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• REGIONENS UTVECKLARE

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!

#

S6

Sommarens
trollsländor

Digialbum
S10-
13

Kuva: Osmo 
Metsälä, Kauhajoki.

S2-3

BACK TO SCHOOL
KAIKKI KOULUN ALKUUN JA LISÄÄ
WWW.MULTITRONIC.FI/BACKTOSCHOOL 

Ma-Pe - 10-18, La - 11-15
Hovioikeudenpuistikko 18,

65100, Vaasa
 www.multitronic..

29,00

Targus Strata on nuorekas ja 
tilava reppu maksimissaan 
15,6-tuumaiselle  kannetavalle 
tietokoneelle.

Targus Strata
REPPU

29,00

TP-LINK,langatonreititin. 
4-portin kytkin. Langaton 
nopeus 300Mps 802.11b/g/n

TP-LINK TL-WR841N
WIFIREITITIN

129,00 norm. 149€

23.8"| Full HD | LED | 4ms 
VGA x1| HDMI x2 | 3.5mm x1

BENQ GW2470H
NÄYTTÖ 

299,00

Intel Celeron N3060 | 4Gt RAM 
128Gt SSD | Windows 10 Home

HP250 G5
KANNETTAVA 

ALE ALE   Tervetuloa Tolkin Kauppahalliin!   KYLLÄ ON HALPAA !

Tarjoukset voimassa  24.8. 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! 
Sipsit 325 gramman pussit/Chips 325g  2,20€
Marjukka pyöreä marjanpuhdistaja/
Marjukka rund bärrensare 2,90€ 
Tiskiharja Kron-luxus malli/
Kron-luxus diskborste 2€
Kaikki CD-levyt isot valikoimat/
Alla CD-skivor, stort utbud -20%
Henkilövaaka digitaalinen laadukas lasipinnalla 
hieno!!/Digital kvalitetsvåg med glasyta, fin!  12€ 
Kahvinkeitin 900 W 10 kuppia musta Prego 
laatua/Svart Prego kvalitetskaffekokare 
900W, 10 koppar 20€
Serla valkoinen WC-paperi 24 rullaa +30%
Serla vitt WC-papper 24rll + 30% 9,50€

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!!

2,20€

Pienillä 
muutoksilla 
lisää tehoa 
uintiharkkoihin

S18-
19

  Kuva: Esa Rönkä Vaasa.

Digialbum S10-
15
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VUOSITILAUS / ÅRSPRENUMERATION: 50 € • 06-3218 000 www.asuntolehti.com        www.bostadsbladet.com

000171

•

•

info@upcode.fi

Viimeisimmät 
tiedot 

Asenna UpCode ohjelma puhelimeesi osoit-
teesta www.upcode.fi

Avaa ohjelma ja tähtää puhelimesi kameralla 
alla olevaa koodia ja sovellus tuo viimeisim-
mät tiedot puhelimeesi, tai käytä numeroa 
koodin alla kameran sijasta.

VUOSITILAUS / ÅRSPRENUMERATION: 50 € • 06-3218 000 www.asuntolehti.com        www.bostadsbladet.com

4.–11.1.2008

N:o 1

000171

•

•

info@upcode.fi

Viimeisimmät 
tiedot 
ajalta 3.–10.1.2008

Asenna UpCode ohjelma puhelimeesi osoit-
teesta www.upcode.fi

Avaa ohjelma ja tähtää puhelimesi kameralla 
alla olevaa koodia ja sovellus tuo viimeisim-
mät tiedot puhelimeesi, tai käytä numeroa 
koodin alla kameran sijasta.

YRITTÄJÄT!  FÖRETAGARE!
Tehokkaat markkinointi-

tuotteet ja jakelu UPCMedia
(06) 321 8017
040 900 4153

Effektiva marknadsförings-
produkter och distribution

KANNOT POIS!
Siististi pihoista ja puutarhoista. 
Ei vahingoita nurmikkoa. Voit 
kylvää uuden nurmikon heti.

HÅKAN 
HJERPE Oy
0400-604 946

❤❤
KEITTIÖ JA PESUTILA-
KALUSTEET:

Asumisen Teemaviikolla HK-Kiinteistökeskuksessa suunnittelivat Tapio Mäkelä Tapiolasta (vas.), Olavi Mäki 
Uunikeramikselta, Rami Salomäki Puustellista,  Jani Haapala Rakennus Vestrasta,  Anne Tujunen sekä  Anne 
Kentta Tapiolasta ja Nina Tyni KWH Pipe:sta

HK-Kiinteistökeskuksessa
Asumisen teemaviikko
Ensi viikolla 7.-11.1. HK-Kiinteistökes-
kuksessa on Asumisen teemaviikko. Joka 
päivä viikon ajan paikalla on eri alojen 
ammattilaisia antamassa asumiseen ja kodin 
hankintaan liittyviä neuvoja ja vinkkejä 
kiinnostuneille klo 15.00-20.00. 

