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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!

#

DIGIALBUM

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

HUOLENPITOA LÄHELTÄSI - OMSORG NÄRA DIG

Vi på Läkarcentralen Promedi 
hjälper dig att 

hitta lösningar på 
dina sömnproblem

Lääkärikeskus Promedissa 
autamme sinua 

löytämään ratkaisuja 
pitkittyneisiin uniongelmiin

S14-
16

Bock’s lunchbörjar igen
Bock’

s lou
nas

alkaa
 taas

20.8.

Tarjoukset voimassa 16.8. 2018 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

TERVETULOA TEKEMÄÄN LOPPU KESÄN LÖYTÖJÄ!
VÄLKOMMEN OCH GÖR SISTA SOMMAR FYNDEN!

Paikallinen, palveluksessasi yli 2000m² myymälä ja eri tuotteita 60 000 valikoima! 
Otsalamppu 5led säädettävä teho Led kesto 
100000h sis. paristot. / Pannlampa 5 led med 
justerbar effekt, hållbarhet 100000h, inkl. 
batterier.  5,50€
Vahakankaat kaikki mallit SUPER määrä, 
uusia malleja
Vaxtyger, alla modeller, SUPER kvalitet,
nya modeller -30%
Ovimatto värillinen räsymatto 60x90cm 
Färgglad dörmatta (trasmatta) 60x90cm 6,50€
Kaikki käsineet
Alla handskar -25%

Paljon uusia alennettuja hintoja
Många nya rabbaterade priser   -50%  ja -70%
Kartanon multaa säkeittäin SUPER EDULLISESTI!/ Kartanos mylla säckvis FÖRMÅNLIGT!

Kuva:  Sanna Kaihovirta, Teuva.

Kuukauden taiteilija
Seija Saari
esittelee näyttelyään ”Kaksi päätä ja yksi piru” 

S8-9



Nykarlebyveckan
10–19.8.2018 Uudenkaarlepyynviikko

...och mycket mera, se hela programmet på: 
www.nykarleby.fi/nykarlebyveckan 

...ja paljon muuta, koko ohjelma: 
www.uusikaarlepyy.fi/uudenkaarlepyynviikko

Tel/Puh. 06-7856111

Fredag 10.8 Perjantai
10-12.8 Humlefestivalen / Humlefestivaali
19:00  Sommardans vid Ytterjeppo / Kesätanssit Alajepualla
20:30  Down by the Andra sjön

Lördag 11.8 Lauantai
11:00  Hundmässa / Koiramessut
11:00  Syrisk buffé / Syyrialainen noutopöytä 
14:00  Jubileumsfesten Strövtåg i Topelius värld / 
 Juhlavuoden pääjuhla Vaellus Topeliuksen maailmassa

Söndag 12.8 Sunnuntai
14:00  Anders Larsson – Kalevala på trekvart
15:00  13 studios – kulturstudio/kulttuuristudio
16:00  Författaren/Kirjailija Susanne Ringell
18:00  Tractor och Mopo Cruising / Traktori ja mopo ajelu

Måndag 13.8 Maanantai
14:00  Space painting
18:00  Road Rockets bil och MC träff / 
 Road Rockets auto- ja moottoripyörätapaaminen
19:00  Stjärnrundan / Tähtikierros
19:00  Författarkväll i stadsbiblioteket – Nalle Valtiala / 
 Kirjailijailta kaupunginkirjastossa – Nalle Valtiala

Tisdag 14.8 Tiistai
18:00  Smakprov från andra kulturer /
 Maistiaisia muista kulttuureista
19:00  La Riippa Group / La Riippa Group

Onsdag 15.8 Keskiviikko
16:00  Stjärnhallsskoj / Tähtihalli-kivaa

Torsdag 16.8 Torstai
18:00  Stjärnkusken i Nykarleby / Uudenkaarlepyyn tähtikuski
19:00  Skräckhuset Normen / Kauhutalo Normen

Fredag 17.8 Perjantai
 Juthbackamarknaden / Juthbackan markkinat
19:00  Marknadsparty på Juthbacka / Markkinajuhlat Juthbackalla

Lördag 18.8 Lauantai
 Juthbackamarknaden fortsätter / Juthbackan markkinat jatkuvat
11:30  Internationell buffé i vattentornet / Monikulttuurinen noutopöytä vesitornissa

Söndag 19.8 Sunnuntai
10:00  Nykarlebyloppet 2018 / Uudenkaarlepyyn ajot 2018
14:00  Visor med Christian Vesterqvist på Kuddnäs / Viisuja Kuddnäsin puutarhassa
17:30  Mysteriet på Kuddnäs / Kuddnäsin arvoitus

Arr. Nykarleby Kultur & Fritid i samarbete med föreningar, företag och privatpersoner.



Välkommen till Nykarleby

Snart börjar den populära 
söndagsbuffén på herrgården

BIOGAS

Västra Jeppovägen 288 
(längs med Riksväg 19) 
www.jeppobiogas.fi 

Naturligtvis!
För renare 
luft & miljö

FÖRDELAKTIG LEVERANTÖR AV KÖKSMASKINER

JEPPO KRAFT ANDELSLAG

- Vi är trygga och pålitliga 
- Vi installerar det vi  levererar
- Vi har egen service- 
   avdelning för hushålls- 
   maskiner 
- Vi sköter även alla el- 
  arbeten i Ditt hus

info@jeppokraft.fi  
Tfn 788 8700,  
fax 788 8749

Välkommen!

- Vi sköter även 
  elarbeten i Ditt hus

www.nykarleby.fi

Jeppo 
Lantgris
tfn. 050 - 313 2464 Firma Håkan Cederström

 0405 662220
 www.cederstrom.fi

El | Vatten & Avlopp | Fjärrvärme

JF Bilverkstad
Socklotvägen 328
66910 Socklot

Johnny Frostdahl
 050 324 7397

frostdahl@outlook.com

• Bilar – tunga fordon – små maskiner,
    Bildiagnostik, Biloptimering, 
    Bärningstjänst

 

VI UTFÖR SERVICE OCH 
REPARATIONER PÅ 
SMÅ OCH STORA 
FORDON

www.preprint.fi



Bock’sIPA ja Dunkel 
ovat ehdolla Suomen parhaiksi 
oluiksi!

240 eri olutta 40 panimosta kilpailivat 
yhdeksässä kategoriassa Suomen
parhaan oluen tittelistä. Ehdokkaat 
pisteytettiin 
Suuret Oluet Pienet Panimot-olut-
festivaalin yhteydessä Helsingissä 
24.-28.7. Näistä jokaisen katego-
rian parhaat ehdokkaat valittiin 
jatkoon loppukierrokselle. 
Finalistien joukosta löytyi kaksi 
Vaasa-olutta, nimittäin Bock’s 
IPA ja Bock’s Dunkel.

Tänä vuonna tuomaristossa 
esiintyi myös seitsemän kan-
sainvälistä tuomaria Saksasta, 
Hollannista ja Puolasta joiden 
ansioluetteloista löytyy muun 
muassa monivuotista tuomari-
työskentelyä 
maineikkaista ja kansainvälisesti 
arvostetuista World Cup Beer- ja 
European Beer Star-kilpailuista. 

Kilpailun tulokset ja Suomen 
Paras Olut julistetaan 14.9.2018.

Ehdolla Suomen Parhaiksi Oluiksi 2018!

Nominerade till Finlands Bästa Öl 2018!

Bock’s IPA och Dunkel 
nominerade till Finlands bästa öl!

240 olika öl i nio kategorier från 40 
bryggerier tävlade om titeln Finlands
 bästa öl. Bidragen poängsattes i sam-
band med ölfestivalen Suuret Oluet 
Pienet Panimot i Helsingfors 24-28.7 
varefter de bästa bidragen i varje ka-
tegori gick vidare till slutomgången. 
Bland finalisterna fanns 
två Vasa-öl, nämligen Bock’s IPA 
och Bock’s Dunkel. 

