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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
S10

Foto: Kristina Granholm, Övermalax.

Nöötöntie 90 Böle - Sepänkylä 65610 Mustasaari - 5 km Vaasasta

www.nettiauto.com/botniatrade

HUOM! SOITA JA SOVI NÄYTTÖ
OBS! RING OM VISNING

Se mera uppgifter om bilarna / Katso Lisää tietoja autoista:
Volvo V60 D2 1.6 Momentum Aut...-13
195tkm, 1-omistaja Suomi auto! 
webasto kellolla, vetokoukku, 
vak.nop. Säädin, aluvanteet, 
Hyvin pidetty! 13990€

Automaatti Diesel!

M-B C 180 Bensa Kompressor  . -08
aj. vain 130tkm! a/c, abs, vak.
nop.säädin, 6-vaiht. todella siisti ja 
löytö! Uudempi korinen 12990€

Vähän ajettu farmari!

Ford Fiesta 60 Trend ....................-11
103tkm, a/c. abs, luiston esto,-
Juuri katsastettu! Hyvin pidetty 
monikäyttö malli! 
 7990€

5-Ovinen

BMW 325 X1 Sedan  ...................-07
163tkm, samalla omistajalla 8 
vuotta! abs, a/c. xenon, ajotieto-
kone, vetokoukku ym.  12990€

4-Veto 218hv!

Volvo V70 2.0 Bensa Kinetic ......-08
194tkm, a/c,abs, vak.nop.säädin, 
veto-koukku, luiston esto. Juuri 
katsastettu! Hyvin pidetty! 9990€

Uudempi korinen!

Renault Megane Sport Tourer 1.6 
16V Trend  ......................................-12
82tkm, a/c, abs, ajotietokone, 
ajonvak. järjestelmä. 
Hieno sporttinen farkku!  8990€

Vähän ajettu farmari!

Nissan Qashqai 1.6 Visia ............-10
159tkm, a/c, abs, ajonvakautus 
järjestelmä, vetokoukku Hyvin 
huollettu! Ketjukone! 9990€

Suosittu!

Volvo S60 2.4 140HV  .................. -06
210tkm, a/c, abs, ajon.vak.
järjestelmä, jakohihna vaihdettu! 
vak.nop.säädin. Hyvin huollettu! 
Juuri kats. 6990€

Tyylikäs Volvo!

 044-3215094
Rainer Nordström

9.00 - 21.00Palvelemme joka päivä 
Vi betjänar varje dag

BOCK´S
@

SHAPE - DON'T APE!

Ralph Simon, London

Wasa Future Festivalin tapahtumiin osallistui yhteensä:

1000 henkilöä!

Kuiskaajat ja kohteet 
vasemmalta Miapetra, Esa Suominen, Karina Jutila, Anders Blom, Leena Rantanen, 
Christina Knookala



BOCK´S
@

SHAPE - DON'T APE!

Stoppa avfolkningen:
Konkreta beslut att ändra   arbetsstil och attityd 
Det framkom en hel del förslag under seminariet. Säkert ett av de 
mest inflytelserika var enhälliga beslutet att i kommunerna reguljärt en 
gång per halvår eller minst en gång per år utvärdera hur många nya 
arbetsplatser som kommunen skapat direkt eller indirekt. Med nya me-
nas reellt nya och sådana som är hållbara (inte EU projekt eller dylika)

 Andra konkreta beslut var att följa upp huruvida kommunen har gjort 
tillräckligt för R&D dvs forskning och utveckling. R&D betyder inte 
nödvändigtvis professorer eller forskningsanläggningar . Det kan vara 
sociala innovationer som skapar ny hållbar service.

 Ytterligare beslöts att börja följa upp huruvida både medborgare och 
offentligt anställda köper direkt av producenter – inte bara mat utan 
även annan service. T.ex är det inte något att skryta med  resemål 

NORDIC PASSION!

Finländska innovatörer Grandell, Simons, Kentala

Akkutehdas 
Vaasaan!

Akkutehtaan puolestapuhujat



Wasa Future Festivalin tapahtumiin osallistui yhteensä:

1000 henkilöä!
Ei vielä Suomi Areena mutta asiat vähintään yhtä tärkeät. 
Lisäksi järjestäjät seuraavat miten yksimieliset päätökset 
toteutuvat arjessa.