Maanantaina aiheena ovat tulisijat. 
Uunikeramis Oy edustaa kolmea uuni-
valmistajaa, ruotsalaisia Gabriel ja Camina 
kaakeliuuneja ja suomalaisia Warma -uuneja. 
Olavi Mäki, joka sekä asentaa että myy 
uuneja, kertoo mm. mallien räätälöinnistä.

Tiistaina Vaasan Tapiola Pankin edustajat 
kertovat keskittämisen monista eduista ja 
pankkiasiakkuuden kokonaiskustannuksista.

Keskiviikkona Rauno Haapala Rakennus 
Vestrasta esittelee Vaasan seudulla toimivan 
Rakennus Vestran tulevaa tuotantoa 
ja parhaillaan valmistuvia pientalo- ja 
kerrostaloja Vaasassa, mm. asuntomessu-
alueella.

Torstaina Rami Salomäki Puustellista 
kertoo keittiön uusista trendeistä ja Puustellin 
uudesta keittiömallistosta vuodelle 2008, 
johon voi tutustua myös Puustellilla 11-13. 
pvä viikonloppuna.

Perjantaina KWH Pipe esittelee WehoPuts 
ja WehoSeptic jäteveden -puhdistamoita. Nina 
Tyniltä voi kysyä KWH Pipen ratkaisuista 
asumisjätevesien puhdistamiseen. 

Temavecka för boende 
på HK-Kiinteistökeskus   

Nästa vecka 7-11.1 arrangeras en temavecka 
för boende på HK-Kiinteistökeskus. Varje dag 
kl. 15.00-20.00 under hela temaveckan kommer 
sakkunniga inom olika områden att ge råd och 
tips om boende och anskaffande av hem.  

Temat på måndag är kakelugnar. Uunikeramis 
Oy representerar tre ugnstillverkare: svenska 
Gabriel och Camina samt finländska Warma. 
Olavi Mäki, som både monterar och säljer 
ugnar, berättar bl.a. om hur modeller kan 
skräddarsys.

På tisdag berättar representanter för Ta-
piola Banken i Vasa om fördelarna med att 
koncentrera sina ekonomiska ärenden och om 
totalkostnaderna för en bankkund. 

På onsdag presenterar Rauno Haapala 
på Rakennus Vestra företagets kommande 
pro-duktion samt aktuella småhus- och 
höghusprojekt i Vasa, bl.a. hus på bostads-
mässområdet.

På torsdag redogör Rami Salomäki på 
Puustelli för nya trender inom köksinredning. 
Samtidigt presenterar han också Puustellis nya 
kökskollektion år 2008. Modellerna visas på 
Puustelli veckoslutet 11-13.1.  

På fredag är det KWH Pipes tur att 
presentera avloppsreningsverken WehoPuts 
och WehoSeptic. Nina Tyni informerar om 
KWH Pipes lösningar för rening av hus-
hållsavloppsvatten.

Sakkunniga under temaveckan för boende på HK-Kiinteistökeskus är Tapio Mäkelä på Tapiola (t.v.), Olavi 
Mäki på Uunikeramis, Rami Salomäki på Puustelli, Jani Haapala på Rakennus Vestra, Anne Tujunen och 
Anne Kentta på Tapiola samt Nina Tyni på KWH Pipe.

kotimainen valmistalo.

Stig Damsten, 
p. 0500-263 007

Starkki, Kivihaantie 2, VAASA
puh. (06)3563516, 356 3586

www.parmakeittiot.com

Edelleen yksi
halutuimmista..

Starkare tillSammanS
&

7  000 exemplar varenda vecka! 
Postutdelning fredagar.
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Myynti ja huolto
Försäljning och service

Tammipiha-Ekgården
J045 6566 659

www.halonen.com

HUOM!
UUSI OSOITE
Laivakatu 13
(Minimani)
OBS! NY ADRESS
Skeppsgatan 13
(Minimani)

KATSO KALA JA ELÄINVALIKOIMA NETISTÄ!

BEKANTA DIG MED FISK- OCH DJURSORTI-

MENTET PÅ NÄTET!

www.vaasanakvaarioliike.fi 

Hyvät kaupat keskellä Vaasaa 
Bra affärer i centrum av Vasa

Måndag/Maanantai:
Pannbiff stekt lök rårörda lingon 
brunsås
Bouef Bockś på highlandstek 
syltlök, timjan, betor, mäsk & dunkel 
reduktion
Sipulipannupihvejä puolukoilla
Bouef Bock’s, talon lihapata Highlan-
distä mäski ja dunkel kastikkeella

Tisdag/tiistai:
Rödspätta gratinerad med rökig ost 
och tomat serveras med auraostflarn 
Köttsoppa med pannkaka som 
toppas med krispigt sidfläsk samt 
serveras med sockrade bär.
Tomaatilla ja savujuustolla gratinoi-
tua punakampelaa, aurajuustoflan
Lihakeittoa ja pannukakkua

