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AIKAKAUSLEHTI • TIDSKRIFT • SEUDUN KEHITTÄJÄ 
• REGIONENS UTVECKLARE

HAMMAS-
PROTEESIT

VAASA 312 1233
Kauppapuistikko 20B

LAIHIA 477 0744 
Kauppatie 5

MAALAHTI 347 8080
Köpingsvägen

20 v.
alallaErikoishammas-

teknikolta
• uudet kokoproteesit
• tiivistys ja korjaus jopa odottaessa!
• hammasproteesien tarkastus ilmaiseksi! 
• takuutyö

Soita ja varaa aikasi!

#
DIGIALBUM

S8-9

  Simo Peltola, Pietarsaari.

Tarjoukset voimassa  6.9. 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 ALKU SYKSYN LÖYTÖJÄ!
VÄLKOMMEN OCH GÖR HÖSTFYND!

Paikallinen, palveluksessasi yli 2000m² myymälä ja eri tuotteita 60 000 valikoima! 
NOVITAN langat isot valikoimat
NOVITA garn, stort utbud -10%
Radio CD-soitin Denver laatua    Ennen 55,90 NYT 
Denver radio CD-spelare                   Förut 55,90 NU
Fairy käsitiskiaine 450ml HALPAA!
Fairy handdiskmedel 450 ml BILLIGT! 0,80€
Vahakankaat hyvät syysmallit valtavat valikoimat 
kaikki mallit/ vaxdukar, höstmodeller, stort utb. -25%
Digitaalinen henkilövaaka lasikannella HIENO!
Digital personvåg 12€

43€

Paljon uusia tuote eriä,
alennettuja hintoja -20% -50%  ja -70%
Kartanon multaa säkeittäin UUSI SUPER TARJOUSI!

MED ANLEDNING AV DET 
NYA HOTET FÖR RIKSÅTTAN
Mega publicerar på nytt Fakta 3 i serien pga alldeles 
nyligen har kommit akuta nya varningar för att 
Österbotten sidsteppas i fråga efter fråga. S3

For more information visit 
the Oktoberfest FB-page!

Oktoberfest @ Bock’s

Ohjelmaa lapsille 
22.9. klo 12-16
•	 Poniratsastusta
•	 Hopsiksen	Pomppulinna
•	 Hopsiksen	Trampoliini
•	 Jontti	Granbacka	viihdyttää	

lapsia	klo	13-14!
•	 Tarjoilua	ravintolasta
•	 Bock’sin	eläimet	toivovat	että	lapset	

tulevat	tervehtimään	heitä!

Bild: Yle

21-22.9.2018

Program för barnen 
22.9 kl. 12-16
•	 Ponnyridning
•	 Hoppborg	från	Hopsis
•	 Trampolin	från	Hopsis
•	 Jontti	Granbacka	showar	

för	barnen		kl.	13-14!
•	 Servering	från	restaurangen
•	 Bock’s	djuren	önskar	att	barnen	

kommer	förbi	och	säger	hej!

– EN FEST FÖR HELA FAMILJEN!
– JUHLA KOKO PERHEELLE!



Vi har i tidigare artiklar belyst att 
förutsättningarna för en aktiv 
lokal- och regionpolitik radikalt 
förändrats under de senaste 30 

åren. Vi bör ta tag i utvecklingen med helt 
nya ambitioner.  Dock har partipolitiken 
fortsatt i samma spår där framförallt äldre 
säger att det är bra som det är.

Vi har plockat fram den offentliga 
sektorns kräftgång och statusen för Vasa 
Centralsjukhus som exempel på en 
snabb negativ utveckling med långsiktiga 
verkningar. I Fakta nr 2 har vi belyst hur 
R&D (forskning och utveckling) råkat i 
ett katastrofalt underläge i förhållande till 
andra regioner just därför att byapolitiken 
i småkommunerna inte tittar på dess roll i 
dag och för framtiden.

Idag kan vi presentera en annan förvri-
den situation för regionen: logistik. I alla 
regioner på jordklotet som tänker vara 
med om den framtida utvecklingen måste 
logistiken, dvs uppkopplingen till trans-
portströmmarna i världen vara i skick.