Stoppa avfolkningen:
Konkreta beslut att ändra   arbetsstil och attityd 

utomlands. Alla borde föregå med gptt exempel och i sociala me-
dier berätta om lyckade besök i grannkommunernas besöksmål och 
turismfällor.

Patrik Raggnäs beslöt att inbjuda till Kristinesstad för ett första möte 
för att sätta upp en agenda för denna nya arbetsstil och attityd.

I bilden invid finns uppräknat dom nya kriterierna som borde följas 
upp för att skapa dom 15.000 verkligt nya arbetsplatserna fram till 
2040 (cirka 700 till per år) mer än den nuvarande trenden. Då skulle vi 
kunna minska och neutralisera flykten av arbetsföra mänskor från Öst-
erbotten. Det räcker inte att anpassa sig till skeendet. Shape – don´t 
ape! deviset gäller även här.

HJALLIS!

Ralph Simon, London

Mycket seriös debatt om avfolkningen

Kuiskaajat ja kohteet (vasemmalta Miapetra, Esa Suominen, Karina Jutila, Anders Blom, Leena Rantanen, 
Christina Knookala)



10vu�ta-år

Kun tarvitset aikatauluihin lisätunteja, 
älä nipistä tunteja yöunista

Genom att sova tillräckligt på natten tar du hand om din hälsa. Vila 
gör att vi återhämtar oss från arbete och fritidssysselsättningar 
och håller oss i balans så att vi orkar med vardagens utmaningar. 
Behovet av sömn är individuellt, men viktigt för att vi ska klara av 
den dagliga belastningen är att undvika utmattning. Om du har 
stulit sömntimmar från nattsömnen under vardagarna genom att 
vaka, går det inte nödvändigtvis att ta igen sömnbehovet under en 
helg. 

Det finns många orsaker till sömnlöshet. Med hjälp av sömnen tar 
du hand om dig själv, så kom ihåg att ge tid åt sömnen. Redan en 
liten sömnbrist sänker koncentrations- och prestationsförmågan 
och kan leda till ämnesomsättningsrubbningar. Man har kunnat 
konstatera att enbart brist på sömn gör oss mera mottagliga för 
stress och depression. 

Nukkumalla yöllä riittävästi pidät huolta terveydestäsi. Lepo auttaa 
meitä palautumaan työn ja harrastusten rasituksista ja pysymään 
tasapainossa niin, että jaksamme arjen haasteissa. Unentarve 
on yksilöllistä, mutta oleellista arkisen jaksamisen kannalta on 
välttää uupumusta. Jos arkipäivinä on valvomalla nipistetty tunteja 
yöunesta, ei univajetta välttämättä saa nukuttua pois yhden viikon-
lopun aikana. 

Unettomuuteen on monia syitä. Unen avulla pidät kuitenkin 
itsestäsi huolta, joten muista antaa unelle aikaa. Jo pienikin uni-
vaje heikentää keskittymis- ja suorituskykyä sekä voi johtaa aineen-
vaihduntahäiriöihin. On todettu, että jo pelkkä unen puute voi 
altistaa stressiin ja masennukseen. 

Ta inte timmar från nattsömnen, om du 
behöver extra timmar för att hinna med



Vi hjälper dig att lösa dina långvariga sömnproblem

Tillfällig sömnlöshet drabbas alla av ibland och det är inget att 
oroa sig över. Ett vanligt problem är en förskjuten sömnfas. Det 
innebär att man går och lägger sig för sent, vilket gör att den 
egna inre klockan går efter i relation till omgivningens tidtabell. 
Följande morgon är det svårt att vakna enligt den normala rytmen. 
Förskjuten sömnfas skiljer sig från sömnlöshet i att sömnen då 
kunde fortsätta längre efter insomnandet, om inte alla tidtabeller 
och plikter skulle avbryta den.

Sök vård i tid, om du har sömnproblem eller känner att du behöver 
råd i sömnfrågor. En expert kan hjälpa dig att se orsaken till sömn-
problemen och tänka ut lösningar för hur sömnrytmen kan 
återställas. Samtidigt kan vi göra en bedömning om terapi kunde 
hjälpa dig, om sömnproblemen är allvarliga eller långvariga. 