Torsdag/torstai:
Bocks korv (bratwurst & tjockkorv) 
med pepparrotssås
Herrgårdsstek med pressgurka
Bock’sin makkaroita piparjuurikas-
tikkeella
Kartanonpaistia prässikurkuilla

Fredag/perjantai:
Bocks pulled pork friday
Laxpudding med bryntsmör & 
grillad citron
Pulled pork perjantai
Lohivanukasta ruskistetulla voilla ja 
hiillostetuilla sitruunoilla

Sunday special: Ruokalista ilmoitetaan perjantaisin meidän 
kotisivuillamme
Menyn meddelas på fredag på vår hemsida 7 €

Vuxna/Aikuiset
Barn/Lapset

v. 34 Lounas joka arkipäivä @Bock’s, Gerbyntie 16, Vaasa OBS! HUOM! FREE PARKING

16.50 €

Onsdag/keskiviikko:
Senapssås brässerad linderöd svin
Fasan på kantareller & tranbär med 
rosmarinsky
Haudutettua Linderöödin possua 
sinappikastikkeella
Fasaania karpalo ja keltavahvero-
pedillä

Lounas

10 €

Liten öl+lunch
Pieni olut+lounas

12,50 €

Bock’s 
Session 
IPA Pekko
Yhden humalan Session Ipassamme on 

käytetty amerikkalaista kääpiöhumalala-
jiketta Pekkoa, joka on nimetty suomalai-

sen ohran ja oluen jumalan mukaan.
Kiiltävän oranssia väriä ja yrttisen hedelmäistä 

tuoksua seuraa jalo pitkäkestoinen katkero sekä 
kevyen maltainen loppu.

Tämä tekee oluesta täydellisen pidempäänkin 
istuntoon.
 
Bock’s 
Session IPA Pekko
I vår Session IPA har vi använt den amerikanska 
dvärghumlesorten Pekko, som är namngiven 
efter den finska öl- och kornguden.

Med dess skinande orangea färg och fruktiga 
doft, följt av en ädel långvarig bitterhet med en 
lätt maltsmak mot slutet,
är detta en perfekt öl för en längre session.



 Juha Rantala

Viime vuoden maaliskuussa vietettiin Vaasan 
Varastokadulla uudenlaisen tapahtuma-aree-
nan avajaisia. Toimitusjohtaja Ari Rintamäen 

liikeidealle moni hymähti tuolloin epäuskoisena; päi-
vällä Wasasafen myymälänä ja varastotilana toimiva 
kokonaisuus muuntuisi illan tultua ja viikonloppuisin 
WsArenan nimellä toimivaksi tapahtuma-areenaksi 
ja anniskelupaikaksi.

- Puolitoista vuotta sitten ryhdyimme toteuttamaan 
varsin nopealla aikataululla unelmaamme. Avajaisissa 
esiintyi Paul Oxleys Unit ja sen jälkeen on WsArenal-
la vierailleet lähes kaikki Suomen terävimpään bändi- 
ja artistikärkeen lukeutuvat nimet sekä tunnettuja 
nimiä aina ulkomaita myöden. Tavallaan työmme 
kruununa voimme pitää nyt kaksi kertaa peräkkäisinä 
juhannuksina järjestettyä Lisää löylyä!-tapahtumaa, 
joka sai molemmilla kerroilla kiitosta järjestelyistä ja 
mahtavasta tunnelmasta niin esiintyjiltä kuin yleisöl-
täkin. Ja ensi mittumaarina räväytämme juhannus-
festarit kolmannen kerran entistä komeammin, lupaa 
Rintamäki.

WsArenaa markkinoidaan tapahtuma-areenana ja 
sitä se sanan varsinaisessa merkityksessä myös onkin. 
Bändikeikkojen ohella Varastokadulla on nähty ja 
nähdään mm. ammattinyrkkeilyä, karaokea, juoma-
lauluiltoja jne. ja areenaa on mahdollisuus vuokrata 
erilaisiin tilaisuuksiin. Uutta on myös se, että WsAre-
nan omissa tapahtumissa on jatkossa aina lauantaisin 
paikalla Erkin Grilli, joka pitää omalta osaltaan huo-

len siitä, ettei kenenkään tarvitse bailata nälissään. 
Hampurilaisia ja makkaraa loihtii herkuttelijoille itse 
Savuhovimestari Jaska Salmi. 

WsArenan syksy on Ari Rintamäen mukaan mie-
lenkiintoisia tapahtumia täynnä.

- Alkusyksyn ohjelma on päällisin puolin lyöty jo 
lukkoon, ja bändien osalta meillä on tarjota yleisölle 
todella kovia kotimaisia ykkösluokan nimiä, paikal-
lisia kokoonpanoja sekä paljon, paljon muuta. Eräs 
syksyn odotetuin ja kiinnostavin tapahtuma on myös 
lauantaina 16. syyskuuta areenallamme käytävä huip-
puluokan kansainvälinen ammattinyrkkeilyilta.