I år deltog i juryn även sju inter-
nationella domare från Tyskland, 
Holland och Polen vars meritlis-
tor omfattar bland annat mång-
årigt juryarbete i de prestigefyll-
da och internationellt erkända 
World Cup Beer- och European 
Beer Star-tävlingarna.

Resultaten i tävlingen och 
Finlands Bästa Öl kungörs den 
14.9.2018.

Näyttely esillä 
Bock's Corner Breweryn 
"Autotallissa" 9.8.-30.9. 
Tervetuloa! 

Utställning på 
Bock's Corner Brewery  
"Garaget" 9.8.-30.9. 
Välkommen!

Mer info / Lisää tietoa:
Ira Mikkonen, 050 5053507, 
ira.mikkonen@bcv.fi

Käyntiosoite: 
Bock’s Corner Brewery, 
Gerbyntie 16, 65230 Vaasa

Timo Konttinen: "365 dark days" 

Bra herr Lithén
För det första: bra att du inte lägger Mega i roskisen 
längre (som du senast tänkte). För det andra: bra att 
frågan om nya arbetsplatser känns viktig.

 Österbotten behöver i storleksordningen 10–15 
000 nya arbetsplatser till 2040 – om vi tänker behålla 
svenska språket funktionellt dvs ha tillräckligt med 
finlandssvensk befolkning i arbetsför ålder i hela Öst-
erbotten. Det rör sig då om verkligen nya arbetsplat-
ser. Det hjälper inte att ett företag flyttar från en kom-
mun till en annan – det är plus minus noll! Eller att 
en ny restaurang startar men en annan måste läggas 
ner (köpkraften ökar inte pga antalet restauranger) 

Frågan om nya arbetsplatser är hundra gånger 
större ödesfråga/framtidsfråga för svenska språket än 
förvaltningsspråket! Det är en klarhet för dom som 
jobbar och behöver framtid för sin familj (men säkert 
lite annorlunda för pensionärer).

Med nya arbetsplatser menas att skapa en ny eko-
nomi som ökar/förändrar totalekonomin (kan vara 
nya produkter, ny typ av service, recycling, circular 
economy, digitalisering osv) och som dessutom ger 
så intressanta arbetsuppgifter åt ungdomarna att dom 
inte åker utomlands för att stanna där. Idag återvän-
der bara en tredjedel. 

På den punkten har Mega således 110% rätt: små-
kommunerna är överlag dåliga på att skapa sådana 
nya arbetsplatser. Med den data (fakta från statistik-
centralen) vi har idag så fortsätter misslyckandet till 
och med så starkt att levande svenskhet försvinner i 
verkligheten i en överskådlig framtid i Österbotten i 

flera småkommu-
ner. (Vasa skapar 
mer nya arbetsplat-
ser än för sin egen 
befolkning och 
därför ökar antalet i 
arbetsför ålder även 
i Korsholm)

Alla uppmanas 
därför att läsa Mega 
artikeln en gång till. 
Det är vettiga ar-
betsplatser som ska-
par skattebetalare 
och inte tvärtom.

Din insändare 
avslutas med den 
ultimata bekräftel-
sen: ”Mega har inte 
nämnt något om 
vad man borde göra”.

 De facto räknade Mega upp fyra centrala frågor 
klart och tydligt numrerade: 1. R&D 2. Universitetet 
3. Logistiklösningar 4. Citylife. Och vi kommer snart 
med en utförlig redogörelse om ”Köp direkt” och nya 
Ecosystem (ekonomiska intressegemenskaper)

 Det är kanske så att dessa ord inte kanske förekom-
mer i småkommunernas politik (Korsholm i dethär 
fallet) och därför heller inte i ditt medvetande och 
din sinnesvärld. Småkommuner är väldigt bra på 

att förstå lokala frågor (och den egenskapen får inte 
försvinna) men har en tendens att förkrympa före-
ställningen om hela verkligheten – och dessutom från 
viktigare ändan.

Det är egentligen därför vi behöver en ny region-
tanke och regionpolitik:  Medborgarna måste få vara 
med inte bara i småfrågor. Medborgarna måste få veta 
och vara med även i dom stora!

Vi tror att du vill väl – fast blicken ligger ännu för 
lågt.

(s.k. Vasa effekt)
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Tule mukaan mukavaan iltaan hyvän seuran ympäröimänä!
Kom med på en trevlig kväll i gott sällskap!

Lauantai - Lördag
Brunssi - Brunch 11.8.
klo/kl 11.30-12.45
Skumppa  Skumpa
Tyrnimehu  Havtornssaft
Vihersmoothie pinaatilla   Grönsakssmoothie med spenat
Kahvi  Kaffe
Tee   Té

Talon sämpylä  Husets semla
Maltcrisp   Maltcrisp
Karjalan piirakka   Karelsk pirog
 
Keitetty kananmuna   Kokta ägg
Guacamole  Guacamole
Lohitahna  Laxröra 
Perunasalaatti   Potatissallad
Pekoni   Bacon 
Oliiveja   Oliver
Tomaattia   Tomat

Yön yli puuro   Over night-gröt
Pähkinöitä   Nötter
Vadelmahillo   Hallonsylt
Jogurtti  Yoghurt
Muromysli   Muesliflingor
Metsämarjoja  Skogsbär

Sinappisilli  Senapssill
Tyrnigraavattu lohi   Havtornsgravad lax
Lämminsavustettu siika   Varmrökt sik
Pastrami  Pastrami
Juustoja   Ostar

Kylmäsavuporokiusaus   Kallrökt renfrestelse

Ohukaisia  Plättar
Kermavaahto   Vispgrädde
Mansikkahillo  Jordgubbssylt

Hedelmävati  Fruktskål
Pikkuleipiä  Småbröd

Hinta/pris: 32€

Perjantai - Fredag
Illallinen - Middag
klo/kl 19.00
Kermainen sienirisotto koristettu voissa paistetuilla Näckros-
gårdenin osterivinokkailla 
Krämig svamprisotto toppad med smörstekta ostronskivlingar 
från Näckrosgården

Pitkään haudutettua Black Anguspaistia Sulvalta, tarjoiltu 
hapanimelällä mustaherukkakastikkeella 
Uunilohkoperunat
Långkokt mör Black Angusstek från Solf, serverad med sötsur 
svartvinbärssås
Ugnsbakad klyftpotatis

Voissa paistettua ahventa piparjuurivoilla, juureksia 
Smörstekt abborre med pepparrotssmör, rotsaker

Paahdetut vihannesvartaat linssipedillä ja lämmin 
tomaattisalsa 
Rostade grönsaksspett på linser med varm tomatsalsa

Suklaabrownie marjahillokkeella 
Choklasbrownie med bärkompott 

Ilmoittautumiset illallisiin ja/tai brunssiin sekä kyselyt: 
simone@bockscornerbrewery.com
Anmälningar till middagen och/eller brunchen samt kontakt 
simone@bockscornerbrewery.com

Hinta/pris: 42€

Artistit Charlotta Kerbs ja 

Francis Oyola esiintyvät! 

Artisterna Charlotta Kerbs och 

Francis Oyola uppträder!

Charlotta 
Kerbs

Francis
Oyeyiola

     MAKE GOOD!



BOCK´S
@

Entertainment

Culture

Politics

Science

SHAPE - DON'T APE!

