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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!

#

Tarjoukset voimassa  13.9. 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! 
Jousikeinutuoli LUXUS pehmustettu SUPER ALE
Jousikeinulle ilmainen kuljetus 100km Isostakyröstä 
(mantereelle)
Fjädrad gungstol LUXUS, SUPER REA
Hemtransport inom 100km;s radie från Storkyro
WC-paperi 24 rullaa HALPAA
WC-papper 24 rullar, BILLIGT 7,80€
Vahakankaat hyvät syysmallit valtavat valikoimat kaikki 
mallit/Vaxdukar, bra höstmodeller, stor utbud -25%
Taskulamput ja suunnistajanlamput
Ficklampor och orienteringslampor -25%

Paljon uusia tuote eriä,
alennettuja hintoja -20% -50%  ja -70%
ERÄ puusorveja käytettyjä !!! ETT PARTI begagnade träsvarvar !!!

525€

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

HUOLENPITOA LÄHELTÄSI - OMSORG NÄRA DIG

Läkarcentralen Promedi bjuder på 
en gratis undersökning av födelsemärken!

Reservera din egen tid för temadagen 
lördagen 15.9 kl 10-14!

Lääkärikeskus Promedi tarjoaa 
ilmaisen luomentarkastuksen!

Varaa oma aikasi teemapäivään 
lauantaiksi 15.9. klo 10-14! STTK:N KYSELY:

Suomalaiset torjuvat 
työsuhdeturvan 
heikentämisen

S3

DIGIALBUM
S7-9

Marja Muotio, Vaasa

 Stfelsen utlyser möjlighet at söka stpender för utredningar och forskning i ämnen där informaton kan 

hjälpa tll at utveckla ekonomin. Arbetet som understöds kan vara även av flosofsk art. Ansökningarna bör 

inlämnas före 31.9 2016  och kan sändas som bilaga tll sture.udd@upc.f

Säätö julistaa haetavaksi stpendejä tutkimuksiin ja selvityksiin jolla voidaan osoitaa etä 

informaatohallinnalla ja –tekniikalla voidaan kehitää  nyky-yhteiskunten talouta. Työ voi myös olla 

luonteeltaan flosofnen Hakemukset tulee jätää 31.9 2016 mennessä. Hakemuksen voi lähetää erillisenä 

liiteenä emailillä: sture.udd@upc.f

Stiftelsen utlyser möjlighet att söka stipender 
för utredningar och forskning i ämnen där 
information kan hjälpa till att utveckla eko-

nomin. Arbetet som understöds kan vara även av 
filosofisk art. Ansökningarna bör inlämnas före 
30.9 2018  och kan sändas som bilaga till 
sture.udd@upc.fi

Säätiö julistaa haettavaksi stipendejä tutkimuk-
siin ja selvityksiin jolla voidaan osoittaa että 
informaatiohallinnalla ja –tekniikalla voidaan 

kehittää  nyky-yhteiskuntien taloutta. Työ voi myös 
olla luonteeltaan filosofinen Hakemukset tulee jät-
tää 30.9 2018 mennessä. Hakemuksen voi lähettää 
erillisenä liitteenä emailillä: sture.udd@upc.fi



For more information visit 
the Oktoberfest FB-page!

•	 Tänä	vuonna	myös	mahdollisuus	
varata	pöytä	molempina	iltoina!

•	 Olut-paketti:	20€	/	hlö	/	ilta	(min	4	
hlöä).	Sisältää	paikan	seurueelle	
omassa	tai	pitkässä	pöydässä	ja	1L	
Oktoberfestolutta	/	hlö.

•	 Olut	&	Ruoka-paketti:	35€	/	hlö	/	ilta	
(min.	4	hlöä).	Sisältää	paikan	seurueel-
le	omassa	tai	pitkässä	pöydässä	ja	1L	
Oktoberfestolutta,	1	ruokalipuke	sekä	
1	oman	oktoberfesthatun	/	hlö.

Varaukset	osoitteeseen	
sales@bockscornerbrewery.com	
viimeistään	20.9.2018	ja	lunastus	paikan	
päällä	ennen	klo	20	kunakin	iltana.	

