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VIANETSINTÄ
AINA ILMAINEN

Tarjoamme täyden huollon 
tietokoneihin, puhelimiin 
ja tabletteihin.

Hovioikeudenpuistikko 18, 65100, Vaasa
Ma-Pe - 10-18, La - 11-15

www.multitronic..

Tarjoamme sovellus asennuksia

Teemme myös tietokoneiden päivityksiä

Annamme 3 kuukauden huoltotakuu

Himalajankatu 9, 65100 VAASA | 06 357 7700 | www.promedi.fi

Nopeasti lääkäriin, koko kesän

Raketfavoriter 2017
Rakettisuosikit  2017

Myyntiaika/Försäljningstid 23.–26.8.2017

parhaat
TUKUn
hintaan! raketit

 PÄÄLLIKKÖ 
 RAKETTISETTI PITEMPÄÄNKIN ILLANVIETTOON! 

 kvalitetsraketer För en längre stund! 

 kakkosnelonen 

KAUPAN 
   PÄÄLLE:

2 x Titan-jättiraketti-jätteraket

Päällikön tai 
Kakkosnelosen ostajalle 

På köpet av Päällikkö eller 
Kakkosnelonen får du:

3500
pkt 3500

UUTUUS/nyhet

Arvo yht./värde tot. 25 €

 järeä uutuuspata! 
 nytt robust batteri! 

 repullinen räjähtävää! 

 fylld av explosiv! 

KAUPAN 
   PÄÄLLE:

Aarrearkun ostajalle
På köpet av  Aarrearkku får du:

ARVO/värde 8 €

Aarrearkun metsästäjät
-rakettipaketti/

-raketpaket!
 aarrearkku 

 repullinen räjähtävää! 
 fylld av explosiv! pkt1700

pkt

 rakettitukun jättipadat/rakettitukkus jättegrytor 

 reilusti ruutia! rejält med krut!  

3500
Alkaen/från

200
3 kpl/st/pkt

 TURBO THUNDER 
 megahitti! 
 megahit! 

 revontulet 
 fantastiska jättefontän!  upea jättisuihku! 

800
UUTUUS/nyhet

kaikki myyntipisteet netissä:
alla försäljningställen på nätet:

kaikista tuotteista
videot sivullamme!  www.rakettitukku.fi  

Paikkakunta
Ort

Myyntipiste
Försäljningsstället

Osoite
Adress

Aukioloajat
Öppetider

EVIJÄRVI RAKENNUSTARVIKELIIKE 
LAUKKONEN OY Kirkkotie 31 ke-pe/ons-fre 8-17, 

la/lö 8-15

KOKKOLA/KARLEBY TYÖKALUÄSSÄ Kauppakaari 2 ke-pe/ons-fre 10-19, 
la/lö 9-15

KRISTIINANKAUPUNKI/
KRISTINESTAD S-MARKET Tervahovintie 1-3 to-pe/to-fre 10-20, 

la/lö 10-16
MAALAHTI/MALAX S-MARKET KÖPINGS 

MALAX Malminkatu 12 ke/ons 12-20, to-pe/
to-fre 10-20, la/lö 10-17

MUSTASAARI,
SEPÄNKYLÄ/
SMEDSBY

K-SUPERMARKET PIFFI Markkinakuja 2 ke-pe/ons-fre 10-20, 
la/lö 10-17.30

NÄRPIÖ/
NÄRPES

S-MARKET EEPEE
Myynnillä tuetaan Kraft Hockeyn junioritoimintaa! 
Vi Stöder Kraft Hockeys Juniorverksamhet!

Närpesvägen 27 ke-pe/ons-fre 10-20, 
la/lö 10-16

PIETARSAARI/
JAKOBSTAD INTERCAR-CENTER Vaunusepäntie 18 ke-pe/ons-fre 10-19, 

la/lö 10-14

PIETARSAARI/
JAKOBSTAD

K-SUPERMARKET JEPPIS
Myynnissä mukana Jeppis Hockey! 
Jeppis Hockey deltar i försäljningen!

 
Vaasantie 137 ke-pe/ons-fre 10-20, 

la/lö 10-17.30

UUSIKAARLEPYY/
NYKARLEBY SPORT & MASKIN JOHAN Topeliuksen- 

puistikko 3
ke-to/ons-to 9-17, 
pe/fre 9-19, la/lö 9-14

VAASA/VASA K-RAUTA Myllärinkatu 1-3 ke-pe/ons-fre 9-19, 
la/lö 9-16

VAASA/VASA K-SUPERMARKET 
HUUTONIEMI

Kuninkaantie 
65-69

ke-pe/ons-fre 10-20, 
la/lö 10-17.30

VAASA/VASA STARK Kivihaantie 2 ke-pe/ons-fre  10-19, 
la/lö 9-15

myyntipisteet/försäljningsställen:

Lastensynttärit alk. 70 €/kesto 2h.
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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!