I olika utredningar har det visat sig att 
logistikkostnaderna för industrin i Europa i 
snitt är 13%, men i Österbotten är den 17%. 
Det betyder en enorm nackdel för exporten 
i längden. De österbottniska arbetsplatser-
na är helt beroende av export. Utgångsläget 
är att uppkopplingen borde ha gjorts med 
framförhållning – men tvärtom!

Till yttermera visso visar det sig att Öst-
erbotten är synnerligen åsidosatt under de 
senaste 15 åren i denna fråga. Småkommu-
nerna är bekymrade över byns gropar, men 
förstår inte att dessa i längden beror på att 

inte de internationella stråkena är i skick 
dvs regionekonomin och regionens kraft:

 
1. Under de senaste 16 åren har Öster-

botten fått sämst med statliga bidrag 
för vägar i hela landet.

2. Vi ligger också i botten i förhållande 
till BNP, men helt i botten i förhål-
lande till export!!!

3. Till och med per person räknat är 
4. vi i botten
 

Under alla dessa 16 år!  Inte att undra 
på att staten tvingar Vasa att lägga ut 
stora pengar för båten till Umeå! Kommer 
småkommunerna att betala det? Förstår 
småkommunerna att om inte uppkopp-
lingen till relevanta logistikstråk är fixat i 
tid så leder det till att moderna arbetsplat-
ser försvinner och att byns ungdomar åker 
till Sverige? Förs det en akut diskussion om 
saken?

I brist på kommunfusioner saknar regio-
nen kraft och tanke ur Helsingfors perspek-
tiv. Och har gjort det en längre tid.

Också här har Seinäjoki klarat sig utmärkt 
mycket bättre: de har erhållit 5 ggr mer av 
de tillgängliga statliga medlen och 3 ggr 
mer per invånare.

 Problemet med kommungränser är 
således inte gränsen som du ser i marken. 
Problemet är att det skapar en gräns i 
huvudet för vad du överhuvud taget tänker 
på. Kommungränserna berövar männis-
korna möjligheten att delta i de verkliga 
frågorna.

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 

UUSI VAASA - NYA VASA                    FAKTA 3

I nya Vasa får inte intresset för byar och lokalpolitk 
försvinna. Lokalpolitiken skall få ett viktigt innehåll. 
Den aktiva lokalpolitiken måste garanteras mer direkta 
funktioner av den positiva regionutvecklingen som 
möjliggörs. I focus skall då stå arbetsplatser av 
modernt slag i dagens ekonomi – inte bara 
hembygdsmuseer. 
Förutom Centralsjukhusets status (på sikt cirka 
50 miljoner eur per år minus), R&D med ett minus på 
150 milj eur per år, så ligger vi i logistiken minst 25 
milj eur per år efter vad vi borde ligga på regionalt. 
Småkommuner jublar och festar ifall man kan få 1 
miljon men är handlingsförlamade då regionen förlorar 
200-300 miljoner per år. Småkommuner fungerar som 
växellådor för att byta 100 euros sedlar mot mynt!Byapolitikerna säger att de bäst förstår sig på befolkningens behov. Det har blivit tvärtom!

Logistik 
– vad är det?

1.

2.

3.

MED ANLEDNING AV DET 
NYA HOTET FÖR RIKSÅTTAN
Mega publicerar på nytt Fakta 3 i serien pga alldeles 
nyligen har kommit akuta nya varningar för att 
Österbotten sidsteppas i fråga efter fråga. Mindre 
kommuner är bra på små frågor men kraftlösa när det 
gäller övergripande. Beredningen i ministerierna styrs av 
starka regioner. 
I Österbotten får vi nöja oss med att protestera efteråt. 
Speciellt då staten en lång tid framöver drar in på 
kostnaderna för att hålla lånenivån dräglig. En starkare 
regional tanke och kraft skulle omedelbart förbättra läget.