Osallistu vuoden juhlaan ja maista 
hyvää Oktoberfestolutta!

- Live musiikkia

- Happy Hour
- Lastenohjelmaa

lauantaina 12-16

- Ilmainen bussikuljetus 

Bock’sista keskustaan ja 

Gerbyyseen molempina 

iltoina!

•	 I	år	även	möjligt	att	göra	bordsbok-
ningar	till	både	fredag	och	lördag!

•	 Öl-paket:	20	€	/	pers	/	kväll	(min	4	
pers).	Inkluderar	plats	för	sällskapet	i	
eget	eller	långbord	och	1L	Oktoberfe-
stöl	/	pers.

•	 Öl	&	Mat-paket:	35	€	/	pers		/	kväll	
(min	4	pers).	Inkluderar	plats	för	säll-
skapet	i	eget	eller	långbord	och	1L	
Oktoberfestöl,	1	matbiljett	samt	1	
egen	oktoberfesthatt	/	pers.

	
Bokningar	riktas	till	
sales@bockscornerbrewery.com 
senast	20.9.2018	och	bör	lösas	in	på	
plats	innan	kl.	20	den	ifrågavarande	
kvällen.
Kom och delta i årets fest och 
smaka den goda Oktoberfestölen!

@ Bock’s
Oktoberfest

21-22.9.2018

-  Live musik
-  Happy Hour
-  Program för barnen

 lördag 12-16

- Gratis busstransport 

 från Bock’s till centrum    

 och Gerby båda 

 kvällarna!

OKTOBERFEST PÅ BOCK’S – ÅRETS FEST!
Fre/Pe klo 16.00 -02.00 Lö/La klo 12.00 – 02.00
Bock’s Oktoberfest – vuoden juhla!



STTK:N KYSELY:
Suomalaiset torjuvat 
työsuhdeturvan heikentämisen
STTK:n teettämän kansalaiskyselyn 
perusteella selkeä enemmistö suoma-
laista suhtautuu kielteisesti siihen, että 
työntekijöiden työsuhdeturvaa heiken-
nettäisiin työllistymisen edistämiseksi. 
Torjuvalla kannalla on 65 prosenttia 
kyselyyn vastanneista. Erittäin tai jok-
seenkin myönteisesti työsuhdeturvan 
heikentämiseen suhtautuu 27 prosent-
tia vastaajista.

Vastaajien poliittinen tausta vaikut-
taa suhtautumiseen. Myönteisimmin 
työsuhdeturvan heikentämiseen 
suhtautuvat kokoomuksen kannattajat 
(59 % vastaajista), Suomen keskustan 
kannattajat (51 %) ja sinisten kannat-
tajat (48 %). Vähiten kannatusta tulee 
vasemmistoliiton (8 %) ja SDP:n (11 %) 
kannattajilta.

- Kannatus näyttää näin myötäilevän 
hallitus-oppositio-jakoa, STTK:n pu-
heenjohtaja Antti Palola toteaa.

STTK:n Aula Researchilla teettämään 
sähköiseen kansalaistutkimukseen vas-
tasi yhteensä 2 107 iältään 18-75-vuo-
tiasta henkilöä eri puolilla Suomea. 
Kysely toteutettiin heinäkuun lopun ja 
elokuun puolivälin aikana.

Jyrkkä ei irtisanomisen 
helpottamiseen

STTK suhtautuu erittäin kieltei-
sesti hallituksen esitykseen keventää 

henkilöperusteista irtisanomista alle 20 
hengen yrityksissä.

- Asiantuntijat ovat todenneet esityk-
sen työllisyysvaikutukset olemattomik-
si. Esitys on kohtuuton myös siksi, että 
se altistaisi työntekijät työnantajan mie-
livallalle eikä mikään takaisi työpaikan 
säilymistä. Työntekijät olisivat täysin 
eriarvoisessa asemassa, jos työntekijöi-
den työsuhdeturva riippuisi yrityksen 
koosta. Myös kiinnostus hakeutua alle 
20 hengen yrityksiin heikkenisi, Palola 
arvioi.