17:00 – 18:30

alk. / fr. 19:00 

”Työpaikkamme akkutehdas on”
”Vår arbetsplats är batterifabriken”

Stefan Damlin
Toimitusjohtaja
Vaasan Sähkö Oy

Sonja Heikkilä
Hankejohtaja 
OP-Ryhmä

Ulla Mäki-Lohiluoma
Toimitusjohtaja 
Vaasa Parks 

Thomas Hoyer
Toimitusjohtaja
Latitude 66 Cobalt Oy

Joakim Strand
Kansanedustaja, RKP

Perjantai / Fredag, 10.8.2018
Economics & Politics

Wasa Future Festival illallinen ja musiikkia
Wasa Future Festival middag och musik Mari K. Niemi,

JUONTAJA
Johtaja InnoLab

Kerkeät vielä mukaan! Du hinner ännu med!  
Kom på afterwork - Tule afterworkiin

Yhteystiedot: Ira Mikkonen, 050 5053507, ira.mikkonen@bcv.fi
Käyntiosoite: Bock’s Corner Brewery, Gerbyntie 16, 65230 Vaasa



Kuukauden taiteilija
Seija Saari
esittelee näyttelyään
”Kaksi päätä ja yksi piru” 
Olen Seija Saari ja olen asunut Vaasassa  runsaat neljä vuotta. Kaikki 
näyttelytyöni ovat Vaasan ajaltani. Ainoa varhaisempi työ on metal-
liin valettu Oma pää, jonka tein opiskellessani iltaisin Taideteolli-
sen korkeakoulun koulutuskeskuksessa viime vuosisadan puolella. 
Opinnot painottuivat erilaisten tekniikoiden harjoitteluun ja omaksu-
miseen. TaiK:ssa ei opiskeltu akryylimaalausta, mutta innostuin siitä 
maalin nopean kuivumisen takia – öljymaalaus kun ei oikein sovi 
temperamentilleni.
Vuosina 2004-2007 opiskelin Taideteollisen korkeakoulun avoimes-
sa yliopistossa seuraavat työpajat kuvanveistäjä Jaakko Tornbergin 
johdolla: 
Romutaide – sukellus kuvataiteen uusille alueille, 
Kokeellinen kuvanveisto     
Esine-veistos-tila 
Kuvasta installaatioon
Jaakko Tornberg kehotti pitämään yksityisnäyttelyitä, mutta silloises-
ta elämäntilanteestani johtuen en pystynyt siihen. Olen osallistunut 
moniin yhteisnäyttelyihin mm. Ateljee Tornissa, mutta tämä on 
elämäni ensimmäinen oma näyttely.
Teokseni ovat syntyneet eri yhteyksissä.  Yhteinen perusta niille 
löytyy korvieni väliseltä näyttämöltä. Minkäänlaiseen ”ismiin” en 
koskaan ole pyrkinytkään, mutta tahattomasti lienen saanut vaikuttei-
ta monistakin taidesuuntauksista: surrealistis-naivistis-symbolistinen 
suuntaus lienee melko tarkka luonnehdinta. Mukana on myös huu-
moria, jopa ironiaa, joten tarkka ismi on tietenkin tavismi.
Vaasa Opiston keramiikkapajassa opiskelin parin lukukauden verran 
– seurauksena näytelyni keramiikkakokoelma. Saven muotoilu kiin-
nostaa edelleen. Se saattaisi jopa olla minulle oikeampi ilmaisumuoto 
kuin maali ja sivellin. Maalaamista aion kuitenkin jatkaa – seuraavan 
kokoelman suunnittelu onkin jo aluillaan.
Tervetuloa kaikki tutut ja ne joita en vielä tunne!

Näyttelyni on avoinna Bock's Corner Breweryn Ladossa 9.8.-30.9.
Aukioloajat: 
Elo-syyskuussa Lato on avoinna torstaisin klo 15-18, syyskuussa 
lisäksi lauantaisin klo 12-15.
Taiteilija on paikalla perjantaisin ja lauantaisin klo 15-18. Muut ajat 
sopimuksesta.

Avajaiset pidettiin Taiteiden yönä torstaina 9.8. klo 18. 
Avajaisissa esitettiin myös tuttu Jorma Etton runo ’Suomalainen’, 
johon on kirjoitettu hauska lisäys, jossa ihmetellään digimaailmaa. 
Runon esitti Vaasa Opiston lausujat.     

              
Yhteystiedot: Ira Mikkonen, 050 5053507, ira.mikkonen@bcv.fi
Käyntiosoite: Bock’s Corner Brewery, Gerbyntie 16, 65230 Vaasa





Näyttely kuvaa prosesseja, joita voi löytyä luonnosta tai ihmismielestä.

Teokset jakautuvat kahteen osaan, ravintolapuolen työt kuvaavat juhlia, jotka 
voivat olla huomionosoitus jollekin elämäntapahtumalle, tai toisaalta vain rentou-
tumista ja pakoa arjen haasteista.

Juhlasalin puolen työt taas ovat saaneet muotonsa kuvitteellisista luonnon pros-
esseista, joita on monenlaisia, kasvu, kuihtuminen, eroosio jne.

Muodot ja värit ovat pääosassa maalauksissa, joissa on pyritty kuvaamaan tun-
netiloja ja toisaalta luonnon pieniä yksityiskohtia.

Party & Processes-näyttely on osa Vaasan Taiteilijaseuran järjestämää Art goes 
Kapakka - tapahtumaa elokuun aikana, jossa on mukana myös taiteilijaseuran 
jäsenet Alli Alho (K.achi), Ossi Lehto (Martin  Ravintola), Mirva Vittaniemi (Sweet 
Vaasa), Ville Hiltunen ja Hermanni Wolff (Brasserie& Bar Fondis), Svetlana Bo-
gatcheva (Gustav Wasa & Raawka) ja Tuija Arina-Sundelin (Bank Food & Wine).
Tapahtumalla halutaan elävöittää ja tuoda vaihtelua yleisölle siellä missä he liik-
kuvat vapaa-aikanaan. 
 
 
"Party & Processes" on esillä Bock’s Corner Breweryn ravintolassa sekä juhlasal-
issa ja on avoinna ravintolan aukioloaikoina. 
 

4.-20.8:
Ma - to 14.00 – 23.00
Pe 12.00 – 24.00
La 12.00 – 24.00
Su 12.00 – 18.00

20.8 – 30.9. :
Ma – to 11.00-14.00 ja 16.00 – 23.00
Pe 11.00 – 14.00 ja 16.00 – 24.00
La 12.00 – 24.00
Su 12.00 – 18.00) 

Yhteystiedot:
Ira Mikkonen
050 5053507
ira.mikkonen@bcv.fi
 
 

Sirpa Seppelin:
"PARTY & PROCESSES"
Taidenäyttely
Bock’s Corner Brewery
Ravintola ja Juhlasali
4.8. – 30.9.



Utställningen skildrar processer, som man kan hitta i naturen eller i sinnet.

Målningarna i restaurantsidan skildrar fest, som kan vara anmärkningsvärda till-
fällen eller bara fungera som avslappning och som en flykt från vardagen.

Tavlorna i festsalen har fått sina former av fiktiva processer i naturen, liksom 
tillväxt, vissnad, erosion etc.

Former och färger spelar en huvudroll i målningarna, som skildrar sinnestämnin-
gar och naturens detaljer.

Party & Processes-utställningen är en del av Vasa Konstnärsgilles Art goes 
Kapakka-evenemang som ordnas under augusti. Medverkande konstnärer från 
konstnärsgillet är Alli Alho (K.achi), Ossi Lehto (Martin Ravintola), Mirva Vittaniemi 
(Sweet Vaasa), Ville Hiltunen och Hermanni Wolff (Bar & Brasserie Fondis), Svet-
lana Bogatcheva (Gustav Wasa & Raawka) och Tuija Arina-Sundelin (Bank Food & 
Wine).
Målet med evenemanget är att liva upp och skapa omväxling i miljön, där pub-
liken firar sin fritid.
 
 
"Party & Processes" ställs ut i Bock’s Corner Brewerys restaurang samt festsal 
och är öppen under restaurangens öppethållningstider.
 

4.-20.8:
Må – to 14.00 – 23.00
Fre  12.00 – 24.00
Lö 12.00 – 24.00
Sö 12.00 – 18.00

20.8 – 30.9. 
Må – to 11.00-14.00 ja 16.00 – 23.00
Fre 11.00 – 14.00 ja 16.00 – 24.00
Lö 12.00 – 24.00
Sö 12.00 – 18.00

Kontakt:
Ira Mikkonen
050 5053507
ira.mikkonen@bcv.fi

Sirpa Seppelin
"PARTY & PROCESSES"
Konstutställning
Bock’s Corner Brewery 
Restaurang och Festsal
4.8. – 30.9. 