Två små parker 
i Sandviken
Man kan anta att en stor del av Vasa stads befolk-
ning inte känner till att i den stora Sandviksparken 
finns två små parker, nämligen Umeåparken och 
Pärnuparken. Dessa parker kallas även för vän-
ortsparker, emedan Umeå och Pärnu är vänortsstä-
der till Vasa.

Båda parkerna finns i närheten av Sandviksvillan.

PÄRNUPARKEN färdigställdes och invigdes 13.11 
1998.

Pärnu stad donerade två parkbänkar, tre lindar 
och en minnesplatta av mässing till parken. Plattan 
är fäst på en stor natursten. Framför stenen finns 

en liten stump ”gammal natursten från Pärnu”. I 
parken har även anlagts ett metallkonstverk år 2011 
(Vaasa-Pärnu purjed) vilket föreställer två segel.

UMEÅPARKEN invigdes 3.6 1989
Umeå stad donerade all utrustning till parken, d.v.s. 
två parkbänkar, en blomkruka, parkbelysning med 
tillbehör. En minnesplatta av mässing fästes på den 
stora naturstenen som står vid kanten av vattenbas-
sängen. Kring springbrunnen lades små nubbstenar, 
som använts i Umeå.

Text och foto: Christian Nylund, Vasa

Läkarhelikopter lär 

placeras i Seinäjoki

• Ministeriets utredning föreslår inte 

att Vasa får en ny läkarhelikopterbas. 

Joakim Strand kritiserar utredningen.

Det var flera saker som talade för Seinäjoki: 

 befolkningsunderlaget samt tillgången till ett 

sjukhus med omfattande jour.

– Rapporten innehåller en hel del  luddiga for-

muleringar och kan ses som ett politiskt beställ-

ningsarbete. Nu fick vi svart på vitt att det pågår 

en politisk kamp mellan Vasa och Seinäjoki om de 

statliga resurserna, säger Joakim Strand. Sidan 8

Dags att provsteka. Tisdagen var en stor dag för dem som jobbar med att öppna den 

nya hamburgarrestaurangen Friends & Brgrs i köpcentret Espen i Vasa. Restaurangchefen Marie 

Mäenpää väntade på att få provsteka de första hamburgarna. På fredag öppnar stället. Sidan 5

FoTo: MikaEl NyBacka

Wärtsilä 
ger fart åt 
tornhus
vasa. De Wärtsiläanställda 

som vill och har råd, kan snart 

ha en bostad högt uppe men 

ändå nära sitt jobb på Vasklot.

Wärtsiläs besked att bola-

get bygger nytt på Vasklot 

kommer precis när Vasa stad 

 börjar planera stadsdelen. 

Bland annat ska man se på var 

det kan byggas mer bostäder.

Planerna för ett bostadshus 

är i princip redan klara – det 

21 våningar höga tornet vid 

Waskia.

– Vi lyfter utan vidare upp 

det, säger Mikael Snellman 

på byggbolaget YIT. Sidan 2

Misstänkt  

för bränderna 

omhäktad Sidan 7

”Det är roligt då 

man får vara  

tillbaka med 

sina vänner.”
Nikolai ForsteN  

var med när skolfreden  

utlystes i Smedsby-Böle skola. 

Sidan 6

Waasa Wombats 

vill ta guldet

I Vasa finns det ungefär 15 

personer som håller på med 

australiensisk fotboll. I  hela 

Finland finns det tre lag som 

utövar sporten. 

I helgen möts Waasa Wom-

bats, Helsinki Heatseekers 

och Turku Dockers på Karls-

plan i Vasa för att göra upp om 

vilka två lag som tar sig till fi-

nalen. Dessutom avgörs det 

var finalen spelas i septem-

ber. Sidan 22

lösnummer 3 € 

www.vasabladet.fi

Årgång 162Nummer 194

23 augusti 2018torsdag

www.köttd
isken.fi

Öppet: Må–on 9–17, to–fr 9–18, lö 9–14

Köpingsvägen 11, Malax (20 min. söder om Vasa) Tfn 050 572 7115

villa-avslutnings

delikatesserna hittar du hos oss! 