Hän muistuttaa, että hallitus on kolme 
viimeistä vuotta keskittynyt monin 
eri tavoin heikentämään työntekijöi-
den asemaa. Koeaikaa on pidennetty, 
takaisinottovelvoiteaikaa lyhennetty ja 
aktiivimalli toteutettu.

- Jo riittää. Hallituksen on luovuttava 
esityksestään. Irtisanomista helpot-
tamalla ei luoda luottamusta, mutta 
luodaan pelkoa ja epäluuloa. Myös 
riitely, työmarkkinahäiriöt ja karenssit 
lisääntyisivät.

STTK:n hallitus on vaatinut keskeyt-
tämään irtisanomisen helpottamiseen 
tähtäävän hankkeen. Jos näin ei tapah-
du, liitot valmistautuvat järjestöllisiin 
toimiin.

Lähde: STT - 
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry.

Måndag/Maanantai:
Penne Bolognaise  L, / 
Kallrökt laxfrestelse L,G 
Penne Bolognaise L, 
Kylmäsavulohikiusaus L,G 

Tisdag/tiistai:
Ugnsfärs med fetaost och soltorkad 
tomat L / 
Räksoppa G, L Dessert
Uunimureke fetalla ja aurinkokui-
vatulla tomaatilla  L / 
Katkarapukeitto G, L Jälkiruoka

Torsdag/torstai:
Traditionell ärtsoppa G, L 
Pannkaka med sylt och grädde L /  
Chili Con Carne G, L
Perinteinen hernekeitto G, L 
Pannukakku, hilloa & kermavaahtoa L / 
Chili Con Carne 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:
Broilerlår med örtmajonnäs G, L / 
Forell baddad i dillgrädde G, L
Broilerin koipireisi ja yrttimajo-
neesi, L / Tillikermassa haudutettu 
kirjolohi G, L

Lounas

10 €

Liten öl+lunch
Pieni olut+lounas

12,50 €
Sunday steak 7 €

Vuxna/Aikuiset
Barn/Lapset

16.50 €
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OBSERVATEUR

� u
Äppelskörden
Observateur: 
Nanny Rex
Vörå

p Grannens vackra pelargoner.
Observateur: Marianne Jakobsson, Karperö

pPostjakten anländer 31.08 till inre hamnen i Vasa.
Observateur: Christian Nylund, Vasa

mega@upc.fi  
"observateur"

Ota kuva ja kommentoi lyhyesti – 
max noin 100 merkkiä – tapahtu-

maa, treffiä, luontokokemusta, raken-
nelmaa, ilmiötä, rakennusta, esinettä, 
tosiasiaa, - jotain jolla kuva voi saada 
osallisuutta aikaan. ”Bloggaa” ja kehitä 
Pohjanmaata! 
Lähetä kuva ja teksti sähköpostitse osoit-
teeseen mega@upc.fi, merkitse aiheeksi 
”Observateur”. Jokaista julkaistua kuvaa 
kohden, kerääntyy 1 piste joka vastaa 1 
euroa. 
Kun on kerännyt 10 pistettä, saa 10 euron 
arvoisen lahjakortin Bocks’in kyläkaup-
paan.

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

evenemang, en naturupplevelse, 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 po-
äng vilket motsvarar 1 euro. När 10 po-
äng samlats, får man ett presentkort värt 
10 euro till Bock's byabutik.

p Sumu saa esiin hämähäkin verkot/dimman får fram spindelväven
Observateur: Marianne Gråbbil-Hakkola.



www.megamedia.fi

 Simo Peltola, Pietarsaari. "Puuveneitä Pietarsaaren veneveistämön laiturissa 1.9.2018".

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. 

  Paula Viitanen, Teuva. "Kaverikuvassa elokuun  
  heinikossa ´(Sinisiipiset/lycaenidae)".

  Jessica Norrgård, Nykarleby. "Droppar".