Kontakta experterna på Läkarcentralen Promedi och boka tid redan 
i dag. 

Meiltä saat apua pitkittyneisiin uniongelmiin

Satunnaista unettomuutta esiintyy kaikilla, eikä siitä tarvitse 
huolestua. Tavallinen ongelma on viivästynyt univaihe. Silloin 
nukkumaan mennään liian myöhään, jolloin oma sisäinen kello on 
jäljessä suhteessa ympäristön aikatauluun. Seuraavana aamuna 
onkin vaikeaa herätä normaaliin rytmiin. Viivästyneen univaiheen 
erottaa unettomuudesta se, että nukahtamisen jälkeen uni 
jatkuisi pidempäänkin, elleivät aikataulujen tuomat velvoitteet sitä 
keskeyttäisi.

Hakeudu kuitenkin hoitoon ajoissa, mikäli sinulla on uniongelmia 
tai kaipaat neuvoja uniasioihin. Asiantuntija voi auttaa miettimään
uniongelmien syitä ja pohtimaan ratkaisuja unirytmin palautta- 
miseen. Samalla voidaan arvioida olisiko terapiasta hyötyä, mikäli 
uniongelmat ovat vakavia tai pitkittyneitä. 

Ole yhteydessä Lääkärikeskus Promedin ammattilaisiin ja varaa aika 
jo tänään. 

Lasse Varhama
työterveyspsykologi, 
valtiotieteen tohtori, 

psykoterapeutti; 
företagshälsovårds-

psykolog, doktor i 
statsvetenskap, 
psykoterapeut

Carita Tuohimäki
lääketieteen tohtori, 
oikeuspsykiatrian ja 
psykiatrian erikois-

lääkäri;
MD, specialist i 

rättspsykiatri och 
psykiatri

Ajanvaraus ja lisätiedot / Tidsbokning och information
06 357 7700 

www.promedi.fi

Himalajankatu/Himalajagatan 9, 65100 VAASA/VASA



Oktoberfest
21-22.9.2018

@ Bock’s

For more information visit 
the Oktoberfest FB-page!

Välkommen till AMMATA SPA

NATURE AYURVEDA i Vasa!

 Hovrättsesplanaden 7 D, Vasa 

Tervetuloa Vaasaan

AMMATA SPA NATURE

AYURVEDAAN! 
Hovioikeudenpuist. 7 D, Vaasa

Lastenhierontaa (4-12 v) ja (12-15 v)
Barnmassage (4-12 år) och (12-15 år)

Perinteinen Thaihieronta + lämmin yrttihaude 
Traditionell Thaimassage + varm örtkompress
Aromaterapiahieronta + lämmin yrttihaude 
Aromaterapimassage + varm örtkompress
Erilaisia kasvohoitoja   Ansiktsbehandlingar
Jalkahierontaa Vyöhyketerapiaa 62 pist. hieronta 
Fotmassage,  Zonterapi, 62 punkters
Raskausajan hierontaa   Gravidmassage 

Lisätied. ja ajanvar. osoitteesta: www.ammataspa.fi    
Mer info och tidsbokn. finns på:  www.ammataspa.fi 
Puh./Tel.  050 328 2664 E-mail:  info@ammataspa.fi
LAHJAKORTTEJA  www.ammataspa.fi tai meiltä Spa:sta 
PRESENTKORT       www.ammataspa.fi eller från vårt Spa
 

Även på
Sjövägen 54b 
66210 Molpe

Hyvät kaupat keskellä Vaasaa: Bra affärer i centrum av Vasa:

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 

Myynti ja huolto
Försäljning och service

Tammipiha-Ekgården
J045 6566 659

www.halonen.com

Bock’s lunchbörjar igen
Bock’

s lou
nas

alkaa
 taas

20.8.

Tarjoukset voimassa 23.8. 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! 

