuotias 
Jesper Engström 
on pelannut 
vahvan ja ehjän 
kauden. 
- Kuva: 
Juha Rantala



Hiiri on hyvä 
ensilemmikki

Kooltaan pieni kesyhiiri sopii hyvin lapsiperheen 
helppohoitoiseksi ensilemmikiksi. Harjaantuneem-
malle lemmikinomistajalle voi kotiin sopia älykäs 
rotta, jolle voi opettaa temppuja.

– Hiiri on loistava lemmikki lapsiperheeseen, sillä niitä on 
helppo hoitaa. Hiiret osaavat viihdyttää itseään ilman turhan 
monia virikkeitä, minkä vuoksi se on lemmikkinä myös help-
pohoitoinen, kertoo Saija Paldanius. 
Paldaniuksella on useiden vuosien kokemus erilaisista lemmi-
keistä. 
 
Lapsen on helppo käsitellä hiirtä
Hiiri voi persoonasta riippuen olla ketterä tai rauhallinen 
perheenjäsen. Pienille lapsille se sopii hyvin kokonsa puolesta 
ja häntä tekee siitä kestävämmän lemmikin hallita. Hiiri on 
kädessä rauhallinen, sillä eläimen heikko näkö rajoittaa sen 
uskallusta äkkinäisiin liikkeisiin.  
- Lapsen opittua hallitsemaan tätä lemmikkiä on heidän 
helppo hallita muita pieniä jyrsijöitä kuten gerbiilejä, kertoo 
Paldanius.
 
Hiiren virikkeet kotoa valmiina
Hiirestä tekee oivan lemmikin sen itseohjautuva luonne. 
Hiirelle ei tarvitse ostaa tuhansia erilaisia virikkeitä, vaan hii-
relle voi tehdä virikkeitä esimerkiksi pahvista, oksista, lasten 
leluista. Hiiren terraarion voi myös rakentaa itse, esimerkiksi 
verkosta ja lasten isosta lelulaatikosta. 
Hiirelle tarjoaa virikettä myös siemenruoan ripottelu terraari-
oon, joka tarjoaa hiirelle tekemistä sen etsiessä ruokaansa. Tä-
män vuoksi se sopii myös lapsille, sillä sitä ei tarvitse juoksut-
taa häkin ulkopuolella, mutta juoksuttaakin voi. Hiiri tarjoaa 
kuitenkin viihdykettä tekemisillään useiksikin tunneiksi.
Hiiriä voi myös hankkia useamman samaan terraarioon. 
Naarashiiret sopeutuvat hyvin elämään keskenään, kun taas 
uroshiiret saattavat päätyä reviiritaisteluun. 
 
Rotta on älykäs lemmikki
Toinen pitkähäntäinen lemmikki, rotta, on hiirtä kookkaampi 
ja huomattavasti älykkäämpi lemmikki. Paldanius korostaa-
kin, että rotan elämässä täytyy olla tekemistä ja virikkeitä. 
–Rotta on yhtä älykäs kuin koira, niitä voi opettaa ratkomaan 
tehtäviä ja tekemään temppuja. Maailmalla rottia käytetään 
moniin tehtäviin niin maamiinojen löytämisestä palaneiden 
talonrakenteiden tutkimiseen. Tämän vuoksi rotta vaatikin 
enemmän tilaa ja virikkeitä häkkiinsä. Erityisesti naarasrotilla 
on hyvä olla korkea häkki, jossa ne voivat kiivetä, Paldanius 
kertoo. 
 
Monen näköisiä hännäkkäitä
Hiirissä ja rotissa on molemmissa monen näköisiä yksilöitä. 
Molemmista lajeista löytyy karvaisia ja karvattomia yksilöi-
tä. Nakurottien tai hiirten hoito on kuitenkin Paldaniuksen 
mukaan yksinkertaista.
–Nakurotan tai hiiren ihoa ei tarvitse hoitaa mitenkään erityi-
sesti, vaan eläintä voi käsitellä kuten sen karvaisia lajitovereita.
 

Teksti ja kuvat: Heta Mattila

Kesyhiiri on helppohoitoinen lemmikki. Sen terraarion voi luoda kotoa löytyvästä isosta 
muovilaatikosta ja verkosta. Hiiren terraarion sisustukset on helppo myös siivota vaihtamalla 
ne uusiin. 

Rotissa ja hiirissä on erilaisia yksilöitä. Karvattomat nakurotat ja karvalliset lajitoverit eivät 
eroa toisistaan hoidon puolesta lainkaan.. 



Toimintaterapiassa kehitetään erilaisia taitoja, kuten 
motoriikkaa, tarkkaavaisuutta ja sosiaalisia kykyjä.
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    Vi rensar bort 
den hindrande 
fjolårsvassen från 
bäckens nedre 
utlopp så att fisken 
kan stiga fritt.