Cirkelv. 15 Vasa | t. 318  2950 • 0500-364 688

    www.marander.fi 

email: marander@maskin.netikka.fi 

  
  

199€

299€

399€

TARJOUS!

TARJOUS!

TARJOUS!

Stihl MS 170
• Tilavuus 30cm³

• 4,2 kg 

Stihl MS 181
• Tilavuus 32cm³

• 4,3 kg

Stihl MS 193 CE
• Tilavuus 30cm³

• 3,3 kg

Silmukkatie 15 Vaasa  Cirkelv. 15 • puh. 3182950 • 0500-364688

Ultrakevyet
moottorisahat

VIKING MB 448 TX

Ruohonleikkuri

429€

Stihl BR 500
Lehtipuhallin

599€

Viking GE 140L
Oksasilppuri 399€VI SERVAR ALLA MASKINER  

- STORA SOM SMÅ!

2690€

Stiga Park 220 frontklippare

(rmp 3090€)

och på köpet bogserbar löv/

grässamlare, värde 330€

EFFEKTIVA 

TAKRENOVERINGAR

FRÅN OSS ÅRET RUNT

PÅ ENDAST ETT 

PAR DAGAR!

Jonathan 044 334 6656

RaineR 044 341 6500

www.kattopiste.fi

FISK
DELIKATESSE

R

Fjärdskärs fiskehamn, 

Replot bro. Tfn 050-592 3458.

Sik, röding, lax 

 och abborre 

m.m m.m

To– fr kl 10 – 18, lö-sö kl 10-17

Lördag varma syltgrisar

TRORFör de som

STENHAGAVÄGEN 8 

VARD. 10–19, LÖ 10–18, SÖ 11–18 

Varma syltgrisar på fredag!

på sommaren eller vill 

välkomna hösten!

- Perenner & Prydnadsbuskar 

Ta 3 betala 2 

Den billigaste på köpet!

- Aster 4 st för 10€

- Jordgubbsplantor 1€/st 

Polka, Honeoye, Jonsok, Bounty

VBL 22 augusti 2018

VBL 23 augusti 2018

Måndag/Maanantai:
Helstekt grisfile med svampsås G, L, 
/ Vegetarisk risotto L,G  

Kokonaisena paistettu porsaanfile 
ja sienikastike G, L, 
Vegetaarinen risotto L,G  

Tisdag/tiistai:
Stekt broilerbröst med tomatsås 
G,L / Minestronesoppa  L  Dessert

Paistettu broilerinrinta ja tomaat-
tikastike G,L / Minestronekeitto, L 
Jälkiruoka

Torsdag/torstai:
Traditionell ärtsoppa G, L Plättar med 
sylt och grädde L /  Slottsstek G, L 

Perinteinen hernekeitto G, L Ohukaisia, 
hilloa & kermavaahtoa L / Linnapaisti 
G,L

Fredag/perjantai:
Pulled pork och/ja 
bbq-ribs G, L

Lounas joka arkipäivä klo 11-14  @Bock’s, Gerbyntie 16, Vaasa

OBS! HUOM! FREE PARKING

Onsdag/keskiviikko:
Timjansmaksatt viltskav G, L  / 
Stekt spätta med remoulade, L

Timjamimaustettu riistakäristys G, 
L / Paistettu kampela ja remou-
lade, L

Lounas

10 €

Liten öl+lunch
Pieni olut+lounas

12,50 €Sunday steak 7 €
Vuxna/Aikuiset
Barn/Lapset

16.50 €

v. 36

Myynti ja huolto
Försäljning och service

Tammipiha-Ekgården
J045 6566 659

www.halonen.com

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



Lahjoitus Suomen Parkinson-säätiölle 
Donation till Finlands Parkinson-förbund
Bock’sissa huhti-toukokuussa pidetyssä Jan Bruunin taidenäyttelyn taulu- 
ja CD-myynnistä Jan Bruun lahjoitti parkinsonin taudin tieteelliseen 
tutkimukseen Suomen Parkinson-säätiön kautta 50 % myynnin tuotoista 
(150 €).