  Tobias Lindbäck, Perus. "Tistel i solnedgång".



www.megamedia.fi

Julkaisemme viikoittain lukijoiden kuvia digial-
bumissa. Voit osallistua sähköpostitse, lähettä-

mällä kuvasi sekä nimesi osoitteeseen mega@upc.fi 
Vi publicerar varenda vecka våra läsares bilder 

i digialbumet. Du kan delta via e-post. Skicka 
in bilden till mega@upc.fi med namn och ort. 

 Matti Hietala, Vaasa. "Merellä kuin ennen, Lohtaja".

 Marja Muotio, Vaasa

  Inga-Britt Stenbacka. "Solnedgång på skären".

 Anneli Nyberg, Korsnäs. "Runsaasti".
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  Christina Mattsson, Vasa. " Det ser ut, som om 
  Aroniabären mognar för skörd inom några veckor.

 Tuula Taskinen, Teuva. "Sähkökatkos".

 Christian Nylund, Vasa. "På besök hos Massajerna i 
 nationalparken Serengeti i Tanzania, januari 2018".

Boris Berts, Vasa. "Naturens eget konstverk, 
Molnträsket



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.
Yleisöopastus sunnuntaina 16.9. 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. 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.
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.
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 
Esa Riipan näyttely päättyy 8.9. 
Konstrundan 8-9.9. klo 11-17. 
HELENA SAAREN  MYARPI-NÄYTTELY 12.9. 
-6.10.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. 
Öppen guidning för publiken ordnas 
söndagen den 16.9. 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. 
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.
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.
Esa Riipan näyttely päättyy 8.9. Konstrun-
dan 8-9.9. klo 11-17. 
HELENA SAAREN  MYARPI-NÄYTTELY 12.9. 
-6.10. Öppet on-fre 13-17, lö 12-15. 
Kyrkoesplanaden 19 (Kinamuren). Fritt 
inträde.
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

Bazi & Mazi SUDOKU

#1 7 6 1 9 5 8

2 9 7

1 6

4 7

5 2 1 4 7

8 5

5 1

3 4 7

4 6 7 9 1 3

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.65)
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Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.65)

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

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Wed May  9 08:28:17 2018 GMT. Enjoy!
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JAPANSKT BILDKRYSS JAPANILAINEN RISTIKKO

SUDOKU - COMICS - JAPANESE PUZZLE

30
3

Ratkaisu 
- lösning

v35

7 2 9

2 4 5

5 6 4

9 8 4 3

6 1 8 2

3 2 8 4

8 3 2

4 5 7

9 4 2

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.49)
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Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.49)

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

Seema's Food

India is a land of rich cultural herit-
age. It is a land of diverse cultures 
and festivities. Most of the festivals 

are celebrated with a lot of pomp and 
gaiety. As we, Maharashtrians follow 
the Lunar calendar our festivals are 
celebrated as per the Lunar month and 
hence it changes accordingly. We do not 
have a fixed day for a specific festival. 
Today I will tell you about our “Raksha 
Bandhan” and “Narali Purnima” which 
we celebrated over the weekend of the 
26th of August 2018. 

Narali Purnima literally translated 
means coconut full moon; this festival 
is celebrated in the month of Shravan 
on the full moon day. So, if we go by the 
Gregorian calendar, usually it comes in 
the month of August. This is celebrated 
by the fishermen community of the 
western India-Maharashtra, Gujarat and 
Goa as it marks the end of monsoon 
season and now they would start their 
fishing activities. They offer coconuts to 
the sea, to the Varun God and deck up 
their boats. As in all festivals of India, 
food also plays an equally important 
part, most of the desserts or sweetmeats 
are made with the base ingredient as 
coconut. We make Narali bhaat, the co-
conut rice – an easy preparation would 
be too cooking a cup of rice, but it helps 
if the rice was washed and drained and 
kept for an half an hour approximately 
before cooking it.  