     Isen går i 
Skärisundet och 
vitnar mot klippor 
och stränder.
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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 taiteili-
joiden sukupolveen, jotka oleskelivat Paul 
Gauguinin ja August Strindbergin piireissä 
Pariisissa vuoden 1894 tienoilla.
Elokuvanäytös ”Oviri”
Lauantaisin klo 14 esitetään Tikanojan 
taidekodissa elokuva "Oviri", joka kertoo Paul 
Gauguinin ajasta Pariisissa 1894 tienoilla 
sekä myös kohtaamista Strindbergin kanssa. 
Elokuva ei sovellu lapsille.
Avoinna: tiistai – torstai 10–16 Pääsymaksut: 
7 € / 5 € / alle 18 v. ilmainen. 
Hovioikeudenp. 4, Vaasa
KUNTSIN MODERNIN TAITEEN MUSEO
Art Battle 4.2.–3.9.2017
Kuntsin taidekokoelmasta koottu näyttely 
Art Battle juhlistaa helmikuussa 10 vuotta 
täyttävää museota.
Marjo Levlin: Unelmia, haamuja 
6.5.–3.9.2017
Installaatioista ja lyhytelokuvista koostuva 
näyttely käsittelee pienestä suomenruotsa-
laisesta pitäjästä Pohjanmaalla nousseita 
unohdettuja tarinoita, joissa ihmiset etsivät 
paikkaansa, elinkeinoaan ja itseään.
Opastus sisältyy museon sisäänpääsymak-
suun.
Avoinna: tiistai–torstai 11–17 Pääsymaksut: 
7 € / 5 € / alle 18 v. ilmainen. Sisäsatama, 
Vaasa
POHJANMAAN MUSEO
Tarinoita taidekaupungista – Vaasan Tai-
deyhdistys 100 vuotta 19.5.-10.9.2017
Vaasan Taideyhdistys täyttää sata vuotta. 
Juhlavuoden näyttely esittelee yhdistyksen 
taidekokoelmaa ja sen muotoutumista.
Yleisöopastus sunnuntaina 13.8 suomeksi 
klo 14 ja ruotsiksi klo 13.
Opastus sisältyy museon sisäänpääsymak-
suun.
Avoinna: tiistai–torstai 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 kehityk-
sestä ja muutoksesta värien sekä abstraktin 
ilmaisun avulla.
Avoinna: tiistai–torstai 11–17 
Ilmainen sisäänpääsy. Vaasan kaupunginta-
lo, 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 "Yksi-
näisyys huomaamattomuudessa" 
esillä 28.7.-28.9. 
ATELJE TORNI 
Pitkäkatu 66. "Our Vaasa" näyttely 
1.8.-20.8.2017 Vaasa maahanmuuttajien 
näkökulmasta.
Avoinna ti-to 12-18 la-su 12-16. Sisäänkäynti 
pihanpuolelta.
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 Pääsymak-
sut: 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 ALLMÄN-
HETEN: 4.6-27.9 ons 18-20 och sö 14-20 På 
beställniong för grupper: maj-okt, alla dagar 
online: www.meteoria.fi elr VisitVaasa, puh 
(06) 325 1145
TIKANOJAS KONSTHEM
Paris 1894: finska konstnärer i Gauguins 
och Strindbergs krets 2.6.–1.10.2017
Utställningen fokuserar på en generation av 
nordiska konstnärer som vistades i Paris kring 
år 1894 i Paul Gauguin och August Strind-
bergs 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–torsdag 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. 
Guidningen ingår i museets inträdesavgift.
Öppet: tisdag–torsdag 11–17 Inträde: 7 € / 5 € 
/ under 18 åringar gratis. Inre hamnen, Vasa
ÖSTERBOTTENS MUSEUM
BERÄTTELSER FRÅN EN KONSTSTAD – VASA KONST-
FÖRENING 100 ÅR 
19.5.–10.9.2017
Vasa Konstförening fyller hundra år. Jubi-
leumsårsutställningen presenterar föreningens 
konstsamling och hur den har utformats.
Öppen guidning för publiken ordnas sönda-
gen den 6.8 kl. 13 på svenska och kl. 14 på 
finska. 
Guidningen ingår i museets inträdesavgift.
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–torsdag 11–17, Gratis inträde 
Vasa stadshus, Senatsgatan 1 D Ingång från 
Rådhusgatans sida
ATELJÉ TORNI
Storalånggatan 66. "Our Vaasa" utställning 1.-
20.8.2017 Vasa ur invandrarens perspektiv.
Öppet ti-to 12-18 lö-sö 12-16. Ingång från 
gården.

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 Wasastjernahu-
set, byggt åren 1780–1781 av skeppsredaren, 
köpmannen och lantdagsmannen Abraham 
Falander (1746–1815), sedermera adlad med 
namnet Wasastjerna.
Öppet: tisdag–torsdag 10–16 Inträde: 7 € / 5 
€ / under 18 åringar gratis. Köpmansgatan 10, 
Gamla Vasa
VASA SJÖMUSEUM, Brändö sund, (06) 3120511.
Sommarens utställning: Brändö sunds historia 
och framtid.
Öppet 22.5.- 25.8.2016 kl. 11.30 - 18.30

Kustannus / Utgivare: Paino / Tryck: 

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

Näyttelyt Utställningar
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www.megamedia.fi

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

mällä kuvasi sekä nimesi osoitteeseen mega@upc.fi 
Vi publicerar varenda vecka våra läsares bilder 

i digialbumet. Du kan delta via e-post. Skicka 
in bilden till mega@upc.fi med namn och ort. 