#

Hinta nyt vain 40€
-50%

1000 L säiliöt
Vaikka kesämökille 
tai puutarhaan
Yhteydenotot: 
kaj.stagnas@upc.fi
+ 35850 547 5471   
ma-pe klo 09.00-17.00

UPC Konsultointi, Gerbyntie 18, 65230 Vaasa

Bock's
Lunch

is Back!!

Måndag/Maanantai:
Persiljamurekkeita kermakastikkeella ja 
herukkahyytelöllä (L)
Siikakääryleitä skumppakastikkeella 
Bock'sin omasta kuplivasta (G-L)
Persilja järpar med gräddsås & vinbärs 
gelé (L)
Sikrullader med skumpa sås på bocks 
egna mousserande  (G-L)

Tisdag/tiistai:
Keittoa häränhännästä ja Highlandkau-
lasta sekä nauriista (G-L) // Ahvenan-
maan pannukakkua (L)
Mantelikuorrutettua lohiterriiniä ja 
vatkattua hapankermaa (G-L)
Oxsvanssoppa med Highland hals & 
rovor (G-L) // ålandspannkaka samt 
vaniljgrädde & hallonsylt (L)
Mandel gratinerad laxterrin med 
vispad smetana (G-L)

Onsdag/keskiviikko:
Villisikaa a la Obelix ja sienihöystöä (G-L)

Coq au vin, omenaviinissä ja pekonilla 
Vildsvin ala Obelix med svampkom-
pott (G-L)
Coq au vin på äppelvin & bacon

Torsdag/torstai:
Hernekeittoa (G-L) 
Bock's lättyjä (L)
Silakoita sitruunalla ja kirkastettua 
voita (L)
Ärtsoppa (G-L)
Bock's plättar & grädde sylt (L)
Strömming med skirat smör & citron (L)

Fredag/perjantai:
Bock's pulled pork friday (G-L)
Mehevä syyspata fasaanilla ja siiderillä 
sekä keltavahveroita (G-L)
Bocks pulled pork friday (G-L)
Mustig höst gryta med fasan & kanta-
reller bocks cider (G-L)

v35
Sunday 
special: 
Ruokalista ilmoitetaan perjantaisin 
meidän kotisivuillamme
Menyn meddelas på fredag på vår 
hemsida

7 €
Vuxna/Aikuiset
Barn/Lapset

16.50 €

Lounas joka arkipäivä @Bock’s

OBS! HUOM! 
FREE PARKING

Lounas

10 €

Liten öl+lunch
Pieni olut+lounas

12,50 €

ALE ALE   Tervetuloa Tolkin Kauppahalliin!   KYLLÄ ON HALPAA !

Tarjoukset voimassa  31.8. 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 settihinta/
Marjaukka frysaskar, pris per set 
koot/storl.  4 x 0,9l, 5 x 0,5l, 6 x 0,3l 1,90€ 
Vaijerilukko polkupyörään 65cm eri värejä/
Vajerlås för cykel 65cm olika färger 2,50€
Kaikki vahakankaat   JÄTTI-valikoimat
Alla vaxdukar    JÄTTE-urval -25%
Serla valkoinen WC-paperi 24 rullaa +30%
Vitt Serla WC-papper 24 rll. +30% 9,50€
Fairy käsitiskiaine 500ml/
Fairy handdiskmedel500 ml 0,90€
Kahvinkeitin 900 W 10 kuppia musta Prego laatua 
Svart Prego kaffebryggare 900w 10kp 20€
Ruohomatot /Plastmattor   -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!!

1,90€

Paikalliset yritykset ensimmäisen
TEDxVasa-tapahtuman tukena
Juha Rantala

Eräät tunnetut vaasalaiset yritykset ja järjestöt ovat 
mukana tukemassa erästä Vaasan tämän vuoden mie-
lenkiintoisimmista ja inspiroivimmista tapahtumista, 
joka tuo huippuajattelijoita maailmalta kaupunkiin. 
TEDxVasa-nimellä kulkeva tapahtuma järjestetään 
perjantaina 22. syyskuuta Vaasassa. Tämän vuoden 
teemana on "Progress through Innovation, Technolo-
gy and Leadership".