Wiikatteesta Neljään Ruusuun

Jos on WsArenan Lisää löylyä!-tapahtuma tuonut 
kaupunkiin tukun huipputähtiä Suomen rocktaivaal-
ta, niin tarjonta ei myöskään syksyn karkeloissa juuri 
kesätapahtumiin verrattuna kalpene.

- Neljä Ruusua on yleisökyselymme eniten toivottu 
vieras ja yhtyettä on yritetty monen monta kertaa 
saada Vaasaan. 11. marraskuuta tuo toive vihdoin 
toteutuu ja Neljä Ruusua kapuaa tuolloin WsArenan 
estradille. Kovan luokan hevibändi Turmion Kätilöt 
esiintyy 23. syyskuuta, toinen yleisön suosikki Wiika-
te 14. lokakuuta ja Vesterinen yhtyeineen esiintyy 28. 
lokakuuta, luettelee Rintamäki.

Tämän lisäksi paikallisten bändien (The Iltavuoro, 
SieluPuoli, Perilliset) Rock`n roll all night long-
tapahtuma 2. syyskuuta, festivaalipitoinen Rock to 
Earth 9. syyskuuta ja Volumen show 27. lokakuuta 

täydentävät syksyn ohjelmistoa, jota myös mahdolli-
sesti täydennetään tilanteen mukaan. 

- Olemme yrittäneet vierailujen suhteen toteut-
taa asiakkaidemme toiveita, siis buukata bändejä ja 
artisteja, jotka ovat yleisön mieleen. Selvää on, että 
välillä toiveet voidaan täyttää, toisinaan sitten taas 
ei. Olemme myös antaneet lukuisille paikallisille ko-
koonpanoille tilan ja mahdollisuuden esiintyämiseen. 
Laskujeni mukaan noin nelisenkymmentä paikallista 
artistia ja bändiä on esiintynyt tilaisuuksissamme, 
Rintamäki toteaa.

Musiikkimakuja on yhtä monta kuin kyselyihin 
vastaajiakin, mutta eniten vibraa ovat kuulijoille 
Rintamäen mukaan antaneet ainakin Klamydia, Poets 
of the Fall, Happoradio, Wiikate, Stamina, Kotiteolli-
suus, ruotsalainen Dynasty sekä Phil Rudd.

Paitsi artisteihin ja musiikilliseen tarjontaan, niin 
jatkossa WsArena panostaa yhä enemmän myös 
yleisön viihtyvyyteen.

- Lisää löylyä!-juhannusjuhlissa lisäsimme mm. 
anniskelupaikkojen lukumäärää ja otimme alueelle 
edelliskesää huomattavasti suuremman teltan. Hyvä 
äänentoistomme on myös saanut paljon kiitosta. 
WsArenan akustiikka on toiminut hyvin ja lavan 
kanssa on pärjätty.  Asiakkailta tullut positiivinen 
ja kiitollinen palaute antaa myös meille järjestäjille 
sen tarvittavan lisäkipinän, että sitä jaksaa kehitellä 
tapahtumia vieläkin paremmiksi ja yleisöystävällisim-
miksi, Rintamäki kertaa.

KOVAN LUOKAN BÄNDEISTÄ 
AMMATTINYRKKEILYYN
WsArenan syksy on tapahtumia täynnä

Lappeenrantalainen musiikkityyliltään suomirockin ja metallin sekoitusta soittava Kotiteollisuus sai Vaasassakin puntit tutisemaan.



Konstens natt
Taiteiden yö @
Bock's Corner Brewery järjesti ohjelmaa vauvasta vaariin taiteiden yönä 10.8
 
För barnen fanns hoppborgar, ansiktsmålning och många djur!
Under eftermiddagen och kvällen hölls auktion, konstutställning, loppis, live musik, god mat och öl åt alla 
vuxna samt möjlighet till tatuering!

700
Besökare
Kävijää





Stödpersonsverksamheten "Fyra betydelsefulla tim-
mar" (4BT) ordnar verksamhet i Vasatrakten. 4BT 
förmedlar frivilliga stödjande vänner till personer 

med funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa. 

Fredagen 25.8 ordnar 4BT Öppningsevenemang för 
verksamheten i Österbotten i Smedsby för alla intresse-
rade. Vid träffen får man pröva att åka en tur med Folk-
hälsans nya rikschacykel, gå en promenad enligt guide-
häfte (upp till 2 km) och så blir det kaffeservering och 
musik. Evenemanget är öppet för alla nya intresserade 
frivilliga, samarbetsparter, personer som söker en stöd-

person, personal på serviceboenden m.m. 
4BT ordnar också månatliga temakvällar för nya 

intresserade av att bli och redan erfarna stödpersoner. 
Den första kvällen är 30.8 och har temat är synskada. 

Man kan delta i enstaka träffar eller i alla. Sista anmäl-
ningsdag för första träffen är 22.8. 