Therese Wik

Osmo Metsälä, Kauhajoki. Taistelija Ilmajoelta

Christian Nylund, Vasa. En solig dag lämplig för en båttur i Vasa skärgård.



www.megamedia.fi

Gertrud Engman, Helsingby. Augustimånen skymtar 
fram bakom molnen

Tarja Vainio, päivän kimallus

Tarja Vainio, ruusut kukkii aidan takaa meillekkin

Tuula Luoma. Norja heinäkuu 2017

Tuula Luoma



Bock’s Oktoberfest
22-23.9.2017

ALE ALE   Tervetuloa Tolkin Kauppahalliin!   KYLLÄ ON HALPAA !

Tarjoukset voimassa 17.8. 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! 
Paperit järjestykseen! Mapit eri värejä ja paksuuksia/
Pappren i ordning! Mappar i olika färger o. tjockl.  2,25€
Pakastusrasiat kesto Marjukka esim 4 x 0,9litraa/
Marjukka frysaskar t.ex. 4 x 0.9 liter 2€ 
Vaijerilukko polkupyörään 65 cm eri värejä
Vajerlås för cykel 65 cm, olika färger 2,50€
Kaikki vahakankaat paljon kesän värejä/
Alla vaxdukar, många sommarens färger  -20%
Muoviset kesäjalkineet ”roksit” paljon aivan uusia 
malleja alkaen/”Crocs” sommarskor, nya modeller  4,50€ 
Tyynyt nukkumiseen koko 45cm x 55cm alkaen/
Dynor för sängen, storlek 45x55 cm från  4,50€
Serla valk. WC-paperi 24 rll +30%/WC papper  9,50€
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!!

-20%

TEDxVasan järjestäjät: 
yhdistyksen jäsenet tapaavat to 
17.8 klo 16:15 tavanomaisessa 
paikassa keskustellakseen tulevas-
ta tapahtumasta.Terv. hallitus

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)

Oletko sinäkin miel. jo vanhempi nai-
nen Klasta aina välillä ilman miehen 
kainaloa ja voisit haluta tutustua Kaus-
tiselta muuttaneeseen, 38v, ok sinkku-
mieheen? (1186871)

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 si-
nua. Olen luotettava ja rehellinen. Har-
rastuksina 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, född på 50-talet, söker livskam-
rat. Du kvinna som är ärlig och trofast, 
hör av dej. (1185602) T

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

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)

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

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)

Ilmoita
Annonsera

mega.mainostaja.com

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

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 
tutustua 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)

K-Pohjanmaa, oletko nainen, 30-45v? 
Tanssi, lenkeily ym. Raitis, savuton mies 
vastausta odottaa. Kiva, ok. (1198528)

Vapaa, rehti, savuton, työssäkäyvä, 
50+ mies kaipaa sydämellistä naista 
tositark. (1198502)

Man, 60+, söker trofast kvinna för en 
gemensam framtid. Jag i 06-omr. - 
du? Höres! (1198456) T

Mies, 59v, etsii vanhempaa, nahkaha-
meista naista 06-alueelta. (1198446)

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, 
ystävää, miel. uskovaa. Olen 63v, 
voit olla 60-65v tai jotakin. Olen kiltti 
ja hyväkäytöksinen, soita vain minulle, 
jutellaan 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, 
lapseton, 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)

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

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)

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)

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

MTV3 & Sub s.830
Nelonen, JimTV &

Nelonen Sport s.550

Koko maan 
kohtaamispaik-
ka teksti-tv:ssä

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)

Ungdomlig man söker kvinna, född på 
50-talet, för en nära, seriös relation. 
Finns i 06-omr. (1188688) T

Olen nuorekas, hoikka, 66v mies. 
Etsin hellää ja luotettavaa naisseuraa 
06-alueelta. (1188662)

Den fi nlandssvenska 

Kontakten

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

megamarkkinat

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

mega.mainostaja.com

SEKALAISTA
Mitä tulevaisuus tarjoaa Si-
nulle? Rakkaus, raha, työ, ter-
veys yms.? Selvänäkijä-mee-
dio Päivi Alasen vast.otto Sei-
näjoella 11.-12.8. Myös puhe-
linaikoja, 0451296806. Katso 
lisää: www.paivialanen.fi .

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, 
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)

Jag fyllde 70 igår,änkakvinna från Karis. 
Nu får det vara slut med ensamheten. Sk-
riv så får vi se, om det matchar. (1198420)

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





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

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

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

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)



Får och ankor 
i hagen vid Bock’s!

Kom och hälsa på Bock’s 
nyaste tillskott i hagarna! 
Ankor finns nu i dam-

men med bockarna och hönsen 
medan fåren har en egen hage 
i skogsdungen bakom Bock’s 
huset.