TEDxVasa on itsenäisesti TEDxVasa-yhdistyksen 
järjestämä tapahtuma, jonka mahdollistaa paikalliset 
vapaaehtoiset ja sponsorit.

- Tämä jännittävä tapahtuma tuo yhteen puhujia ja 
performanssitaiteilijoita Vaasan alueelta ja vähän kau-
empaakin. Aiheita on laidasta laitaan. Mm. Tackling 
Climate Change, Open Source Entrepreneurship, Star 
Wreck movie Saga sekä 80`s synthesized music eli 
ilmastonmuutoksen torjumisesta avoimen lähdekoo-
din yrittäjyyteen sekä elokuvasaagasta aina synteti-
soituun musiikkiin, kertoo Kristoffer Jansson, eräs 
järjestävän yhdistyksen aktiiveista.

Tapahtuman jälkeen puheet ovat netissä kaikkien 
katsottavina.

Kristoffer Janssonin ja Krista Haapamäen mukaan 
Vaasan tapahtumaa on organisoitu helmikuusta 
lähtien.

- Tämä on ensimmäinen TEDx-tapahtuma Vaasas-
sa, mutta maailmalla vastaavia tapahtumia on järjes-
tetty jo lähes 15 000. Oikeastaan kipinän TEDxVasa-
tapahtumalle saimme viisi vuotta sitten Uumajasta. 
Vaasan tapahtuman eteen on tehnyt töitä kaksikym-
mentä paikallista vapaaehtoista.

Sponsorit ja puhujat kokoontuvat avaamaan tapah-
tuman yhteisellä speakers dinner-illallisella Bock`s 
Corner Brewery-ravintolassa tapahtumaa edeltävänä 
päivänä.

Tapahtuma kiinnostaa
Mm. Wärtsilä, Pictor, Adeprimo ja Multitronic ovat 
mukana sponsoroimassa TEDxVasa-tapahtumaa 
markkinointimateriaaleilla, ammattilaistason lavas-
tuksella sekä äänitys-, valotus- ja äänentoistolaitteilla.
Wärtsilä on esimerkiksi edistyneen teknologian ja 
kattavien elinkaariratkaisujen markkinajohtajien 
joukossa maailmalla meri- ja energia-aloilla.

- On mahtavaa, että paikallinen TEDx-tapahtuma 
vihdoin järjestetään. Seudun yritykset hyötyvät 
virkeästä ja vetovoimaisesta yhteisöstä, joka tuo esille 
innovatiivisia ja idearikkaita ihmisiä. TEDx on hyvin 
tunnettu ilmiö maailmalla ja olen iloinen siitä, että 
myös Vaasa liittyy nyt myös TEDx-kaupunkien jouk-
koon, sanoo Wärtsilä Finland Oy:n toimitusjohtaja 
Stefan Damlin.

Tapahtuman järjestävän TEDxVasa-yhdistyksen 
vapaaehtoiset kiittävät kilpaa eri tahoja siitä myöntei-
sestä vastaanotosta, minkä tapahtuman järjestäminen 
on saanut aikaan.

- Esimerkiksi Vaasan kaupunki on ottanut TEDx:n 
erittäin hyvin vastaan. Lisäksi olemme äärimmäisen 
kiitollisia kaikille sponsoroillemme. Tapahtuman 
budjetti  on noin 15 000 € ja ilman tukijoitamme ei 
tämä tilaisuuden järjestäminen olisi ollut mahdollista. 
Näemme tämän erinomaisena mahdollisuutena tuoda 
yhteen alueen parhaita lahjakkuuksia innovaation, 
teknologian ja johtajuuden saralla, Kristoffer Jansson 
tiivistää.

Tapahtuman kaikilla puhujilla on jonkinlainen sidos 
Vaasaan tai lähialueeseen. Tähän saakka tulonsa 

TEDxVasa-tilaisuuteen ovat varmistaneet mm. Linus 
Torvalds, Michael Widenius, Rune Westergård, Sa-
muli Torssonen, Sebastian Teir, Linda Mannila ja Ulf 
Johansson.

- Meillä on tosiaankin aivan loistavia puhujia ja 
esiintyjiä jo tässä ensimmäisessä tapahtumassa. 
Kaikilla heillä on jakamisen arvoisia ideoita, Jansson 
uskoo.