OBSERVATEUR

Ota kuva ja kommen-
toi lyhyesti – max 

noin 100 merkkiä – ta-
pahtumaa, treffiä, luon-
tokokemusta, rakennel-
maa, ilmiötä, rakennusta, 
esinettä, tosiasiaa, - jotain 
jolla kuva voi saada osal-
lisuutta aikaan. ”Bloggaa” 
ja kehitä Pohjanmaata! 

Lähetä kuva ja teksti säh-
köpostitse osoitteeseen 
mega@upc.fi, merkitse 
aiheeksi ”Observateur”. 
Jokaista julkaistua kuvaa 
kohden, kerääntyy 1 piste 
joka vastaa 1 euroa. 
Kun on kerännyt 10 pis-
tettä, 
saa 10 euron arvoisen 
l a h j a k o r t i n 
Bocks’in 
kyläkauppaan.

Ta en bild och kom-
mentera kort – max 

100 tecken – en händelse, 
ett evenemang, en na-
turupplevelse, en kon-
struktion, ett fenomen, 
ett föremål, ett faktum, 
- något som med en bild 
kanske får engagemang 
till stånd. ”Blogga” fram 
Österbotten!
Sänd bilden och texten 
per mejl  till mega@upc.fi 
märkt "Observateur". För 
varje publicerat bidrag 
genereras 1 poäng vilket 
motsvarar 1 euro. När 10 
poäng samlats, får man 
ett presentkort värt 10 
euro till Bock's byabutik.

mega@upc.fi  
"observateur"

pKonstverk utställt i Åbo centrum. 
Observateur: Mathilda Börg, Vasa

pBlixt o dunder.
Observateur: Nanny Rex 

tVasas 
första 
”glasho-
tell”  
Obser-
vateur: 
Chris-
tian 
Nylund, 
Vasa  

p Suomalaisten kansallispukujen ohella tapahtumaan väriä antoivat 
myös ulkomaiset kansallisasut. Kuvassa mm. Vaasan Somalinaisten 
kehitys ry:n jäseniä (vasemmalta) Rooma, Naima, Samah, Bahjo, 
Nadiifo,Khaali ja Sahro.. Observateur: Matti Hietala, Vaasa

pJa nyt uimaan! / Nu ska vi simma!
Observateur: Marianne Gråbbil-Hakkola

uPienet 
päikkärit 
varjossa. 
Obser-
vateur: 
Solveig 
Nyman 
Aalto, 
Vaasa



     MAKE GOOD!

Which is your next Bock’s?
bockscornerbrewery.com
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Julkaisemme viikoittain lukijoiden kuvia digialbu-
missa. Voit osallistua sähköpostitse, lähettämällä 

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. 

  Kenneth Englund, Nykarleby. "Vattenlek"

  Matti Hietala, Vaasa. "Ukkossade - vihdoinkin Lohtajalla 
3.8.2018, kissankellojen aikaan."

  Sanna Kaihovirta, Teuva.

  Anneli Nyberg, Korsnäs.

  Pekka Harju. "Auringonlasku mässärissä 2.8."

  Terese Wik. "En grupp envisa Svenska renar före
  Slagnäs  16.7.2018.

  Tobias Lindbäck, Fridskär. "Surrning på gång".

  Paula Hannula, Kristiinankaupunki.
  "Sammakkoprinssini iltapesulla". 

  Solveig Nyman Aalto, Vaasa.
  "Sateenkaari raippaluodon yllä".

www.megamedia.fi



  Leena Minkkinen.

  Mira Berg, Vaasa. "Auringonlasku
  Hietasaaressa".

  Martin Fjällström. "Dethär blir tungt.
  Kan någon hjälpa?"

  Elina Kujanpää, Petsmo.

  Barbro Kuokkanen, Vaasa. "Mökin pihassa
  kerran nähty Koiranpökkösieni".

  Elisabeth Holm

  Nancy Söderman, Övermalax. Långskär.
  Tuula Taskinen, Vaasa. "Taivutus,
  päästään Mega lehteen".



All happiness depends on a leisurely breakfast. John Gunther 

Seema's Food

Seema Ganoo
Engineer by education, passionate 
photographer & food enthusiast from India 
living in Vaasa, happy to write this article/
column, which combines her love of food & 
photography.

What`s for breakfast?

For our breakfast, we have had many varieties. 
India is the land of diversities, be it in its land-
scape, climate or its food culture. With so many 

different varieties in our food it's really difficult to pick 
up what would be the best breakfast that I could name. 
We can have parathas, the Indian flatbread, plain or 
stuffed; then it could be sandwiches, omelettes, the 
regular egg ones or even the tomato ones, which are 
sans eggs; made instead with chickpea flour. Then, of 
course, there are the dishes of the South: dosas and 
idlis; the dishes of the west: the poha- the beaten rice 
flakes and the upama- made with mannagryn or man-
nasuurimo, and many, many more. 
Having said that, the favourite breakfast at our home 
would be Idlis with Sambhar and Chutney. Idlis are 
small round steamed cakes made with lentils and rice. 
As with other Indian dishes, it does need planning if 
we start from scratch: the udad dal (black lentil) and 
rice are soaked for almost 6-8 hours and then ground, 
mixed, and a little bit of salt added to them. The 
mixture is then fermented overnight or approximately 
8 hours. Then, the batter is steamed in a traditional 
Indian steaming vessel. These idlis can be eaten with 

chutney: which could be coconut or lentil based, to 
which additional spices are added. Sambhar is pre-
pared with split eye pigeon lentil- tur dal. It is a curry 
to which different kind of vegetables are added. 
“It’s as if I am having dinner in the morning,” I recall 
one of our friends saying about Idlis. But well when its 
idlis, for me, it is a dish that can be enjoyed at any time 
of the day, a wholesome meal- for breakfast, brunch, 
lunch or dinner. 
Since the lentils are not readily available here, Rava 
idlis- idlis made with semolina, that’s mannagryn or 
mannasuurimo – have become quite a common feature 
at our place. 
Dosas, the other famous South Indian breakfast, 
are like savoury pancakes made from the rice-lentil 
fermented batter, with a texture more like a crepe. This 
is eaten with sambhar chutney and also with potato 
onion veggie. 
So, in short, we have a complete meal – carbohydrates 
from the rice, vegetables in the sambhar and our pro-
tein values from the lentils. Indeed a healthy, balanced 
breakfast to take on the rigours of a working day or a 
relaxing weekend.



Bazi & Mazi SUDOKU

#3
8 7 6 9 4

1 2 5 3

3 8

5 4 6

4 1 3

2 4 6

3 5

2 4 6 7

7 6 9 8 4

Puzzle 1 (Very hard, difficulty rating 0.77)
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Puzzle 1 (Very hard, difficulty rating 0.77)

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

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Wed May  9 08:07:02 2018 GMT. Enjoy!

4 3 1

7 8 2 3 5

8 1 2 9

6 3

7 2 6

4 9

7 6 5 8

5 3 9 7 6

4 1 2

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.50)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Wed May  9 08:06:03 2018 GMT. Enjoy!

#1
Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.50)

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

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Wed May  9 08:06:03 2018 GMT. Enjoy!

3 4 1

9 1 3 5

1 8 7

5 1 6 9

8 7

9 4 6 5

1 5 4

4 5 7 9

1 6 2

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.60)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Wed May  9 08:06:35 2018 GMT. Enjoy!