Fairy käsitiskiaine 450ml HALPAA! 
Fairy handdiskmedel 450ml BILLIGT! 0,80€
Sukat isot valikoimat kaikki mallit
Stort utbud sockor, alla modeller -25%
Heijastinliivit / Reflexvästar 3,50€
Led-taskulamput laadukkaat alkaen
Led-ficklampor av hög kvalitet  2,50€
Kartanon multaa säkeittäin SUPER EDULLISESTI!/ 
Kartanos mylla säckvis FÖRMÅNLIGT!
Paljon uusia tuote eriä,
alennettuja hintoja -20% -50%  ja -70%

PRINT AND 
MOBILES U P E R M E D I A



OMA RAHA Verkkopalvelut selättävät 
palkanmaksun kiemurat.
Palkkalaskelma, ennakonpidätys, työeläkemaksu, 
työttömyysvakuutusmaksu, työnantajan sairaus-
vakuutusmaksu, tapaturma- ja ammattitautiva-
kuutus ja vielä kotitalousvähennys.

Remonttimiehen tai lastenhoitajan lyhytaikai-
nen palkkaaminen on työlästä, jos palkkaukseen 
liittyvästä byrokratiasta yrittää selvitä itse. 

Sivukulujen määräytyminen riippuu vielä siitä, 
miten paljon palkkaa maksetaan kuukausi- ja 
vuositasolla. Myös työntekijän iällä on merkitystä 
työnantajan velvoiteviidakossa.

Apu löytyy verkosta.
– Julkinen ja maksuton Palkka.fi laskee netto-

palkan sivukuluineen. Palvelu muodostaa työn-
antajanmaksuista verottajalle ja työeläkeyhtiöön 
maksettavat maksut sekä työntekijän nettopalkan, 
kertoo ylitarkastaja ja Palkka.fi -palvelun sovel-
lusomistaja Anna-Maija Lahti.

Palvelu huolehtii myös verottajan, työeläkeyh-
tiön ja Työttömyysvakuutusrahaston vaatimista 
kausi- ja vuosi-ilmoituksista sekä kotitalousvä-
hennyksen ilmoittamisesta.

Ilmoitukset lähtevät palvelusta automaattisesti 
palkanlaskentojen perusteella. Ensi vuoden alusta 
ilmoitukset lähetetään suoraan Kansalliseen 
tulorekisteriin.

Työnantajalle jää kaksi tehtävää: maksaa Työt-
tömyysvakuutusrahaston lähettämä lasku sekä 
hankkia vahinkovakuutus.

Nämä maksut tulevat kyseeseen, jos samalla 
työnantajalla on maksettavia palkkoja yli 1200 
euroa vuodessa.

– Vahinkovakuutuksen hankkimisen velvolli-
suudesta palvelu muistuttaa ja sieltä löytyy linkit 
vakuutusyhtiöiden sivuille.

– Vahinkovakuutus on oltava voimassa ennen 
kuin työskentely alkaa, Lahti muistuttaa.

Vuonna 2006 avattua palvelua on moitittu kan-
keudesta ja sen rinnalle on versonnut useampia 
yksityisiä palveluita.

– On totta, että kun Palkka.fi palvelun ottaa 
käyttöön sinne pitää tallentaa useita palkanmak-
sun kannalta tarpeellisia tietoja, mutta se työ on 
tehtävä ainoastaan kerran. Palvelua kehitetään 
jatkuvasti ja palvelun käyttöä pyritään helpotta-
maan.

Ylitarkastaja näkee laissa säädetyn palvelun etu-
na sen, että se on täysin maksuton ja luotettava.

– "Viranomaispalveluna" meidän tulee huolehtia 
siitä, että palvelu toimii ja noudatamme olemassa 
olevaa lainsäädäntöä.

Teksti: Marjo Rämö
Kuva: Johanna Erjonsalo

Työnantajan velvollisuudet
Palkkalaskelma työntekijälle
•	 Ennakonpidätys palkasta verottajalle. Alle 

1 500 euron palkasta ei pidätystä tarvitse 
tehdä.

•	 Työnantajan sairausvakuutusmaksu, jos 
palkka yli 1 500 euroa.

•	 Työttömyysvakuutusmaksu Työttömyysva-
kuutusrahastolle, jos palkkoja maksetaan 
yli 1 200 e vuodessa.

•	 Työeläkevakuutusmaksu vakuutusyhtiölle, 
jos 17–67-vuotias työntekijä ja jos palkka 
yli 58,27 e/kk.