Meanwhile, as the rice is getting 
cooked, grate a fresh coconut or if using 
desiccated coconut soak it in milk for 
the time it takes the rice to cook. Mix 
the coconut with jaggery or Fariinisokeri 
/ Farinsocker as we get it here. In an-
other pan add 2 teaspoons of ghee then 

add some 4 cloves. Mix the cooked rice 
with the coconut jaggery/ Fariinisokeri 
mixture, add it to the ghee with cloves 
and let it cook over a low heat for a 
couple of minutes. Then add cardamom 
powder to it. Cover and cook for a while 
and the rice is ready. Garnish it with 
cashew nuts or you may add raisins to it 
if you like.

Another dish, Coconut fudge or 
Naralachi Vadi as we call them in 
Marathi are made with freshly grated 
coconut (or if using desiccated coconut 
then to soak it in milk to make it real 
soft). In a pan, heat some ghee and then 
add the coconut just mix it and then add 
sweetened condensed milk to it and go 
on stirring to prevent it from sticking 
to the bottom of the pan. If you prefer 
it sweeter you may add more sugar too, 
but the condensed milk works fine. After 
a while, it thickens and that’s when you 
can add saffron streaks or cardamom 
powder whatever you like. Then pour 
the homogenous mixture over a greased 
plate and cut them in diamond shapes. 
You may garnish with cashew nuts too. 
Let it cool and then its ready to eat.

Along with Narali Purnima we cel-
ebrate “Raksha Bandhan” which means 
“protect bond/binding”. This is the 
festival of siblings, Brothers and Sisters, 
the sister ties “rakhi” a band onto the 
brother´s wrist praying for his safety and 
wishing him health, wealth and prosper-
ity. In return, the brother promises to 
take care of her and also showers her 
with gifts. 

Festivals are meant to be a celebration 
of relationship and a chance to cherish 
our nearer and dearer ones and also 
enjoy the festive foods that go with it.

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.

FESTIVE FOODS: 
Raksha Bandhan & Narali Purnima

A POTENTIAL SOLUTION. Every day, 
20 people die in the U.S. because they 
didn’t receive an organ transplant in time. 
There simply aren’t enough viable donor 
organs to meet the demand.
Xenotransplantation — transplant-

ing living cells, tissues, or organs from 
an animal into a human — could help 
us meet this demand for organs, and 
now, researchers from the University of 
Alabama at Birmingham (UAB) have 
developed a series of tests that could 
help ensure future xenotransplants are 
successful.

They published their research in the 
journal Xenotransplantation on August 
18.

TESTING. TESTING. Thanks to gene-
editing techniques like CRISPR, we’re 
now able to modify animals so that it’s 
less likely that a human recipient rejects 
their transplanted organs. However, 
rejection isn’t the only potential issue. 
There’s also the possibility that the 
donated organ will contain some sort of 
virus or infectious microorganism that 
could make recipients sick.

To ensure organs from pigs don’t con-
tain any infectious hitchhikers, the UAB 
researchers developed quantitative assays 
— procedures designed to determine the 
presence, amount, or activity of a target 
— for 30 infectious agents that could 
potentially move from a pig to a human 
host.

ONE LESS WORRY. After testing the 
assays on nine sows and 22 piglets, the 
researchers determined that they were 
“highly sensitive,” producing results com-
parable to the kinds of tests already used 
to check for viruses in humans. They’re 
hopeful their assays could help usher in 
the era of organ xenotransplantation.

“The assays hold promise as part of the 
screening program to identify suitable 
donor animals, validate and release trans-
plantable organs for research purposes, 
and monitor transplant recipients,” lead 
researcher Mark Prichard said in a news 
release.

Now that we know we have a way to test 
animal organs for potentially dangerous 
infectious agents, we can start address-
ing some of those other hurdles along 
the path toward potentially life-saving 
xenotransplantation.