#2
Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.60)

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

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Wed May  9 08:06:35 2018 GMT. Enjoy!
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JAPANSKT BILDKRYSS JAPANILAINEN RISTIKKO
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TIKANOJAN TAIDEKOTI
HATTU KALLELLAAN – PÄÄHINEITÄ VAASAN 
KAUPUNGIN MUSEOIDEN KOKOELMISTA 
8.6.–23.9.2018
Vaasan kaupungin museoiden kokoelmis-
ta koottu teemanäyttely esittelee päähi-
neitä monipuolisesti niin taideteoksissa, 
valokuvissa kuin itse esineinäkin.
Avoinna: tiistai–sunnuntai 10–17
Pääsymaksut: 9 € / 6 € / alle 18 v. ilmai-
nen. Hovioikeudenpuist. 4, Vaasa
KUNTSIN MODERNIN TAITEEN MUSEO
GRÖNLUND-NISUNEN: 
GREY AREA 12.5.–2.9.2018
Retrospektiivisen näyttelyn teokset 
tutkivat liikettä, ääntä, valoa ja muita 
fysikaalisia ilmiöitä.
Avoinna: tiistai–sunnuntai 11–17
Pääsymaksut: 9 € / 6 € / alle 18 v. ilmai-
nen. Sisäsatama, Vaasa
POHJANMAAN MUSEO
EERO NELIMARKKA 15.06.2018–07.10.2018
Nelimarkan varhaisten teosten keskeisiä 
aiheita olivat ihmiskuvat, joihin kuuluu 
muun muassa koskettavia lapsimuotoku-
via sekä mittava omakuvien sarja.
Vaasa 400 vuotta, Terranova, Hedmanin 
kokoelmat
Katse kokoelmiin –pienoisnäyttelysarjas-
sa on kesällä esillä Rantarock-festivaali. 
Yleisöopastus sunnuntaina 12.8. suo-
meksi klo 14 ja ruotsiksi klo 13.
Opastus sisältyy museon sisäänpääsy-
maksuun.
Avoinna: tiistai–sunnuntai 10–17  
Pääsymaksut: 9 € / 6 € / alle 18 v. ilmai-
nen. Museokatu 3, Vaasa
VAASAN TAIDEHALLI
NICK BRANDT: ON THIS EARTH A SHA-
DOW FALLS ACROSS THE RAVAGED LAND 
19.05.2018–19.08.2018. 
Vaasalaisen valokuvagalleria Ibiksen 
20-vuotisnäyttely tuo nähtäville upeita, 
suurikokoisia mustavalkokuvia Afrikan 
luonnosta. Avoinna: tiistai–sunnuntai 
11–17. Ilmainen sisäänpääsy.
Vaasan kaupungintalo, Senaatink.1 D
Sisäänkäynti Raastuvankadun puolelta.
VANHAN VAASAN MUSEO
Vanhan Vaasan museo toimii Wasa-
stjernan talossa, jonka laivanvarustaja, 
kauppias ja valtiopäivämies Abraham 
Falander (1746-1815), aateloituna Wasa-
stjerna, rakennutti vuosina 1780-81. Se 
oli kaupungin ainoa yksityinen kivitalo ja 
säilyi vuoden 1852 palossa.
Avoinna 1.6.-31.8.2018, tiistai-sunnuntai 
10-17. Ilmainen sisäänpääsy
Kauppiaankatu 10, Vanha Vaasa

BLACK WALL GALLERY
Cata Ahlbäck, Kaarin Hellman, Harry 
Huhta: 3 x me,12.8. asti. Maalauksia sekä 
tekstiili- ja lasitaidetta.
Korsholmanp. 6/Kasarmi 13, Vaasa
Avoinna ti klo 13-17, ke-pe klo 13-18, 
la-su klo 12-15. Vapaa pääsyy
ATELJÉ TORNI, PITKÄKÄTU 66
VAASAN TAIDEKERHON VUOSINÄYTTELY.
Avoinna ti-ke 12-18, to 12-21, 
la-su 12-16. Pitkäkatu 66 Vaasa.
Vapaa pääsy.
PRINTMAKERS STUDIO/GALLERIA 
TAPANI JA JUHA TAMMENPÄÄ 
TAIDEGRAFIIKKAA 11.8. SAAKKA.
Avoinna ke-pe 13-17, la 12-15. 
Vapaa pääsy. Kirkkopuistikko 19 (Kiinan-
muuri). Vapaa pääsy.
BOCK´S CORNER BREWERY
Gerbyntie 18 
RAVINTOLA JA JUHLASALI
SIRPA SEPPELIN
”Party & Processes” 4.8.-30.9.
LATO
SEIJA SAARI
”Kaksi päätä ja yksi piru” 9.8.-30.9.
AUTOTALLI
TIMO KONTTINEN 
 “365 dark days” 9.8.-30.9.
MERIMUSEO, VAASA, PALOSAAREN SALMI 
(06)3120511
Perusnäyttelyn lisäksi valokuvanäyttely: 
Palosaaren salmen historiaa ja kaava-
luonnoksia. Avoinna  21.5.- 24.8 ma – pe 
klo11.30 – 18.30
VAASAN TYÖVÄEN MUSEO
Neuvostonostalgiaa.
Vapaudentie 27, Palosaari. 
Avoinna: ma klo 13 - 18, ti - pe 12.30 - 
17. Pääsymaksu 4/2 €
VAASAN TAITEILIJASEURA JA VAASAN 
KAMARIMUUSIKOT
Taidetta, designia ja musiikkia kulttuurika-
sarmi 13:ssa la 16.6. klo 11-16.
Korsholmanpuistikko 6. järj.
Vapaa pääsy.
SÖDERFJÄRDENIN METEORIIHI
Marenintie 292 Sundom, Vaasa
NÄYTTELY AVOINNA YLEISÖLLE : 3.6-
30.9 su 14-16 ja ke 18-20
Tilauksesta ryhmille: Toukokuu-Lokakuu, 
joka päivä online:
www.meteoria.fi tai VisitVaasa:n kautta, 
puh (06) 325 1145
VAASAN SOTAVETERAANIMUSEO
Avoinna kesäkaudella 29.5.-31.8.
ti-pe 10-12 ja 13-16 la 10-14 
Kirkkopuistikko 22 A, 65100 Vaasa

Näyttelyt
TIKANOJAS KONSTHEM
MED HATTEN PÅ SVAJ – HUVUDBONADER FRÅN 
VASA STADS MUSEERS SAMLINGAR 8.6.-
23.9.2018
Temautställningen, som har sammanställts 
ur Vasa stads museers samlingar, visar på 
ett mångsidigt sätt huvudbonader i såväl 
konstverk, fotografier som även föremål.
Öppet: tisdag–söndag 10–17
Inträde: 9 € / 6 € / under 18 åringar gratis. 
Hovrättsesplanaden 4, Vasa
KUNTSI MUSEUM FÖR MODERN KONST
GRÖNLUND-NISUNEN: GREY AREA 12.5.–
2.9.2018
Verken på den retrospektiva utställningen 
undersöker rörelse, ljud, ljus och andra 
fysikaliska fenomen.
Öppet: tisdag–söndag 11–17. Inträde: 9€ / 
6€ / under 18 åringar gratis. Inre hamnen, 
Vasa
ÖSTERBOTTENS MUSEUM
EERO NELIMARKKA 15.06.2018–07.10.2018
Människobilder, bland annat gripande 
barnporträtt och en omfattande serie 
självporträtt, hör till de centrala motiven i 
Nelimarkkas tidiga verk.
VASA 400 ÅR, TERRANOVA,
HEDMANS SAMLINGAR
I miniutställningsserie Glimtar ur samling-
arna visas i april-juni Rantarock-festivalen. 
Öppen guidning för publiken ordnas sön-
dagen den 12.8. kl. 13 på svenska och kl. 
14 på finska. Guidningen ingår i museets 
inträdesavgift.
Öppet: tisdag–söndag 10–17.
Inträde: 9 € / 6 € / under 18 åringar gratis.
Museigatan 3, Vasa
VASA KONSTHALL 
NICK BRANDT: ON THIS EARTH A SHADOW FALLS 
ACROSS THE RAVAGED LAND 19.05.2018–
19.08.2018.   
Fotogalleri Ibis i Vasa firar sitt 20-årsju-
bileum med att visa fantastiska svartvita 
storformatsbilder på Afrikas natur. 
Öppet: tisdag–söndag 11–17. Gratis 
inträde, Vasa stadshus, Senatsgatan 1 D, 
Ingång från Rådhusgatans sida.
GAMLA VASA MUSEUM
Gamla Vasa museum finns i Wasa-stjerna-
huset, byggt åren 1780-1781 av skepps-
redaren, köpmannen och lantdagsmannen 
Abraham Falander (1746-1815), sedermera 
adlad med namnet Wasastjerna. Byggna-
den var det enda privata stenhuset i staden 
och klarade sig undan branden år 1852.Öp-
pet 1.6.–31.8.2018, tisdag–söndag 10–17. 
Gratis inträde 