Från tavel och CD-försäljningen genomförd i samband med Jan Bruuns 
konstutställning på Bock’s i april-maj, har konstnären Jan Bruun donerat 
50 % av försäljningsvinsten (150 €) via Finlands Parkinson-förbund till 
vetenskaplig forskning av parkinsons sjukdom.

Suomi 100

Seija Saari: 
”Kaksi päätä ja yksi piru”

Taidenäyttely avoinna 

Pe-La klo 15-18

Bock´s Corner Brewery, Lato

Gerbyntie 16

Tervetuloa!

Konstutställning öppen 

Fre-Lö kl 15-18

Bock´s Corner Brewery, Ladan

Gerbyvägen 16

Välkommen!

OBSERVATEUR

Ta en bild och kommentera kort – max 100 tecken 
– en händelse, ett evenemang, en naturupplevelse, 

en konstruktion, 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 byabu-
tik.

mega@upc.fi  
"observateur"

uVillavslut-
ning 2018!
Observateur: 
Nanny Rex
Vörå

t Varje dag 
är en gåva.
Observateur: 
Marianne 
Jakobsson, 
Karperö

uEtt tydligt 
hösttecken 
redan 26.08 
på Skolhus-
gatan i Vasa.
Observateur: 
Christian Ny-
lund, Vasa

p”Sadepäivän ONNITTELURUUSUT 70-vuotiaalle Presidentti Sauli Niinistölle 24.8.2018”.
Observateur: Matti Hietala, Vaasa

Ota kuva ja kommentoi lyhyesti – max noin 100 
merkkiä – tapahtumaa, treffiä, luontokokemus-

ta, rakennelmaa, ilmiötä, rakennusta, esinettä, tosi-
asiaa, - jotain jolla kuva voi saada osallisuutta aikaan. 
”Bloggaa” ja kehitä Pohjanmaata! 
Lähetä kuva ja teksti sähköpostitse osoitteeseen mega@
upc.fi, merkitse aiheeksi ”Observateur”. Jokaista julkais-
tua kuvaa kohden, kerääntyy 1 piste joka vastaa 1 euroa. 
Kun on kerännyt 10 pistettä, saa 10 euron arvoisen 
lahjakortin Bocks’in kyläkauppaan.



Bazi & Mazi SUDOKU

#1
8 6 9 4 7 5

3

5 6 8 1

1 3 7

3 6

2 7 5

1 9 3 6

9

6 7 4 2 3 8

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.48)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Wed May  9 08:24:36 2018 GMT. Enjoy!

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.48)

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

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Wed May  9 08:24:36 2018 GMT. Enjoy!

Zitz

JAPANSKT BILDKRYSS JAPANILAINEN RISTIKKO

SUDOKU - COMICS - JAPANESE PUZZLE

30
2

Ristikko - Bildkryss 
vko 34
Ratkaisu - lösning

     MAKE GOOD!

Which is your next Bock’s?
bockscornerbrewery.com

Cider 4,6%

Dark

Specials

Light
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Coffee     5,2%
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7,5%

Sess
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IP
A

Heller- bock

Oktober-

fest
Doppel-bock

ku
lta

pu
kki 4,5%
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www.megamedia.fi

  Tuula Taskinen, Vaasa. "Onkohan tuo loukku".

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. 

  Boris Berts, Vasa. "Värlax Korsholm. Vädrets makter. Augusti 2018."

  Mirja Piilikangas-Muotio, Vaasa.

  Simo Peltola, Pietarsaari. "Merimetso jäi parvesta ja laskeutui  kivelle istumaan."

  Annu-Mari Aalto, lammassaari. "Huvimaja isolla kivellä."

  Paula Viitanen, Teuva. "Sittiäisen(Geotrupes)
  sininen hetki.

  Jessica Norrgård, Nykarleby. "Höstfärger".

  Satu Höykinpuro, Kokkola "Kauneutta lasista."

  Ragnhild Hedkrok.

  Elisabeth Holm, Kvimo.

  Stina Martikainen, Mässkär. "Mässär 11.8. ennen myrskyä."