"Fyra betydelsefulla timmar" finns också på Facebook 
och på hemsidan www.samsnet.fi/4bt/
Frågor och förhandsanmälningar riktas till stödper-
sonskoordinator Irene Bäckman, tel. 050-4318888 och 
e-post irene.backman@samsnet.fi 
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Näillä CV-vinkeillä Emmi sai työpaikan
Ansioluetteloa päivittämällä Emmi Valtonen sai viikos-
sa töitä.

Emmi Valtonen lomautettiin toukokuun lopulla. 
Hän asuu yhdessä avomiehensä kanssa ja perheeseen 
kuuluvat Danny- ja Riki-koirat.

–Turhautti niin paljon, kun päivällä ei ollut tekemis-
tä ja oli tylsää, kertoo Valtonen.

Laskut alkoivat painaa ja tavalliseen mukavaan 
elämään rahat eivät enää meinanneet riittää. 

Valtonen on koulutukseltaan talonrakentaja. Ko-
kemusta löytyi, mutta uutta työpaikkaa ei. Aiemmin 
hän oli löytänyt työpaikkansa puskaradion kautta ja 
haastattelussa vakuuttanut työnantajat pätevyydes-
tään. CV:nsä avulla hän ei ollut koskaan päässyt edes 
työhaastatteluun asti.

–Tiedän, että olen hyvä ja pätevä, mutta se ei näky-
nyt paperilla.

Huono CV esteenä haastatteluille
Työpaikan löytämiseksi hän päätti muokata CV:tään 
paremmaksi. Valtonen kuitenkaan ei osannut itse 
pohtia, mitä hän lisäisi CV:seen. Pakolliset perusasiat 
hänellä oli listattuna ja itsestään hän oli myös kerto-
nut aiempaan CV:seen.

Valtonen päätti ottaa yhteyttä media-alalla työs-
kentelevään ystäväänsä, voisiko hän auttaa tehok-
kaamman CV:n teossa. Nyt hän suositteleekin CV:n 
yhdessä tekoa jonkun kanssa.

–Ulkopuolinen henkilö osaa kysyä sinulta erilaisia 
kysymyksiä ja arvioi osaamistasi toisesta näkökul-
masta, Valtonen pohtii.

–Myöskin siinä on kaksi ihmistä ja neljä paria silmiä 
oikolukemassa.

Viikon sisällä työtarjous
Uusi CV muovautui muutaman tunnin väännön 

jälkeen ja lähti eteenpäin kymmenelle rakennusalan 
yritykselle. Kolmesta vastattiin, että CV oli vaikutta-
va, mutta heillä ei ollut töitä juuri nyt tarjolla. Nämä 
yritykset kuitenkin lupasivat säilyttää Valtosen CV:n, 
jos heillä tulevaisuudessa jotain aukeaisi. Yksi yritys 
kuitenkin kiinnostui Valtosesta ja pyysi haastatteluun. 
Viikko siitä, kun CV oli valmis, hän aloitti uudessa 
oman alan työpaikassa työt.

–En ikinä olisi arvannut, miten paljon hyvällä CV:llä 
on merkitystä!

Valtonen painottaa myös, että paikan päällä käynti 
ilmaisemassa kiinnostuksensa työpaikasta voi olla 
hyvä siirto.

 Uusi CV on työnantajan näkökulmasta
Hyvä CV on lyhyt ja ytimekäs, mutta sisältää kaiken 

tarvittavan. Kuva on kiva lisä, jotta työnantajalla on 
käsitys, millaista ihmistä hän on palkkaamassa. Erona 
tavalliseen CV:seen Valtosen uusi CV sisälsi osion 
”Miksi juuri minä”.

–Kun istuimme ystäväni kanssa alas, hän kysyi 
ensimmäisenä, millaisia ihmisiä hakemalleni alalle 
yleensä haetaan, Valtonen kertoo.

Tästä he lähtivät yhdessä miettimään, millaisia 

ihmisiä rakennusalalle yleensä palkataan, ja mitä 
piirteitä tällaisissa ihmisissä on.

– Otimme työnantajan näkökulman mukaan suun-
nitteluun. Mietimme millainen olen, mutta lisäsimme 
siihen, kuinka se palvelee työpaikalla, selittää hän.

Luonteenpiirteitä, kuten innostuva ja tarkka lis-
tattiin CV:seen, mutta sen lisäksi siinä spesifioitiin, 
kuinka nämä piirteet palvelevat työpaikalla ja siten 
itse työnantajaa.

Huomioi negatiiviset asiat
Yleensä CV:tä kirjoittaessa negatiiviset asiat tai 

sopimattomuus alalle jätetään huomioimatta. Esimer-
kiksi Valtosella on nuoren ikänsä takia vähemmän 
työkokemusta, mutta kokemattomuuskin käännettiin 
positiiviseksi seikaksi. Kokemattomuus on Valtosen 
CV:ssä kirjoitettu nykyisessä taloustilassa edulliseksi 
työntekijäksi, jonka yritys voi muovata omiin tarpei-
siinsa sopivaksi.