•	 Työntekijän työtapaturma- ja ammattitau-
tivakuutus, jos palkkoja maksetaan yli 1 
200 e vuodessa.

Miten maksaa 
palkka 
remonttimiehelle 
tai lasten-
hoitajalle?

Remonttimiehen tai lastenhoitajan 
lyhytaikainen palkkaaminen on 
työlästä, jos palkkaukseen liittyvästä 
byrokratiasta yrittää selvitä itse. 



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"

uRaippaluo-
donsilta alhaalta 
kuvattuna.
Observateur: 
Solveig Nyman 
Aalto 

tKon-
stens 
natt 
09.08 
vid 
Kasern-
torget
Obser-
vateur: 
Chris-
tian 
Nylund, 
Vasa  

tVacker 
spegling 
i fönstret.
 Obser-
vateur: 
Mari-
anne 
Jakobs-
son, 
Karperö

p Fläderbären lyser vackert röda.
Observateur: Mathilda Börg, Vasa

p Vart är detta flygplan på väg?
Observateur: Nanny Rex, Vörå

tPerfekt land-
ning!
Observateur: 
Maj-Stin Björk-
lund, Oravais



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

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

Kustannus / Utgivare: 
Paino / Tryck: 

PAINOS 73 000  – KAIKKI KOTITTALOUDET • POSTIJAKELU • UPPLAGA 73 000  – ALLA HUSHÅLL • POSTUTDELNING

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. 
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
Tuula Ylivinkka "Ikimetsä"-tilateos 17.8.-
9.9. 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 
TAIDEGRAAFIKKO ESA RIIPAN NÄYTTELY 
15.8.-8.9.
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 14-20 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 samlingarna 
visas i april-juni Rantarock-festivalen. 
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
Tuula Ylivinkka "Ikimetsä"-tilateos 17.8.-
9.9.
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
KONSTGRAFIK UTSTÄLLNING 
ESA RIIPPA 15.8. - 8.9.
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 14-20 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



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. 

  Kristina Granholm, Övermalax. "Trångt i fågelbadet och
  Augustikväll i Åminne".

  Maja Nordmyr. "Vargholmen, Närpes".

  Tuula Taskinen, Vaasa. "Puumainen "jänis".

  Cristina Rauha-Hyyppä, Vasa. "Svedjehamn".

  Esa Rönkä, Vaasa. "Sateinen hetki Svedjehamn, issa".

  Paula Viitanen, Teuva. "Punavarpunen (Carbodacus
  erythrinus) laulupaikallaan Kauppilan vanhan sillan
  luona".

  Satu Höykinpuro, Kokkola.
  "Kirjastokujan räsymatto".

  Annu-Mari Aalto, lammassaari.
 "Unisieppari".

www.megamedia.fi   Marianne Gråbbil-Hakkola



Bazi & Mazi SUDOKU

#3
2 1 9

8 5 4 2

4 3 6 5

7 5 4 6

9 5 4 3

9 2 5 8

2 3 5 4

8 9 2

Puzzle 1 (Very hard, difficulty rating 0.87)
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Puzzle 1 (Very hard, difficulty rating 0.87)

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

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Wed May  9 08:12:56 2018 GMT. Enjoy!

7 5 4

7 3

5 3 1 8

1 2 7

8 7 6 4 2 5

3 1 9

6 8 1 4

1 8

9 8 7

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.56)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Wed May  9 08:12:31 2018 GMT. Enjoy!

#1
Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.56)

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

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Wed May  9 08:12:31 2018 GMT. Enjoy!

8 2 9

6 7 8

6 5 3 7 4

5 7

8 5 6 2 3

1 2

6 4 2 8 5

8 1 5

3 4 8

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.67)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Wed May  9 08:12:43 2018 GMT. Enjoy!

#2
Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.67)

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

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Wed May  9 08:12:43 2018 GMT. Enjoy!