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
SULJETTU NÄYTTELYN VAIHDON VUOKSI 
SEURAAVA NÄYTTELY:
GLITCH ART 22.9.2018–13.1.2019
Glitch Art on teknologiassa, tietojärjes-
telmissä ja käyttöliittymissä ilmeneviin 
virheisiin eli ”glitcheihin” keskittyvä 
taidenäyttely.
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.
Yleisöopastus sunnuntaina 9.9. suo-
meksi klo 14 ja ruotsiksi klo 13.
Opastus sisältyy museon sisäänpääsy-
maksuun.
Vaasa 400 vuotta, Terranova, Hedmanin 
kokoelmat 
Avoinna: tiistai–sunnuntai 10–17  
Pääsymaksut: 9 € / 6 € / alle 18 v. ilmai-
nen. Museokatu 3, Vaasa
VAASAN TAIDEHALLI
HAHONKASALO-NIEMI-VIRTANEN, CHIMERA 
25.8.–21.10.2018. 
Taiteilijakollektiivi Honkasalo-Niemi-
Virtasen näyttelyn lähtökohta rauta-ajalla 
elänyt yksilö ja hänen kasvonsa.
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
SINIKKA LÄHDEMÄEN NÄYTTELY 
SYYSTUNNELMIA
Avoinna ti-to 12-18, 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
STÄNGT PÅ GRUND AV UTSTÄLLNINGSUTBYTE
FÖLJANDE UTSTÄLLNING:
GLITCH ART 22.9.2018–13.1.2019
Glitch Art är en konstutställning som 
sätter fokus på tekniska fel, s.k. glitchar, 
som förekommer i teknik, datasystem och 
användargränssnitt. . 
Guidningen ingår i museets inträdesavgift.
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. 
Öppen guidning för publiken ordnas 
söndagen den 9.9. kl. 13 på svenska och 
kl. 14 på finska. 
Guidningen ingår i museets inträdesavgift.
VASA 400 ÅR, TERRANOVA,
HEDMANS SAMLINGAR
Öppet: tisdag–söndag 10–17.
Inträde: 9 € / 6 € / under 18 åringar gratis.
Museigatan 3, Vasa
VASA KONSTHALL 
HONKASALO-NIEMI-VIRTANEN, CHIMERA 
25.8.–21.10.2018.   
Utgångspunkten för konstnärskollektivet 
Honkasalo-Niemi-Virtanens utställning är 
en individ som levt på forntiden och hens 
ansikte. 
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
SINIKKA LÄHDEMÄEN NÄYTTELY 
SYYSTUNNELMIA
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 (Kina-
muren). 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

Science Cartoons

In June, the U.S. Department of Energy made an an-
nouncement that seemed fairly banal — it set aside $100 
million this year to fund 22 new Energy Frontier Research 
Centers (EFRC) and renew several others. One of them, 
a new lab at Princeton University, is slated to receive 
almost $11 million over four years.
But just past the surface, that announcement marked the 
start of a project that could prove to be revolutionary.

A team of prominent scientists has banded together to 
answer scientific questions about energy and the environ-
ment that are currently impossible to solve. If the team 
succeeds, it will have discovered a way to power the world 
with plants and industrial waste, breaking us of our addic-
tion to polluting fossil fuels. And it will have created an 
entirely new branch of science in the process.

That field of science is called Bioinspired Light-Escalated 
Chemistry (BioLEC). Its goal: figure out how to use the en-
ergy of two photons, the tiniest quantifiable units of light, 
to power chemical reactions.

It sounds simple on paper — in fact, plants do it all the 
time as part of photosynthesis. But BioLEC is a lot more 
complicated than shining a flashlight on a test tube. Scien-
tists have been working on it for a long time, but thus far, 
recreating this sort of chemistry in a lab has proven impos-
sible. Now, though, researchers have a special instrument 
that might give them the power to do the kinds of reac-

tions that comes naturally to plants, but in the controlled 
setting of the lab.