Rakennusalalla myös sukupuoli saattaa vaikuttaa 
palkkaukseen. Työnantajalla saattaa olla pelko, että 
nainen, toisin kuin mies, ei jaksaisi fyysistä työtä 
tarpeeksi hyvin. Valtonen tarkensi naisten hyviä piir-
teitä ammatissa ja korosti muun muassa tarkkuutta ja 
huolellisuutta.

– Minulta on kysytty työhaastattelussa, että jaksan-
ko minä, koska olen nainen. Nyt kirjoitimme sen jo 
CV:seen.

Tekniikka, jota Valtonen käytti CV:n tekoon, on 
perinteinen markkinoinnin SWOT-työkalu, jolla 
määritellään vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet 
ja uhkat. Tämä näkökulma toimi Valtosen kohdalla. 

–En aiemmin osannut markkinoida itseäni CV:llä 
työnantajalle, Valtonen lopettaa.

Teksti ja kuvat: Sylva Larsson
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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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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.
Yleisöopastus sunnuntaina 20.8. suomeksi 
klo 14 ja ruotsiksi klo 13.
Opastus sisältyy museon sisäänpääsymak-
suun.
Avoinna: tiistai–sunnuntai 10-16
Pääsymaksut: 7 € / 5 € / alle 18 v. ilmainen
Hovioikeudenpuistikko 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–sunnuntai 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.

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 kehityk-
sestä 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 
SEOS (TEEMU SORILA, VILLE HILTUNEN, HERMANNI 
WOLFF) 18.8 - 10.9.2017
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.
Ilmainen sisäänpääsy sunnuntaina 20.8.2017
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 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. Öppen guidning för publiken ordnas 
söndagen den 20.8 kl. 13 på svenska och 
kl. 14 på finska. Guidningen ingår i museets 
inträdesavgift.
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. 
Öppet: tisdag–söndag 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.
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
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 
SEOS (TEEMU SORILA, VILLE HILTUNEN, HERMANNI 
WOLFF) 18.8 - 10.9.2017
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.
Gratis inträde söndagen den 20.8.2017.
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 
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. 

  Esa Rönkä Vaasa. Kesäkukat loistavat.
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Susann Lundberg, Köklot. Solnedgång i Ounasvaara

Arja Utunen, Pietarsaari. Harmaahaikara.
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Susann Lundberg Köklot. Månuppgång i Augusti

Zabih Rahimi



Päivi Lammela, Teuva

Zabih Rahimi

Christina Mattsson, Vasa. 3e klass?
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Matti Hietala, Vaasa

Gunvor Foxell, Korsholm. 
Groda 1,5m upp i syrenbusken

Juha Kulmala, Kauhajoki



Matti Hietala, Vaasa

Päivi Lammela, Teuva
Gunvor Foxell, Korsholm. 
Groda 1,5m upp i syrenbusken



Hajusteesi 
aiheuttavat 
muille päänsärkyä
Juuso Hänninen on pienestä pitäen ollut tuoksuyli-

herkkä ja hänellä on hajusteallergia.
Juuso Hänninen, 22, on pienestä asti ollut ha-

justeallergikko. Hän ei esimerkiksi pysty pesemään 
pyykkiä samassa pesukoneessa, jossa on pesty pyykkiä 
hajusteellisilla pesuaineilla. Pesuaineiden lisäksi tietyt 
hajuvedet ja deodorantit aiheuttavat hänelle kuumot-
tavaa pitkäkestoista punoitusta.

Kun Hänninen ei pysty käyttämään opiskelijatalon 
pyykkituvan pesukoneita, oli soluasunnossa onneksi 
pesukoneelle paikka.

 - Reagoin kaikkein pahiten pesuaineiden hajusteil-
le, joten voin kuvitella toisen tuskan, jos he joutuvat 
pesemään pyykkiä yleisissä pesukoneissa, Hänninen 
miettii. 

- Piti myöskin selittää kämppikselle, miksi hän ei voi 
käyttää halvempia hajusteellisia pesuaineita pesuko-
neessamme, hän muistelee.

Hännisen tyttöystävä käyttää myöskin hajusteetto-
mia pesuaineita. 

- Parisuhteessa on tärkeä, että toinenkin käyttää ha-
justeettomia aineita. Muuten en voisi nukkua esimer-
kiksi hänen sängyssään.

Allergia-, iho- ja astmaliitto ry:n mukaan elintasol-
taan korkeissa maissa hajusteallergisia väestöstä on 
noin kolme prosenttia. Hajusteallergia tarkoittaa kos-
ketuksessa iholle päässeistä hajustekemikaaleista syn-
tyvää allergista reaktiota. Tämä voi ilmetä esimerkiksi 
ihottumana tai punoituksena.

 
Hajusteita löytyy yllättävistä paikoista
Hajusteita voi löytyä myös deodoranteista, sham-

poista, hoitoaineista, siivousaineista, rasvoista, ilman-
raikastimista sekä tiskiaineesta. Allergia-, iho- ja ast-
maliitto ry:n mukaan yleisin tapa määrittää allergian 
aiheuttavat hajustekemikaalit on lääkärissä lapputes-
tillä. 

