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Maija Leppäniemi, Isokyrö
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Kolmen päivän Apple
ostostapahtuma.

Apple Airpods

MacBook Pro 13” 128GB

1 kpl/asiakas

Vain 15 kpl

1299€

+
MacBook Pro 13” 128GB

Beats Solo3 Wireless

1299€

Hovioikeudenpuistikko 19, Vaasa
Ma-Pe: 10-18, La: 11-15
www.itronic.fi

TM ja © 2018 Apple Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tarjoukset ovat voimassa
13-15.9, rajoitetut määrät.

TERVETULOA TEKEMÄÄN ALKU SYKSYN LÖYTÖJÄ!
VÄLKOMMEN OCH GÖR HÖSTFYND!

Paikallinen, palveluksessasi yli 2000m² myymälä ja eri tuotteita 60 000 valikoima!

-25%
7,50€

Kaikki käsineet / Alla handskar

S U O RAAN

-20% -50%

UUSI VAASA - NYA VASA

Österbotten behöver ny
regional tanke och kraft:

HAMMASPROTEESIT
Erikoishammasteknikolta

2a0lallav.

Soita ja varaa aikasi!
VAASA 312 1233
Kauppapuistikko 20B

ja

-70%

Tolkintie 17, 61500 Isokyrö
ma-pe 9.00-18.30 la 9.00-17.00
050-5974591 www.tolkinkauppahalli.fi

Tarjoukset voimassa 20.9. 2018 saakka niin kauan, kuin tarjouserää riittää

LAIHIA 477 0744
Kauppatie 5

MAALAHTI 347 8080
Köpingsvägen

FAKTA 7
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S

Nytt arbetssätt
och ny attityd!

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

0,80€
-25%

Vahakankaat hyvät syysmallit valtavat
valikoimat kaikki mallit
-25%
Enormt utbud av höstmodeller
på vaxdukar, alla modeller

Paljon uusia tuote eriä,
alennettuja hintoja
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S

Case RuralLife och CityLife:
KÖP DIREKT – skapa nya jobb!

MacBook Pro 13" ja Beats Solo3 bundle on saatavilla vain
opiskelijoille ja opettajille.

Kumisaappaat kaikki mallit
Gummistövlar alla modeller
WC-paperi 24 rullaa HALPAA
WC-papper 24 rll BILLIGT
Fairy käsitiskiaine 450ml
Fairy handdiskmedel 450 ml

DIREKT

#

139€

S

tiftelsen utlyser möjlighet att söka stipender
för utredningar och forskning i ämnen där
information kan hjälpa till att utveckla ekonomin. 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

S

äätiö julistaa haettavaksi stipendejä tutkimuksiin ja selvityksiin jolla voidaan osoittaa että
informaatiohallinnalla ja –tekniikalla voidaan
kehittää nyky-yhteiskuntien taloutta. Työ voi myös
olla luonteeltaan filosofinen Hakemukset tulee jättää 30.9 2018 mennessä. Hakemuksen voi lähettää
erillisenä liitteenä emailillä: sture.udd@upc.fi
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vuta-år

Lasten korvatulehduskierteen katkaiseminen

Upprepade öroninflammationer hos barn

– tehokkaat ratkaisut Lääkärikeskus Promedista

– effektiva lösningar på Läkarcentralen Promedi

Lapsilla äkillinen välikorvantulehdus on yleinen vaiva, erityisesti alle
3-vuotiailla lapsilla. Korvatulehduksen aiheuttavat lapsen nenänielussa olevat bakteerit, joille limaiset hengitystiet mahdollistavat
otolliset olosuhteet aiheuttamaan tulehdusta. Toisin sanoen korvatulehdusta edeltää lähes aina limainen ylähengitystietulehdus
(flunssa).

Akut mellanöreinflammation är ett vanligt problem, i synnerhet
hos barn under tre år. En öroninflammation orsakas av bakterier i
barnets nässvalgrum. Slemmiga luftvägar utgör gynnsamma förhållanden för bakterierna att skapa en inflammation. Med andra ord
föregås en öroninflammation nästan alltid av en slemmig övre
luftvägsinfektion (influensa).

Tulehtuneen välikorvan oireita ovat nuha, yskä, joskus kuume, osalla silmän sidekalvontulehdus tai korvakipu (yölevottomuus). Osalla
pelkkä pitkittynyt nuhaisuus ja yskä. Lisäksi korva voi vain tuntua
tukkoiselta tai kuulo voi olla alentunut tulehtuneen korvan puolella.

Symtom på en inflammation i mellanörat är snuva, hosta, ibland
feber, hos en del förekommer bindhinneinflammation i ögat eller
öronvärk (oroliga nätter). En del har bara en långvarig snuva och
hosta. Örat kan dessutom kännas täppt eller hörseln kan vara nedsatt i det inflammerade örat.