Köpmansgatan 10, Gamla Vasa
BLACK WALL GALLERY
Cata Ahlbäck, Kaarin Hellman, Harry 
Huhta: 3 x me, t.o.m 12.8. Målningar, 
tekstil- och glaskonst
Korsholmsespl. 6/Kasern 13, Vaasa
Öppet ti 13-17, ons-fre 13-18, lö-sö kl 12-
15. Fritt inträde
ATELJÉ TORNI, STORALÅNGGATAN 66
VAASAN TAIDEKERHON VUOSINÄYTTELY.
Öppet: ti-on 12-18, to 12-21, 
lö-sö 12-16. Storalånggatan 66 Vasa. 
Fritt inträde.
PRINTMAKERS STUDIO/GALLERI
TAPANI OCH JUHA TAMMENPÄÄ 
KONSTGRAFIK. 4.7.-11.8. 
Öppet on-fre 13-17, lö 12-15. 
Vapaa pääsy.
Kyrkoesplanaden 19 (Kinamuren). Fritt 
inträde.
BOCK´S CORNER BREWERY
Gerbyvägen 18 
RESTAURANGEN OCH FESTSALEN
SIRPA SEPPELIN
”Party & Processes” 4.8.-30.9.
LADAN
SEIJA SAARI
”Kaksi päätä ja yksi piru” 9.8.-30.9.
GARAGET
TIMO KONTTINEN 
“365 dark days” 9.8.-30.9.
VASA SJÖMUSEUM, BRÄNDÖ SUND, 
(06) 3120511.
Grundutställning samt Brändö sunds 
historia och planscheman.
Öppet 21.5.- 24.8. må – fre kl. 11.30 - 
18.30
VASA ARBETARMUSEUM
Sovjetnostalgi - utställning.
Frihetsvägen 27
Öppet: må kl 13 - 18, ti - fr 12.30 - 17.
Entréavgift: 4/2 € 
METEORIA SÖDERFJÄRDEN
Marenvägen 292 Sundom, Vaasa
 UTSTÄLLNINGEN ÖPPEN FÖR ALLMÄN-
HETEN: 3.6-30.9 sö 14-16 och ons 18-20
 På beställning för grupper: maj-okt, alla 
dagar - online:
www.meteoria.fi  eller via VisitVaasa:n 
kautta, tfn (06) 325 1145
VASA KRIGSVETERANMUSEUM
Öppet under tiden 1.9.-31.5. 
Ti-fre 10-12 och 13-16, sön 14-16 
Kyrkoesplanaden 22 A, 65100 Vasa

Utställningar



Nainen, koolla ja näöllä ei väliä. Vastai-
le 65v, tukevalle, raittiille miehelle pit-
käaik. ystävyyden merkeissä, keskeltä 
Suomea. (1205719)

Mies, 60v, etsii 80v, nahkahameista 
naista 06-alueelta. (1205718)

Nainen, tykkäät luonnosta, poimit mar-
joja, mutta tykkäät tehdä siellä muuta-
kin. Täällä vastaavanlainen, mukava, 
vapaa, 54v, viriili mies. (1205710)

Naisesta seuraa etsii 41v mies. Olen 
työssäkäyvä ja luotettava. Voit olla sa-
maa ikäluokkaa tai nuorempi. Voidaan 
esim. mökkeillä tai kuntoilla. (1205695)

Mies, 61v, etsii naista. Asun luonnon-
kauniilla lammen rannalla. (1205638)

Löytyisikö täältä vähintään auttavasti 
suomenkielentait., aasialaista, afrikka-
laista, intialaista, n. 40-65v naista ta-
savertaiseksi, läheiseksi ystäväksi 75v, 
raittiille miehelle? (1205612)

Hellä ja huumorintaj., lapsirakas, luo-
tettavaa parisuhdetta arvostava mies 
E-Pohjanmaalta etsii tositark. sydänys-
tävää lämpöä ja läheisyyttä kaipaavas-
ta, yhden miehen naisesta. (1205559)

Etsin 30-50v, maalla viihtyvää naista 
elämänkumppaniksi. Oon iso mies Ou-
lusta. (1205521)

Tumma tai vaalee, kuuma tai haalee, 
63-68v tyttö, soma, mut ei toisen oma. 
Vastaa pitkälle, 65v pojalle. Nimim. 
Akaton mies. Koko Suomi. (1205520)

Muodokas, povekas ja halukas nainen. 
59/184/89, nuorekas ja raitis, ok-näk. 
mies haluais susta vakikaverin. Leijo-
na. (1205484)

Hoikahko, kurvikas, pynttäytyvä, sexy, 
lämmin nainen. Jos kaipaat mm. hellää 
läheisyyttä, ota yht. Olen pitkähkö mies, 
miehekäs, 59v, lämmin, ei ole kaljama-
haa eikä haise tupakka. (1205445)

Haluan luoksesi vanhempi, ihana nai-
nen, heti. Olen 52v, kiva mies Oulun 
läh. (1205404)

Sinä tavallisen ihana, mukava ja fiksu nai-
nen, n. 50v. Sinua etsii mukava, tavallinen, 
raamikas ja fiksu mies, 55v. (1205394)

Sinulle n. 60v, reipas, liikunnallinen, muu-
toinkin elämä kunnossa oleva nainen. Ha-
luaisitko tutustua elämänarvot ja asenteet 
kohdillaan olevaan mieheen? (1205376)

Olen 57v, viriili ja kaikin puolin ok 
mies. Etsin 55-68v, kivaa naista ystä-
väksi. (1205374)

Olen 64v mies. Etsin sopusuht. naisys-
tävää. (1205333)

Minä olen hyvin yksinäinen, kiltti, mu-
kava, siisti, huoliteltu, hyvännäk., va-
paa, rehellinen, syntyper. suomalai-
nen, nuorekas, sielukas, keski-ikäi-
nen mies. Ei se ilman naista ole hääviä 
elellä. Asun Oulussa. (1205327)

Oltasko koko ajan yhdessä, sinä nai-
nen? Mä 53v mies ja asun maalla 
08-alueella. (1205265)

Täällä fiksu, terveet elämäntavat 
omaava, 55v mies, lämminsydäminen, 
toisen huomioiva. Harr. liikuntaa, mök-
keilyä, marjastusta, moottoripyöräi-
lyä, matkailua ym. Etsin loppuelämän 
kumppania. Sinä nainen, arvostat luo-
tett. suhdetta. (1205243)

Olen 52/179/80 bi-ukm, etsin luotta-
muksellista, vaki nuortamiestä. Txt, et 
pety. Suupohjan alue. (1205291)

Hakusessa olisi Kurikka-Kauhajo-
ki-alueelta luotettava, tumma mies. 
Olen 51v bi-ukm 06-alueelta. (1205290)

Etsin mukavaa miestä, jota vois tava-
ta silloin tällöin. Voit olla 18-80v. Mies, 
60v. (1205666)

Bi-mies, 35v, etsii yli 45v top-mies-
tä. (1205663)

Ilmoituksen jättö
TEKSTIVIESTILLÄ

Kirjoita Rivi10 (väli) MEGA (väli) 
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vuokraatko/ lahjoitatko, tuote, lyhyt 
kuvaus ja hinta. Max. 160 merkkiä 
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Lähetä viesti numeroon 17197. 
Huom! Tekstiviestinumero on 
lyhentynyt. Ilmoituksen hinta 10e. 
Ilmoitukseen tu lee automaat tisesti 
numero mistä ilmoituksen lähetät. 
Mikäli haluat toisen numeron, lisää 
se ilmoitustekstin loppuun.
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Voit halutessasi liittää ilmoitukseesi 
kuvan. Maksutapa verkkopankit sekä 
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Julkaiseminen
Lehti ilmestyy viikottain. Seuraavaan 
lehteen rivi-ilmoitus on jätettävä 
edeltävänä ma klo 16 mennessä. 
Kehysilmoitukset netissä ti klo 10 
mennessä. Ilmoitukset julkaistaan 
Mega-lehdessä sekä kaikkien 
palvelussa mukana olevien lehtien 
ja TV-kanavien internet-palvelussa. 
Ilmoituksesi näkyy koko Suomessa!