TED:istä ja TEDx:stä
TED on voittoa tavoittelematon järjestö, joka on 
omistautunut jakamisen arvoisille ideoille yleensä 
puheiden muodossa. Puheista vastaavat nykyajan 
johtavat ajattelijat ja tekijät. Monet näistä puheista pi-
detään TED:n jokavuotisessa konferenssissa Vancou-
verissa, Kanadassa. Puheet ovat ilmaiseksi kaikkien 
saatavilla osoitteessa TED.com. Puhujien joukossa 
ovat mm. Bill Gates, Jane Goodall, Sir Richard 
Branson, Monica Levinsky, Philippe Starck, Sal Khan, 
Elizabeth Gilbert ja Daniel Kahnemann.
TEDx tarkoittaa paikallisten vapaaehtoisten luomia 
itsenäisiä tapahtumia.

TEDXVasa-yhdistyksen 
Mahdi Hamidi, Krista 
Haapamäki, Tommi 
Ranta, Anna-Stina Lassus 
ja Kristoffer Jansson 
kertovat ensimmäisen 
TEDxVasa-tapahtuman 
puhujilla olevan 
jakamisen arvoisia ideoita 
Vaasalle ja lähialueelle. 
- Kuva: Juha Rantala

Lämmin kasvisruoka joka päivä keittiöstä! Varmt vegetariskt alternativ fås varje dag ifrån köket!
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Toimintaterapiassa kehitetään erilaisia taitoja, kuten 
motoriikkaa, tarkkaavaisuutta ja sosiaalisia kykyjä.

     Isen går i 
Skärisundet och 
vitnar mot klippor 
och stränder.

u

u

u

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 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 –tapahtuma lauantaina 
26.8.2017
Näyttelyt avoinna klo 11-22, ilmainen sisään-
pääsy. Asfalttipiirustusta, Äänilevy on ystävä 
–vinyylimaraton, Bock’s Corner Brewery pop 
up, Tanssikoulu Kipinä workshop ja tanssiesi-
tys. Taidevartti suomeksi klo 19.
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.
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
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. 22.8.-10.9.2017 
Arto Dahlbo, Markku Katajisto, Seppo Lammi 
ja Laura Katajisto-Takahashi tuovat esiin 
omia töitään nyt seuraavat 3 viikkoa. 
Avoinna ti-to 12-18 la-su 12-16. Sisäänkäynti 
pihanpuolelta.
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 – evenmång lördag 26.8.2017
Utställningarna öppna kl. 11-22, gratis 
inträde. Asfaltteckning, Äänilevy on ystävä –
vinylmaraton, Bock’s Corner Brewery pop up, 
pins workshop, Dansskola Kipinä workshop 
och dansuppvisning. Konstkvart på svenska 
kl. 18. 
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
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–söndag 
10–16 Inträde: 7 € / 5 € / under 18 åringar 
gratis. Köpmansgatan 10, Gamla Vasa
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
ATELJÉ TORNI
Storalånggatan 66. 22.8.-10.9.2017
Arto Dahlbo, Markku Katajisto, Seppo Lammi 
och Laura Katajisto-Takahashi ställer ut sina 
arbeten de tre kommande veckorna.
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!
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

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 
nainen 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)

MTV3 & Sub s.830
Nelonen, JimTV &

Nelonen Sport s.550

Koko maan 
kohtaamispaik-
ka teksti-tv:ssä

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

Poikamies, 58v, etsii Klan alueelta 60v, 
nahkahousuista naista. (1183870)

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

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

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)

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. Skriv så får vi se, om 
det matchar. (1198420)

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)

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)

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)

Ilmoita
Annonsera

mega.mainostaja.com

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, em-
paattinen, alkoton mies 06-alueelta. 
Nainen, vastaa. (1191050)

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

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

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

Kiva, 06-alueen mies etsii vanhem-
man, pehmeänpyöreän naisen seuraa. 
Jos tykkäät hellyydestä, suudelmista 
ja muusta lämpimästä läheisyydestä, 
niin ota yhteyttä. (1190736)

Olen 46v, vapaa, luotettava, fi ksu, 
naista arvostava, alkoton mies 06-alu-
eelta. Etsin seuraa tositark. Nainen, 
tekstaile. (1189929)

Olen 66v mies, etsin luotettavaa, muka-
vaa, huumorintaj. naista tositark. Olen 
rauhallinen, pidän koti-illoista. (1189918)

Vanhempaa naista, että varmasti tie-
dän huomennakin! Sjk. (1188697)

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 
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)

megamarkkinat

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

mega.mainostaja.com

SEKALAISTA
Iisa auttaa! Aino-Ilona ennus-
taa! Rakkaus-, työ- ja terve-
ysasiat. Soita p. 070016645, 
Iisa, (2,53e/min+pvm). Kur-
kistaa korteista tulevaa! Soi-
ta p. 070093075, Aino-Ilona, 
(2,53e/min+pvm). Laita nu-
merot talteen. Solmu, PL 84, 
90501 Oulu.