Korvatulehdusten kierre on kuitenkin pysäytettävissä, eikä uusiutuvia tulehduksia tarvitse sietää pitkään. Jos perheessänne on
sairastettu toistuvia korvatulehduksia puolen vuoden aikana, on
mahdollista, että putkitus katkaisee tulehduskierteen. Putkituksella
saadaan välikorvaan tarvittavaa tuuletusta.
Asiantuntevat korvalääkärimme arvioivat putkitus- tai leikkaustarpeen, ja voit varata ajan jo tänään.

Den onda cirkeln av upprepade öroninflammationer går att stoppa
och man behöver inte stå ut med återkommande infektioner länge.
Om ni har haft upprepade öroninflammationer under det senaste
halvåret i er familj, är det möjligt att rörinsättning kan vara lösningen. Genom att sätta in rör i örat ventileras mellanörat.
Våra sakkunniga öronläkare bedömer behovet av rörinsättning eller
operation – du kan boka en tid redan i dag.

Kuinka hoitoon?

Hur söka vård?

Mikäli epäilet lapsellasi olevan tarvetta korvien putkitukselle tai
nielurisaleikkaukselle, ole meihin mielellään yhteydessä. Korvien
putkitus tehdään päiväkirurgisena toimenpiteenä nukutuksessa.
Voit varata ajan suoraan erikoislääkärille, tai pyytää lähetettä hoitavalta lääkäriltäsi. Sinulla on valinnanvapaus sopia erikoissairaanhoidosta oman hoitavan lääkärisi kanssa. Lääkärikeskus Promedissa
sinua ja perhettäsi hoidetaan huippuasiantuntijoiden avulla, ilman
pitkiä jonotusaikoja.

Kontakta oss, om du misstänker att ditt barn behöver få rör i öronen
eller behöver genomgå en tonsilloperation. Rörinsättning görs som
ett dagkirurgiskt ingrepp under narkos. Boka en tid direkt till specialistläkare eller be din behandlande läkare om remiss. Du har valfrihet att komma överens om specialiserad sjukvård med din behandlande läkare. På Läkarcentralen Promedi får du och din familj
vård av toppspecialister, utan långa väntetider.

Ota yhteyttä, kerromme mielellämme lisää.

Kontakta oss, vi berättar gärna mer.

Tervetuloa ilmaiseen lastentapahtumaan Lääkärikeskus Promediin 6.10.2018 klo 10–13!
Välkommen till ett gratis evenemang för barn på Läkarcentralen Promedi 6.10.2018 klo 10–13!
Lääkärikeskus Promedi avaa
ovensa lapsiperheille 10vuotisjuhlansa kunniaksi.
Teemana päivässämme ovat
lasten korva- ja nielutulehdukset. Tarjoamme lapsille
leikin kautta mahdollisuuden tutustua lääkärinvastaanoton käytäntöihin ja
kokeilla vastaanottotilannetta omilla ehdoillaan.
Läkarcentralen Promedi slår
upp sina dörrar för barnfamiljer 10-årsjubileet till
ära. Temat för dagen är
öron- och svalginflammationer hos barn. Vi ger
barnen möjlighet att via
leken få en inblick i hur
det går till på en läkarmottagning och prova på läkarbesökssituationen på sina
villkor.

Korva-, nenä- ja
kurkkutautien erikoislääkäri
Juhani Pöntinen
keskustelemassa lasten
korva- ja nielutulehduksista

Temppurata ja
leikkinurkkaus

Föreläsning av specialist i öron-, näsoch halssjukdomar Juhani Pöntinen
om öron- och svalginflammationer
hos barn

LASTEN HÄRMÄ
TÄYNNÄ TOIMINTAA

Hinderbana och
lekhörna
Nalle- ja nukkelääkärit vastaanottavat
lasten sairaita leluja
Nalle- och dockläkare som
undersöker och behandlar
sjuka leksakspatienter

Härmän
kylpylän NippeNorsu
mukana menossa
Elefanten Nippe-Norsu
från Härmä Spa

Lämpimästi tervetuloa! Varmt välkomna!
Ajanvaraus ja lisätiedot / Tidsbokning och information
06 357 7700
www.promedi.fi
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Österbotten behöver ny regional tanke och kraft:

Nytt arbetssätt och ny attityd!
Checka din politiker

Kolla här vad hen går för. Hur många poäng får hen i de viktiga frågorna
som styr framtiden för Österbotten?
OMRÅDE

1. Forskning & utveckling

INITIATIVRIK

OK

1

x

INGA INITIATIV

0

2. Logistik		

3. Universitetet

4. NYA arbetsplatser

5. Sociala innovationer
6. Nya ecosystem
7. CityLife

8. RuralLife

9. Samverkan med Umeå

10. Hela Österbotten som turistattraktion
11. KÖP DIREKT från producent
12. AI/digitalisering

Poäng totalt

Initiativrik betyder att du ser att politikern tänker på saken mycket och att hen
hittar på idéer och försöker aktivt få förslag att bli genomförda. Ok betyder att hen
nog är positiv/inte motsätter sig men väntar att någon annan skall åstadkomma.
Om politikern får 6 eller fler poäng så kommer vi att klara de flesta utmaningarna
i framtiden. Om politikern får 3 eller färre poäng så kommer regionen inte att klara
sig väl. En så kallad ”varg” i politiken. Bl.a. svenska språket lider eftersom ungdomarna inte kommer att ha någon anledning att stanna kvar. Didaktik och förvaltningsspråk löser inte språkfrågan.