Esimerkki

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

Sinä läheisyydestä tykkäävä, itsestäsi 
huolta pitävä, hellä, suomalainen, 50-60v 
mies. Vastaa hellälle hoitsulle. (1206195)

Olen 71/XXL nainen. Rehellistä, vapaata 
miestä etsin vaikka talkkariksi ja myös 
hyväksi ystäväksi. Kirjoittele. (1206184)

Etsin vapaata miestä elämänkumppa-
niksi. Olet rehellinen, alko ei ogelma-
si, tanssitait., iältäsi n. 55-65v, Kok-
kola-Pietarsaari. Ota yhteyttä, jos kiin-
nostuit. (1206169)

Olen 21v, ujo neiti. Odotan vies-
tiä luotettavalta, turvalliselta miehel-
tä. (1206142)

Kumppania/ystävää etsin miehestä, joka 
olet vapaa, 63-70v, et seikkailun etsijä. 
Olen 64v nainen 014-alueelta. (1206084)

Olen 62v nainen. Etsin sopusuht. miesys-
tävää. Kotona, luonnossa, vesillä viihtyvää 
miestä. Marjastus plussaa. (1206070)

Olen nainen, -60v. Haen Sjkn alueelta 
vapaata, rehellistä, 50-60v miestä ka-
raoke-, tanssi- ym. seuraksi. (1205937)

Sinä henkisistä asioista kiinnostunut, 
+60v mies. Saat olla fyysisestikin kehit-
tynyt, pitkä, tumma, miellyttävä. Haluat 
rakastua eläväiseen naiseen. Jos olet ol-
lut yksin, tiedät mitä yksinäisyys on. Vies-
tiä odottaa lämmin nainen. (1205745)

Olen +60/170, hoikka, nuorekas, positii-
vinen, liikunnallinen, savuton, terveet elä-
mäntavat omaava nainen. Etsin 60-70v, 
vapaata, kunnollista, savutonta, +180cm 
miestä, joka tykkää mm. ulkoilusta, luon-
nosta, matkailusta jne. (1205742)

Missä te osaavat, pystyvät miehet olet-
te, kun ei tunnu löytyvän mistään? Eh-
dottamasti rehellinen, luotettava nai-
syrittäjä etsii. (1205621)

Rouva kesäheinä kysyy, löytyisikö iha-
naa miestä kirmaamaan kanssani ke-
säiselle apilaniitylle? Niittyleinikkikin 
käy. Kysyjänä 66v, elämäniloinen san-
karitar Oulusta. (1205541)

Mukava, 34v, kunnollinen, nätti nai-
nen etsii omaa rakasta. Sinä rehelli-
nen, luotettava, turvallinen mies, odo-
tan vastaustasi. (1205429)

Olen 38v nainen. Etsin kilttiä, luotetta-
vaa, mukavaa, rehellistä, 45-52v mies-
tä. (1205335)

Löytyykö hellyydestä, läheisyydestä ja iha-
nista suudelmista pitävää, vapaata, n. 50v 
miestä ihanalle, hellälle naiselle? (1205289)

Olen 57v, vapaa, hoikka, nuorekas nai-
nen, jonka elämästä puuttuu paljon, kun 
sinä puutut. Mies, 53-60v, vapaa, kun-
nollinen, ongelmaton, haen sinua liik-
kumaan luontoon, tekemään asioita yh-
dessä, vaikka loppuelämäksi. (1205273)

Löytyiskö vapaata, hellää Leijo-
na-miestä, n. 50-60v? Vastaa ihanalle, 
hellälle naiselle. (1205152)

Sinä tunteellinen, vapaa, +50v, hel-
lä mies. Sinua etsii hellä, mukava nai-
nen. (1204880)

Olen nätti nainen, 60v. Etsin vakituista 
miestä loppuelämäkseni. Ota minuun 
yhteyttä. (1204779)

Olen vaalea, 170/85, naisell. nainen, huu-
morintaj., käytän korkokenkiä, osaan pu-
keutua tilanteeseen sopivasti. Käyn joskus 
tanssimassa, konsertissa, teatterissa. Et-
sin raitista, tupak., +180cm, normaalikok. 
miestä. Ei lemmikkejä. (1204670)

Olen nainen, 66v ja etsin miestä, 60-
75v, Oulunläänistä. Olen 8v sitten 
eronnut, tosi yksinäinen. Olis kiva, jos 
vaikka juttuseuraa ja muutakin. Otat-
han yhteyttä, niin jutellaan. (1204649)

Haluaisitko mies välillä arjen yläpuolel-
le? Vajaa 50v nainen valmiina matkaan 
mukaan fiksun + siistin miehen kans-
sa. (1204613)

 <Mies etsii sinua
Huumorintaj., 54v mies vailla sitä ns. oi-
keaa. Olen liikuntaa, valokuvausta har-
rastava, suht. mukava ja ongelmaton, 
ei alko- tai muuta ongelmaa, tanssiken-
gätkin odottaa käyttöä, näppäräsormi-
nen ja käsistäni kätevä. (1206091)

Keskustelutait. ja komea mies etsii si-
nua +50v, pehmeä, pyöreä, kiltti nai-
nen. Olet leski tai rouva ja etsit kes-
kustelukumppania, remontti-/korja-
usapua (olen kätevä käsistäni) tai vaik-
ka pientä miehistä kosketusta. Och på 
svenska. (1205769)

Man, 28 år, från 06-omr. söker en 
rökfri tjej, 25-35 år, för seriöst förhål-
lande. (1205160)

Olen vapaa, luotettava mies, -60/183/78, 
alueelta Pohjanmaa. Etsin kivaa naista 
tositark. Ei koko-/ikärajaa. (1204972)

Snäll, alko-/rökfri man 06-omr. söker 
slank flicka, 50-65 år, för norm. um-
gänge. Jag lever sunt, äter inga kött-
produkter, frisk god kondis, kramgo, 
jobbar. Hör av dej. (1204822)

Löytäisinkö sinut kiva nainen? Kaik-
keen kivaan, mitä keksitäänkin, si-
nua etsii mutkaton ja suht. mukava, 
53v mies, huumorintaj. ja kaikin puolin 
kunnollinen. Ilmoita itsestäsi, tutustu-
taan ja tavataan. (1204641)

Runsasmuotoinen, uskova nainen, juuri 
sellainen kun olet. Tahtoisit perustaa per-
heen suomalaisen, uskovaisen, 62v mie-
hen kanssa ja yhteisiä lapsiakin kotiimme 
saada, niin tavattaisiin. (1206222)

Seuraa etsii reilu 40v mies 08-alueelta. 
Suunnilleen samaa ikäluokkaa voit olla 
sinäkin. Reissataa tai mennää mökille 
tai touhutaa muuta kivaa. (1206122)

Olen mies, 48v, Oulunläänistä, etsin 
naista, 50-70v. Täällä hellä, kiltti, nais-
ta arvostava mies hakee seuraa. Roh-
keasti yhteyttä, niin voisin puhuu kaik-
kia asioita. (1206114)

Löytyiskö tätä kautta 56v miehelle 50-
60v naista tositark.? (1206089)

K-Pohjanmaa, oletko yh-nainen, 22-45v? 
Harrastat lasten kanssa puuhastelua. Kiva, 
raitis mies vastausta odottaa. (1206081)

Haluaisin vielä naisen, joka oikees-
ti tykkää, toivotonta. Mä 54v mies, aika 
rauhaton luonne. (1206058)

Kiva, tavall., tanssitait., läheisyydestä ja 
hellyydestä tykkäävä nainen. Ethän tu-
pakoi, huolehdithan kunnostasi. Kaiken-
lainen kiva yhdessä, tanssi, matkustelu 
olis mukavaa. Urheilull., kiva mies odot-
taa sinua, nautitaan yhdessä. (1206012)