- Hajusteallergikot reagoivat yksilöllisesti eri hajui-
hin. Kaikki hajusteet eivät esimerkiksi aiheuta minulle 
reaktiota, Hänninen selittää.

 
Kolmaosa väestöstä on tuoksuyliherkkiä
Hajusteallergia aiheuttaa ihokosketuksessa fyysi-

sen reaktion, kuten Hännisen tapaan punoitusta tai 
ihottumaa. Myöskin tuoksut voivat aiheuttaa fyysisiä 
reaktioita. Tätä kutsutaan tuoksuyliherkkyydeksi. Al-
lergia-, iho- ja astmaliitto ry:n mukaan tuoksuyliherk-

kyydestä kärsii 10-40 prosenttia väestöstä. Yliherkkyys 
aiheuttaa muun muassa pyörrytystä, pahoinvointia, 
päänsärkyä, nuhaa ja aivastelua. Tuoksuyliherkkyy-
teen ei ole täsmälääkitystä.

- Itselläni tietyt hajut saavat aikaan nuhaa ja aivas-
telua. Saatan saada myös päänsäryn, jos olen liian 
pitkään samassa tilassa oireita aiheuttavan hajusteen 
kanssa.

Myöskin Hännisen äidillä on tuoksuyliherkkyyttä 
sekä hajusteallergiaa. 

- Äitini on tosin herkkä eri tuoksuille kuin minä.
Hänninen ei kuitenkaan yritä välttää täysin kaikkia 

hajusteita. 
- Iän myötä yliherkkyys ja allergia on hieman hel-

pottanut, mutta koen, että pieni jokapäiväinen altistus 
omissakin tuotteissa, kuten deodorantissa, on autta-
nut oireisiin, Hänninen selittää.

Julkinen liikenne on hajupommi
Julkisessa liikenteessä, koulussa ja töissä tulee paljon 

hajusteita vastaan. Hännisen mukaan työpaikoille on 
alkanut ilmestyä julisteita kertomaan tuoksuyliherk-
kyydestä. 

- Haluaisin, että esimerkiksi julkiset tahot ja var-
sinkin koulut ottaisivat enemmän kantaa hajusteiden 
käyttöön. Esimerkiksi bussissa saa aina jännittää, is-
tuuko viereen joku, joka käyttää paljon hajusteita. 

 Teksti ja kuva: Sylva Larsson

Juuso Hänninen matkustaa bus-
silla kaupunkien väliä. Häntä jän-

nittää, istuuko viereen joku, joka 
on käyttänyt paljon hajusteita. 

Tuoksuyliherkälle ja hajustealler-
gikolle voi tulla rajujakin oireita 

naapurin hajusteista



Juuso Hänninen matkustaa 
bussilla kaupunkien väliä. 
Häntä jännittää, istuu-
ko viereen joku, joka on 
käyttänyt paljon hajustei-
ta. Tuoksuyliherkälle ja 
hajusteallergikolle voi tulla 
rajujakin oireita naapurin 
hajusteista



Maajoukkueuimari Ossi Oksa sanoo, että 
pienillä muutoksilla uintiin saadaan lisää 
tehoa ja luonnonmukaista liikettä.



Altaassa liikkuu sulavammin, luonnonmukaisemmin ja nopeammin, 
kun tekniikka on hallussa.
Maajoukkueuimari Ossi Oksa rakastaa uimisen lisäksi myös uimisen 
opettamista. Aikuisten uimatekniikkakursseihin olisi tällä hetkellä 

enemmän kysyntää kuin mitä sitä on saatavilla.
Kysyimme Oksalta tärkeimmät vinkit kotiuimareille suosikkilajeistamme rinta- 
ja vapaauinnista. 

Rintauintiin lisää tehoa
Rintauinnin tyypillisimmiksi virheiksi Oksa nostaa rytmityksen ja liikelaajuudet. 
Liikkeen ja rytmin avulla rintauinnista pitäisi pyrkiä jättämään pois kuolleet 
vaiheet. 
- Rintauinnissa liikkeet ovat lähes aina liian isoja. Pienellä liikkeellä pääsee yhtä 
nopeasti eteenpäin, kun liikkeiden välinen pysähdys on pienempi, Oksa muistut-
taa. 
Pään kuuluu liikkua vain aavistuksen verran, mikä voi yllättää monen harrasteui-
marin. 
- Kun veto menee kiinni, nostetaan pelkkä katse, ei koko päätä. Käsien liike nos-
taa ylävartaloa, jolloin päätä ei tarvitse erikseen nostaa pinnalle, Oksa opastaa. 
Rintauinnissa liikkeen tulisi olla sulavaa, mutta usein se tahtoo pysähdellä. No-
peita muutoksia uimiseensa saa aikaan pitämällä liikkeen jatkuvana.
Rintauinnin haastavin osio on saada potku puremaan. Kyseessä on pitkälti 
jalkojen luontainen liike, joka toisilla on ja toisilla ei. Se ei kuitenkaan estä hyvää 
uimista keneltäkään.
- Tärkeintä on, että veto ei kuole hetkeksikään, vaan liike on yhtäjaksoista, Oksa 
toteaa.
 