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

YRITYSILMOITUKSET





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)







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 

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
Tässä pari, 65v, normaali koko, vaimolla 
kroppa kunnossa ja miehellä kunto, en-
sikertalaiset. Parit, yhteyksiä. (1198703)

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

Reijo Kärkkäinen, Isokyrö. Ajan patinaa.

Reijo Kärkkäinen, Isokyrö.
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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. 

Elisabeth Holm, Kvimo, Maxmo

Elisabeth Holm, Kvimo, Maxmo

Mathilda Börg, Vasa. Senatstorget i Helsingfors 10.08.2017.
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Stina Martikainen, Pietarsaari. Kuvat otettu Mässkärin saarella 20.8 2017.

Juha Kulmala, Kauhajoki

Jarkko Hautala, Kauhajoki

Jarkko Hautala, Kauhajoki
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Promedin gastroenterologisen kirurgian erikoislääkäri 
Risto Juusela on koulutukseltaan myös hammaslääkäri.

Ristolla on kattava asiantuntemus gastrokirurgiasta. 
Leikkaustekniikoista sekä perinteinen (ns. avotekniikka) 
että erityisesti tähystystekniikka eli laparoskopia ovat 
Riston vakiintunutta osaamista.  Hän on tehnyt myös 
paljon ns. yleiskirurgiaa. 

Päivätyönään Risto tekee mm. laparoskooppista suoli-
kirurgiaa, sappi- ja, tyräleikkauksia (myös tähystys-
tekniikalla), IBD (tulehdukselliset suolistosairaudet)          
-kirurgiaa, lihavuuskirurgiaa ja antirefluksitoimenpiteitä 
sekä endoskopioita.

Varsinaista hammaslääkärivastaanottoa Risto ei pidä, 
mutta hän voi ottaa kantaa erilaisiin purentaelimistön 
toimintahäiriöihin sekä tarvittaessa tulkita röntgenkuvia. 
Myös suun limakalvomuutosten ja -sairauksien 
konsultaatiot onnistuvat Promedissa. Tarvittaessa voi 
ottaa koepalan tai jopa poistaa muutoksen kokonaan.

"Promedissa voin tehdä gastro- ja 
kolonoskopioiden lisäksi monenlaista 
pehmytkudoskirurgiaa: patteja, 
luomia, kynsitoimenpiteitä, vasekto-
mioita eli miehen sterilisaatioita ym. 
Tyrät, vesikives- ja peräpukama-
leikkaukset onnistuvat tarvittaessa 
myös nukutuksessa.
 
Kaikkia vaivoja ei tietenkään tarvitse 
leikkauksella hoitaa. Etsitään yhdessä 
vaivallesi syy ja siihen paras mah-
dollinen hoito!”

”På Promedi har jag möjlighet att genom-
föra gastro- och kolonoskopi samt utföra 
mjukvävnadskirurgi: knölar, födelsemär-
ken, nagelåtgärder, vasektomier (manlig 
sterilisation) m.m. Bråck-, hydrocele- 
(avlägsnande av vätskeblåsa invid sädes-
ledare eller testikel) och hemorrojd-
operationer är vid behov också möjligt i 
nedsövning. 

Alla problem behöver naturligtvis inte 
vårdas kirurgiskt, tillsammans utreder vi 
orsaken till ert problem för bästa möjliga 
vård.” 

Promedis specialist i gastroenterologisk kirurgi Risto 
Juusela är även utbildad tandläkare. Risto har en 
omfattande kompetens i gastrokirurgi.  Traditionell kirurgi 
(s.k. öppen kirurgi) och i synnerhet titthålskirurgi (s.k. 
laparoskopi) hör till Ristos specialkunnande. 

Dagligen gör Risto bl.a. laparoskopisk tarmkirurgi, gall- och 
bråckoperationer, IBD (kronisk inflammatorisk 
tarmsjukdom) -kirurgi, bantningsoperationer samt reflux-
åtgärder och endoskopier.

Risto har ingen tandläkarmottagning men kan ta ställning 
till olika funktionsstörningar i tuggorganen och vid behov 
tolka röntgenbilder. Även konsultationer angående 
förändringar och sjukdomar i munnens slemhinnor är 
möjligt på Promedi. Vid behov kan provbitar tas och även 
borttagning av förändringarna utföras. 