Olen +60v, liikunnallinen, savuton, elämä 
muutoinkin kaikin tavoin kunnossa. Löy-
tyisikö kanssakulkijaa luonto-, liikunta-, 
kulttuuritapahtumiin ym. tekemisiin rei-
pasta naisseuralaista. (1205987)

En etsi rintavaa, reitevää naista. Olen 
+55/169/72, kauan sitten eronnut 
mies, savuton ja oluton, eläinrakas. 
Kalajoki. (1205958)

Olen 61/178, raitis, nuorekas, kuntoilua 
ja lukemista harrastava mies. Sinä savu-
ton, alle 60v nainen, vastaile. (1205932)

Oululainen mies etsii raitista, savuton-
ta, n. 50-70v, mukavaa naista kump-
paniksi kaikenlaiseen yhteiseen teke-
miseen. (1205895)

Siisti, 42v, koulutettu mies etsii nai-
systävää Oulainen-Ylivieska-seudulta, 
myös ulkomainen. (1205884)

Riski, +50v maalaismies etsii tuhtia lo-
mittajanaista, emäntää +55v, jolla navet-
tahaalarit, huivi ja kumisaappaat jalassa. 
Vastaa reilusti, ei hienostelua. (1205871)

Kiva, muodokas ja povekas nainen. 
59/184/89, nuorekas ja raitis, ok-näk. 
mies haluais susta vakikaverin. Leijo-
na/06. (1205866)

Kesää vielä jäljellä. N. 50v nainen, tu-
letko seuraksi miehelle, mukavalle ja 
savuttomalle? (1205855)

Missä olet, sinä vapaa, huumorintaj., 
savuton, 45-54v nainen? Sinkkumies, 
54v, huhuilee sinua tositark. (1205853)

Haluan nuoremman, suht. kivannäk. 
naisen ihan omaksi. Olen 53v mies 
08-alueelta. Asun maalla. Kahestaan ka-
tellaan ja pyöritään ja ollaan. (1205845)

Olen 51v, työssäkäyvä mies Oulus-
ta. Mökkeily, lukeminen ja ulkoilu har-
rastuksena. Olen huumorintaj. ja toiset 
huomioon ottava. Haen luotettavaa ja 
kivaa, samanhenk. tyttöä/naisihmistä, 
ikä 45-55v, tositark. (1205832)

Sinut sis. ja ulk. kauniimman, täysi-ikäi-
sen naisen läheisyyttä kaipaan. Olet va-
paa, siisti, huoliteltu, jumpattu, et liikaa. 
Olen vastaava, hyvännäk., kypsä, nuo-
rekas, keski-ikäinen mies. Minulla hellä 
sisin, kauniit silmät. (1205830)

Runsasmuotoinen, uskova nainen, juu-
ri sellainen kuin olet. Tahtoisit perustaa 
perheen suomalaisen, uskovaisen, 62v 
miehen kanssa ja yhteisiä lapsiakin ko-
tiimme saada, niin tavattaisiin. (1205822)

Nainen, eikö nyt olisi kiva olla meren 
rannalla huvilalla? Siisti, mukava, 60v 
mies odottaa viestiäsi. (1205818)

Olen vapaa, siisti, savuton, ok, 66v mies. 
Etsin naista kesämenoon. (1205796)

Viiskymppinen mies Oulun seudulta et-
sii tumman naisen seuraa. (1205791)

Etsin matkaseuraa etelän lämpöön syk-
syllä 2018. Ikäsi n. 50-60v nainen. Miel. 
hoitoalalta, koska lähipiirissä useita hoi-
toalan ihmisiä. Reissu omakustanteinen. 
Toivon yhteydenottoa tapaamisen mer-
keissä, juteltaisiin lisää. (1205768)

Kohtaako menninkäinen päivänsäteen? 
Olen savuton, rehellinen, vapaa, -70v 
mies. Haen vapaata, rehellistä naista mu-
kaan elämän eri tilanteisiin. (1205748)

Miehelle, 45v, naisseuraa Ylivies-
ka-Oulainen-seudulta. (1205747)

Etsin mukavaa, hyvännäk., perussuo-
malaista, isänmaallista naista ystäväk-
si, ehkä vaimoksikin. Olen mukava, 
nuorekas, hyvännäk., pohj. vaatimaton, 
keski-ikäinen, vaalea mies. (1205743)
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  SEKALAISTA

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

 <Nainen etsii sinua

Olen 50/3XL nainen, lämmin sydän, 
Pohjanmaalta. Löytäiskö vielä sen on-
nen? Sinä mies, katse tänne. Etsin just 
sinua, rehellistä, tositark. (1206125)

Etsin sinua sydämellinen, antelias ja 
viisas, n. 65v mies. Täällä 60v laulun-
tekijä Pohjanmaalta. (1205584)

Etsinnässä raitis, vapaa, kädentait., 
65-72v mies loppuelon kumppanuu-
teen. Etsijänä saman ikäluokan leskek-
si jäänyt nainen. (1205575)

Syksy alkaa olla melkein oven takana, 
mut missä sinä mukava, savuton, re-
hellinen, 60-66v mies? Keksittäis yh-
teisiä harrastuksia, ruskareissutkin al-
kaa pian. (1206250)

Missä minun muruni on, sinäkö? Olet n. 
55-64v ja sitoutumishaluinen. Olen 58v, 
nuorekas nainen ja haluaisin jakaa elä-
mäni kanssasi. Koko Suomi. (1206216)

Täällä nuorekas, 53v, vaalea pitkähiuk-
sinen, viehättävä, herttainen, naisellinen 
nainen etsii ystävää 45-55v, itsestään 
huoltapitävästä, mukavasta, komeas-
ta, romanttisesta, symppis miehestä. Ei 
epätoivoisille vakivastaajille. (1206203)

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

Den finlandssvenska 

Kontakten

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 17193. Numerosi 
pysyy salaisena.

2 Ilmoituksen 
jättäminen

Tekstaa Kirjoita MEGA (väli) ILMO 
(väli) ilmoitustekstisi. Mainitse 
tekstissä sukupuolesi, millaista 
seuraa etsit ja miltä suuntanumero-
alueelta. Lähetä numeroon 17193. 
Numerosi pysyy salaisena.
Pidätämme oikeuden muokata, lyhen-
tää tai olla julkaisematta ilmoitustasi.

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 17193.

4 Oma ilmoitus: 
sulkeminen

Tekstaa Kirjoita SULJE (väli)  
ILMNRO (väli) TUNNUSLUKUSI. 
Lähetä nroon 17193 (1,50e/viesti).

Neuvonta
Joka päivä klo 10-18 0400-808 654. 
Sähköposti neuvonta@movika.fi  
Också på svenska.

Puhelut nroon 0700-513 087 & 
0700-51 51 02 1,53e /min +pvm, 
teksti  viestit nroon 17193 1,50e/kpl.

Huom! Tekstiviestinumero on lyhenty-
nyt. Ennen 173193 NYT 17193

Missä olet, rehti, reipas, raitis, -70v 
mies? Viihdyt maaseudulla? Tykkäät 
liikkua metsissä, myös töissä? Otapa 
yhteyttä isäntämieheen. (1205628)

Olen siisti, 42v, oululainen top-mies ja 
etsin hellää, 40-60v gay-bottomia. Pie-
nikok. btm ois kiva. (1205610)

Tuhma, 55v poika ois kunnon kurituk-
sen tarpeessa. Ankara, 57-75v setä, txt 
aluksi. Vihti. (1205549)

Olen 59v btm-mies, haen top-vers. 
Vaasan alue. (1205430)

 <Parit etsivät

Pari kaipais parin seuraa, nainen 40v 
ja mies 50v. Te luotettava pari, ottakaa 
yht. (1205457)

Aviopari, -70v, etsii ikäistään paria yh-
teisiin hetkiin. Ikähän on vain numeroi-
ta. (1205381)

Olemme nainen 38v ja mies 51v. Et-
simme naista, 20-50v, kaiken kivan 
merkeissä. Jos kiinnostuit, niin laita 
meille viestiä. (1205310)Ilmoita
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