READ MORE: Clearing a Xenotrans-
plantation Hurdle: Detecting Infectious 
Agents in Pigs [University of Alabama at 
Birmingham]

More on xenotransplantation: Refur-
bished Organs Could Save Millions on 
the Transplant List

by Kristin Houser 
August 31, 2018 
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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)

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)

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 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)

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

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)

Olen liikunnallinen, erähenk., kulttuu-
rista nauttiva, Lapin lumoissa oleva, 
57v, kajaanilainen nainen. Tanssitko 
kanssani tangon? (1206178)

Etsin vapaata miestä elämänkumppa-
niksi. Olet rehellinen, alko ei ongelma-
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)

Olen nuorekas, lenkkeilyä, uintia ja 
tanssia harrastava nainen. Etsin tupa-
koimatonta, tanssitait. ja luotettavaa, 
reipasta miestä 08-alueelta. Odotan 
viestiäsi. (1205777)

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)

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)

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

Olen 50v bi-nainen, haen 40-50v les-
bo- tai bi-naista ystäväksi ja tapaamisiin. 
Olen puhelias, avoin, mukava nainen. 
Olen 170cm pitkä, blondi, muodokas. Pi-
dän ulkoluist, musiikist, elokuvist, joskus 
baaris käymisest, ruanlaitost. (1206761)

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 förhål-
lande. (1205160)

Etsinnässä hoikka, kaunis, 30-50v nainen, 
jolta löytyy nahkahousut, korkosaappaat 
10-15cm. Itse raitis, 48/195/106, voimai-
lua harrastava mies. (1206785)

Kuka tykkäis ja ois mun kanssa? Olen 53v 
mies 08-alueelta, asun maalla. (1206781)

Nainen, 67-77v, olet nuorekas, reipas-
henk. ja pidät tanssista, kesäteatteris-
ta, etelänmatkoista ja Lapin vaelluk-
sista. Täällä rehti, terve mies, monitait. 
keittiöstä ulkotöihin. (1206766)

Nainen, joka kaipaat rehtiä ja tervettä mies-
tä, joka kuntoilee, tanssii, matkailee ja tekee 
kaikki remonttityöt. Joten reipashenk., lii-
kunnallinen nainen, ota yhteyttä. (1206760)

Olen 63v, nuorekas, liikunnall. mies, sisäi-
sesti kaunis/rikas/ arjenälykkö. Miel. maal-
la, metsässä, puutarhassa viihtyvä, raitis/
savuton, tanssiva. Harvinaisuus. (1206756)

Sinä itseäni vanhempi, ihana nai-
nen, tulisin luoksesi. Olen 54v mies 
08-alueelta. (1206750)

Kunnollisen, vapaan, sisäisesti ja ulkoi-
sesti kauniin, hoikkavyötäröisen, kur-
vikkaan, hellän naisen läheisyyttä kai-
paa vapaa, herttainen, nuorekas, kes-
ki-ikäinen, silmiä myöten hyvännäk., 
yhden naisen mies. (1206727)

Olen töissä oleva, rauhallinen ja kun-
nollinen, 38/184/74, omillaan toimeen-
tuleva ja lapseton mies. Haen tositark. 
naista kainaloon. (1206716)

Oulu-Kokkola, huumorintaj., halukas, 45-
65v nainen. 61/188/88, mökkeilevä, va-
paa, mukava mies etsii sinua. (1206696)

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, lapsi-
rakas, luotettava, turvallinen ja työssäkäy-
vä, vapaa mies E-Pohjanmaalta etsii tosi-
tark. sydänystävää ja yhteistä tulevaisuutta 
yhden miehen naisen kanssa. (1206350)
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  SEKALAISTA
Ota uusi suunta elämääsi! Luotet-
tava auttaja/ennustaja, 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)

Olen iloinen, elämänmyönt., ulospäin-
suuntautuva, savuton, luotettava ja nuore-
kas, 66v nainen. Hakusessa vastaavanlai-
nen, 55-66v mies. Oulu ja ymp. (1206788)

Olen kunnollinen, 62v, työssä oleva nai-
nen. Etsin kunnollista, tavallista miestä 
kaveriksi ja ystäväksi. (1206740)

Olen 50v nainen ja etsin ystävää 40-
55v miehestä. Harrastan koirieni kanssa 
esim. luonnossa liikkumista. (1206724)

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)

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

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)

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

Olen 51v, bi btm-mies 08-eteläs-
tä. Vielä on kesää jäljellä. Autossa tai 
luonnossa. (1206739)

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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