Zitz

JAPANSKT BILDKRYSS JAPANILAINEN RISTIKKO

SUDOKU - COMICS - JAPANESE PUZZLE
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Ristikko - Bildkryss 

vko 32
Ratkaisu - lösning



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)

Oulu-Ylivieska-alueelta 35-45v naista 
miehelle. (1205676)

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)

Siisti, 42v, koulutettu mies etsii naisystävää 
Oulainen-Ylivieska-seudulta. (1205601)

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)

Mies, 45/180, Raahesta etsii naista lä-
hiseudulta. Olen rauhallinen, lyhythiuk-
sinen, kuntoilua harrastava. (1205395)

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)

Olen 48v, normaalivart. cd/tyttö, versa-
tile, 08-etelä. Etsin n. ikäistäni tai nuo-
rempaa tyttöilijää erotiikan ja tyttöilyn 
merkeissä. (1206149)

Ilmoituksen jättö
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 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.

INTERNETISSÄ
mega.mainostaja.com

Toimi ohjeiden mukaan ja jätä  
ilmoitus. Ilmoituksen hinta 10e

Kuva- ja/tai kehysilmoitus
mega.mainostaja.com

Voit halutessasi liittää ilmoitukseesi 
kuvan. Maksutapa verkkopankit sekä 
luottokortti.

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 viestiä luotet-
tavalta, turvalliselta mieheltä. (1206142)

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

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 nainen, 66v. Etsin miestä, 60-
75v, Oulunläänistä. Olen 8v sitten 
eronnut, tosi yksinäinen. Olis kiva, jos 
vaikka juttuseuraa ja muutakin. Otat-
han yhteyttä, niin jutellaan. (1205242)

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)

Haluaisitko mies välillä arjen yläpuolelle? 
Vajaa 50v nainen valmiina matkaan mukaan 
fiksun + siistin miehen kanssa. (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 sinua 
+50v, pehmeä, pyöreä, kiltti nainen. Olet 
leski tai rouva ja etsit keskustelukumppa-
nia, remontti-/korjausapua (olen kätevä 
käsistäni) tai vaikka pientä miehistä kos-
ketusta. Och på svenska. (1205769)

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

Löytyisikö täältä vähintäänkin autta-
vasti suomenkielitait., aasialaista, af-
rikkalaista, intialaista, n. 40-65v nais-
ta tasavertaseksi, läheiseksi ystäväksi 
75v, raittiille miehelle? (1206384)

Hellä ja huumorintaj., kunnollinen, lapsi-
rakas, luotettava, turvallinen ja työssäkäy-
vä, vapaa mies E-Pohjanmaalta etsii tosi-
tark. sydänystävää ja yhteistä tulevaisuutta 
yhden miehen naisen kanssa. (1206350)

Olet pienissä piireissä viihtyvä, vaatima-
ton, pehmeä ja luotettava nainen. +60v 
mies odottaa yhteydenottoasi. (1206341)

Haluaisin tutustua sinuun 50-59v nai-
nen. Toivoisin sinun olevan ulospäin-
suuntautunut, keskustelutait. ja vapaa. 
Olen 59v, varhaiseläkkeellä. Musiikki ja 
liikunta tärkeitä, myös politiikka kiinnos-
taa, alko ei ole minun juttu. (1206334)

Löytyisikö vielä vapaalle maalaismiehel-
le mukavaa, 30-40v naista? (1206277)

Hoikkavyötär., kurvikkaan, huolitellun/
pynttäävän, hellän, 18-65v naisen seuraa 
etsii hyväraaminen, hellä, kiltti, 59v mies. 
Tykkään kaikesta kivasta. (1206276)

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)

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

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)
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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

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)

Täällä 53v nainen etsii tositark. 49-57v 
miestä, ei väliä kuinka kaukaa olet. 
(1206322)

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

Olen ukkis, 63v, etsin sinua aikuinen, 
top-henk. mies kalakaveriksi. Mökki Ru-
kan seudulla, talvet Oulussa. (1205711)

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)

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

 <Parit etsivät

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

Aviopari, -70v, etsii ikäistään paria yhteisiin 
hetkiin. Ikähän on vain numeroita. (1205381)

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

Ilmoita
Annonsera

mega.mainostaja.com
MTV3 s. 830
Sub s. 830

Koko maan 
kohtaamispaik-
ka teksti-tv:ssä

Jätä ilmoitus  
helposti netissä 
vaikka kuvan kanssa
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