Start with a plant-based organic molecule. It could be 
a sugar, say, or an alcohol — any molecule that contains 
a chain of carbon atoms connected to an oxygen atom 
and a hydrogen atom (OH). They’re really abundant, so 
it shouldn’t be so hard to find one. As anyone who has 
suffered through an organic chemistry course can tell you, 
the bonds linking carbon atoms are the hardest to break in 
these molecules — you’d have better luck trying to crack 
pretty much any other atomic bond instead of messing 
with a carbon chain.

But if we could find a way to add an extra photon into the 
mix? Those carbon-carbon bonds would become a whole 
lot weaker.

If we could break down those bonds, we could create 
jet fuel, which is another molecule mostly made up of 
carbons. On paper, it seems easy to get from alcohols to 
fuel — just link the carbons together in a certain way and 
discard the oxygen atoms in the form of pure water.

Scientists have long known how to use a single photon’s 
energy to break some of the carbon bonds. But to make 
jet fuel, they need to add the energy of a second photon to 
break them all. That’s still too difficult using even the most 
advanced scientific tools we have.

Read more on: futurism.com/biolec-new-chemistry/



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)

Etsin 18-40v top-kaveria Vaasasta. 
Myös rekkakuski ym. Olen tosi luotet-
tava, 49v, bi btm-mies. (1206608)

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

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

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)

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)

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 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)

Sinä bi- tai lesbonainen. 40v bi-nai-
nen Oulusta kaipaa naisesta eroottista 
seuraa vaikka jo tänään. Olen vaalea, 
hoikka ja luonteeltani iloinen. Ota roh-
keasti yhteyttä. (1206407)

 <Mies etsii sinua
Hej kvinna. Jag söker dam sällskap i ål-
der 58-62. Det skulle vara roligt om du tar 
kontakt med mig, kanske vi kan hitta på 
någonting intresant av livet. (1206540)

Olen vapaa, liikunnallinen, savuton 
mies, 67v. Löytäisinkö sinut kiva nai-
nen kaikkeen kivaan mitä keksitään-
kin? Olen K-Pohjanmaalta. (1206428)

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 förhållande. (1205160)

Mies, 49v, kunnioittava, rakastava, kai-
kin puolin normaali, kaipaa sopivasti 
rock-henk. farkkunaisesta, ikä 45-55v, 
tositark. seuraa. Olen raitis. (1206654)

Yrittäjä, 45v, hakee edustavaa naista 
tositark. (1206652)

Runsasmuotoinen, uskova nainen, juuri 
sellainen kun olet. Tahtoisit perustaa per-
heen suomalaisen, uskovaisen, 62v mie-
hen kanssa ja yhteisiä lapsiakin kotiimme 
saada, niin tavattaisiin. (1206635)

Sinä vapaa nainen, +52v. Sinua kaipai-
lee syksyn pimeneviin iltoihin kaverik-
si ja ehkä enemmän oululainen, vapaa, 
52v mies. Ota yhteyttä ihan mistäpäin 
Suomea vain. (1206616)

K-Pohjanmaa, oletko kiva nainen, 28-
48v? Syksy jo. Soppeli mies vastausta 
odottaa. (1206592)

Olen mies, 61v, raitis. Etsin raitista 
naista pitempiaikaiseksi. (1206588)

Sinä XL-XXXL-nainen, ota yhteyttä saman-
laiseen mieheen. Olen fiksu, rehti, huumo-
rintaj., 49v, Pohjanmaan mies. Seura muu-
altakin käy. Yksin ei kiva olla. (1206583)

Kiva, siisti, huumorintaj., katseenkest., 
tumma, 60/182/92 leskimies Oulusta 
etsii naista, joka kaipaa ystävää yksi-
näisyyteen, hellyyttä ja läheisyyttä ym. 
Ikäsi on vaan numeroita ja pienet pa-
heet sallitaan. (1206503)

Löytyiskö vielä naista, joka ei pelkää iso-
kok. miestä? Olen mukava, fiksu, rehelli-
nen, huumorintaj., 49v mies Pohjanmaal-
ta. Seura muualtakin käy. (1206502)