Vapaauintiin eleettömyyttä
Vapaauinnissa Oksa korostaa koulutuksissaan eleettömyyttä. 
- Hyvin usein väki tekee hirveästi kaikenlaista liikettä, mutta se on turhaa. Muis-
tuttaisin, että liike on hyvin luonnonmukainen, mukavasti rallatteleva. 
Vapaauintia vältellään joskus siksi, että pelätään, että käden taakse vienti on liian 
vaativa liike. Niin se onkin, jos se tehdään väärin, Oksa huomauttaa. 
- Vartalo kiertää vapaauinnissa puolelta toiselle, mikä vie käsivarren mukanaan. 
Kättä ei tarvitse koskaan nostaa vedestä, vaan se heilautetaan vartalon mukana. 
Käden kulma ei ole oleellinen asia, mutta kämmen pitää muistaa pitää taakse-
päin koko liikkeen läpi.
- Vapaauinnissa pitää uskaltaa nojata keuhkoihin, koska ne ovat meidän pontto-
nit. Kun nojaa keuhkoihin, jalat nousevat automaattisesti ylemmäs ja uintiasento 
paranee.
Vartalo pysyy koko uintiliikkeen täysin stabiilina kääntyillen rauhallisesti puolel-
ta toiselle 
- Kuten kajakki, Oksa kuvailee ja näyttää kuinka vartalon kiertoa voi harjoitella 
maassa seisoen.
Myös seinää tai pylvästä voi käyttää apuna, kun haluaa varmistaa, että ei vie 
missään liikkeen vaiheessa kättä liian taakse.
Vartalon kierto mahdollistaa myös hengittämisen sivusta. Silmät tulisi kuitenkin 
pitää veden alla myös hengitysvaiheessa. 
 
 Teksti ja kuva: Riitta Alakoski 

Pienillä muutoksilla 
lisää tehoa 
uintiharkkoihin



IN BRIEF
• You could be seeing this futuristic electric car out in the 
world pretty soon. That’s because its developers at Uniti 
just went into partnership with Siemens to help put the 
car into production.

IN BRIEF
• A new study out of Australia has concluded that 93 percent 
of cases of cervical cancer are caused by seven strains of HPV, 

all of which are protected against by the Gardasil 9 vaccine. 
Unfortunately, while this vaccine has been approved for use 
in the U.S. since 2014, it is still unapproved in Australia.
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IN BRIEF
“The Machines Will Win”
• Late Friday night, Elon Musk tweeted a 
photo reigniting the debate over AI safety. 
The tongue-in-cheek post contained a pic-
ture of a gambling addiction ad stating “In 
the end the machines will win,” — not so 
obviously referring to gambling machines. 
On a more serious note, Musk said that the 
danger AI poses is more of a risk than the 
threat posed by North Korea.

You Could Soon 
Be Seeing This 
Futuristic Electric Car



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 
sinua. Olen luotettava ja rehellinen. 
Harrastuksina metsästys, kalastus, 
autoilu ja veneily. (1186570)

Den fi nlandssvenska 

Kontakten

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

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

Lähtisitkö mies, 55-60v, venetsialaisiin 
Kokkolaan 52v naisen kans? Tutustu-
taan, vaikka enemmänkin. Vastaa, jos 
olet tosissaan. (1198635)

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)

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

MTV3 & Sub s.830
Nelonen, JimTV &

Nelonen Sport s.550

Koko maan 
kohtaamispaik-
ka teksti-tv:ssä

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

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)

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, tosi-
tark. (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)

K-Pohjanmaa, nainen lapsineen. Kiva, 
raitis mies vastausta odottaa. (1198685)

Sinä naisellinen nainen, jolla on vyötä-
rö ja leviä lantio. Olen 51/177/82 mies. 
Ole joko K- tai P-Suomesta, tulen luok-
sesi, et varmasti pety. (1198600)

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, 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)

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, 
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)

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

Ilmoita
Annonsera

mega.mainostaja.com

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

Rempseä, pehmeä, povekas, muodo-
kas, vapaa, 40-55/XL-XXL nainen 
Vaasa/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)

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)

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)

megamarkkinat

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

mega.mainostaja.com

MYYDÄÄN
Hirsihuvila 1kpl 32m2 6290e 
+ terassi 11m2. 
P. 0503202222

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

Iisa auttaa! Aino-Ilona ennus-
taa! Rakkaus-, työ- ja terve-
ysasiat! Soita p. 070016645 
2,53e/min+pvm. Aino-Ilona kur-
kistaa korteista tulevaa! Soita 
p. 070093075, 2,53e/min+pvm, 
Solmu, PL 84, Oulu 50.

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)







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)