Nainen, lähtisitkö mun kanssa lenkille, 
tansseihin, autoajelulle, kahville? Jos 
hyvältä tuntuis, siitä vois tulla pysyvää-
kin. Kysyy normaalivart., 60/172 mies 
Oulusta. (1206496)

Tuu elämääni sä kiva, nätti, -25v nai-
nen. Tulemisesi ois ihmiskunnalle vain 
pieni askel, mutta iso minulle, söpöl-
le, kivannäk., vanhemmalle miehelle 
08-alueelta. (1206482)

Kalajokilaaksossa asuva, 61v miehen-
puoli etsii 50-65v naista, joka ei pelkää 
istua motskarin kyytiin ja tykkäis ka-
lastellakin. Ja ajatuksena olis jopa yh-
dessä asuminen. (1206436)

Minä vanha, siisti, miehentapainen, ra-
kastelevainen, huumorintaj., naiselle mu-
kava, 70/165 mies. Sinä nainen, ihanai-
nen, sopivainen, viestis lähetä. (1206419)

Kiva nainen. 53v, mukava mies etsii hel-
lyyttä ja läheisyyttä kaipaavaa naista. Voit 
olla mistäpäin Suomea tahansa. (1206403)

Olisiko Kokkolassa (06-alueella) seuraa 
vailla olevaa tyttöä/naista/mummua, joka 
voisi aina välillä haluta pitää vain hauskaa 
40v, ok sinkkumiehen kanssa? (1206398)

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, lap-
sirakas, luotettava, turvallinen ja työs-
säkäyvä, vapaa mies E-Pohjanmaalta 
etsii tositark. sydänystävää ja yhteis-
tä 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)

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)

Olen mies Kajaanista, 64/170/66. Nai-
nen, jos yksinäinen, niinkuin minä, 
alatko kirjeen-/viestinvaihtoon? Myös 
vankinainen käy. (1206034)

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)
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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)

Haluan tutustua sinuun luotettava, sym-
paattinen, vapaa, savuton, 52-59v mies. 
Olen sopivan hoikka, liikunnallinen, 50+ 
oulutar. Tavataan ja ihastutaan! (1206660)

Puhuva, kenties pussaavakin, va-
paa mies, yli 60v. Sinusta etsii ystävää 
+70/170, pyöreä nainen. (1206634)

Sinä 53-60v mies, vapaa, kunnollinen, 
ongelmaton, viihdyt luonnossa. Tääl-
lä 57v, vapaa, nuorekas, hoikka nainen 
haluaisi löytää sinut, joka voisit olla lop-
puelämäni tärkein ihminen. (1206591)

Olen 67/170, kuntoileva, raitis/savuton 
nainen. Etsin sinua rehellinen, savuton 
mies 08-alueelta. Tanssitaito plussaa. 
Nimim. Tyylikäs leidi. (1206527)

Hakusessa kiva, vapaa, kiltti, -60v, 
huumorilla varustettu mies. Olet savu-
ton ja raitis! Vastaa tosimielellä. Nai-
nen, 08-alue. (1206414)

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

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

Olen siisti, 42v, oululainen top-mies ja 
etsin hellää, 40-60v gay-bottomia. Pie-
nikok. btm ois kiva. (1206632)

Sinä top-mies, 60-80v, maalta tai kaupun-
gista. Minä, 62v, nuorekas btm-mies Ou-
lusta, haluaisin pukeutua naisten asuihin 
ja olla vaimosi tai tyttöystäväsi. (1206528)

Miehelle, +60v, Klasta miehekästä btm-ka-
veria? 06-area + 100km. (1206500)

 <Parit etsivät

Liikunnallinen aviopari, +50v, etsii lii-
kunnallista, savutonta, mukavaa, luo-
tettavaa, 40-55v naista ystäväksi ja yh-
dessäoloon. (1206639)

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)
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MTV3 s. 830
Sub s. 830

Koko maan 
kohtaamispaik-
ka teksti-tv:ssä

Jätä ilmoitus  
helposti netissä 
vaikka kuvan kanssa
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