													
1.

FAKTA 7

Akta personer som söker
stavfel men undviker sakfel.

Mänskan är ingen perfekt varelse. Ofta är det lättare
– även i politiken – att slå sig fram med formella prestationer eller söka röster med att spela på känslor. Vi
borde bli duktigare på att fokusera på dom stora sakfrågorna. Därför bifogade test för politiker.

2.

Fokusera på det som är avgörande om 10-20 år!

Den idag döende gamla regionalpolitiken byggde på
fördelning av den gemensamma kakan. Numera och i
framtiden skall kakan bakas själv och det gäller att sikta
på väsentliga frågor som har stor utvecklande betydelse
på sikt. Att protestera i efterhand utan att vara med
och bereda frågorna 10 år på förhand blir olycksaligt!
Framförhållningen bör var minst 10-20 år! Och bara nya
kakor gäller.

3.

Undvik personfixering!

Hela Europa och USA för den delen gastkramas av en
förödande personfixering i politiken. Det har blivit viktigare vem som talar än vad som sägs. Det är dags för
ökad substanspolitik. Det behövs en attitydförändring!

4.

Partiernas fjäder har mist sin spänst

I stället för partier så är det dags för olika typer av
samverkan – inte samarbete! Dvs en integration av
verksamheter. Modell kan tas från Vasa – Umeå där ett
gemensamt hamnbolag grundats och båten drivs av ett
gemensamt bolag. Kvarken Universitetet borde starta
osv.

5.

10-20 åringarna är nyckeln

Det är dagens 10-20 åringar som är nyckeln till regional
framgång. Stoppa utflyttningen av arbetsför ungdom
och skapa en region dit ungdomarna från Europa flyttar.
Det är ribban!
Det centrala är att kunna skapa arbetstillfällen och sociala miljöer som är funktionella och konkurrenskraftiga
–- inte ifråga om slöhet – utan passion och innovation.
Det löser också RuralLife problemet.

DIREKT

S U O RAAN

Case RuralLife och CityLife:
KÖP DIREKT – skapa nya jobb!

Ö

sterbotten och Nya Vasa borde bli en definitiv föregångare i Europa i att köpa direkt av producenter varor och tjänster. I nuvarande Österbotten
bor 180.000 mänskor. Om vi per person skulle köpa för
10 Eur per vecka mer direkt av producent – typ mat och
turism – så skulle det skapa c. 2000 nya jobb i regionen.
Dethär kräver inga nya projekt och pengar. Det här
kräver att nuvarande politiker, tjänstemän, företagare
och medborgare (välavlönade medelklassare framförallt)
börjar titta i sina kylskåp och följa med vad man Facebookar om. Mega ordnar ett evenemang på Haymarket
där politikerna får säga vad dom tänker göra personligen åt saken i Vasa.
Det viktiga är att köpa direkt av producent dvs att göra
produktionen av lokala varor och tjänster så lönsamma
att producenterna kan utveckla kvaliteten till hög nivå.
Lokala varor i marketarna är bra men löser inte grundproblemet med lönsamheten.
KÖP DIREKT är kanske det bästa svaret på problemet
att utveckla RuralLife men även högklassigt CityLife. Se
till att iden inte utlokaliseras till någon som anställs för
detta projekt.
Vi helt enkelt behöver följa upp vad den enorma massan
av politiker, tjänstemän, mediafolk etc som redan har
avlöning gör åt saken personligen.

M

ega publicerar en artikelserie med 15 fakta för att belysa de
aspekter som den nuvarande kommun-strukturen påverkar
negativt. En region som Enestam-Rapo utredning föreslog
2014 skulle kunna förhindra förgubbningen och förgummningen av
hela Österbotten.

Skall Österbotten finnas på kartan måste ganska snabbt skapas en
region som drar till sig unga och har moderna arbetsplatser och Cityliv. Först när fler unga flyttar från Sverige hit kan vi säga att det är bra
som det är.
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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

Även på
Sjövägen 54b
66210 Molpe

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

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

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

Myynti ja huolto
Försäljning och service
Tammipiha-Ekgården
J045 6566 659

www.halonen.com
ALIKOIMA NETISTÄ!
KATSO KALA JA ELÄINV
OCH DJURSORTIBEKANTA DIG MED FISKMENTET PÅ NÄTET!

oliike.fi
www.vaasanakvaari HUOM!

UUSI OSOITE
Laivakatu 13
(Minimani)
OBS! NY ADRESS
Skeppsgatan 13
(Minimani)

SUPERMEDIA

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

Måndag/Maanantai:

Tisdag/tiistai:

Onsdag/keskiviikko:

Torsdag/torstai:

Fredag/perjantai:

Eldig broilerwok G, L / Ugnspotatis
fylld med räkstuvning L, G

Karelsk stek G, L / Svampsoppa G, L
Dessert

Köttbullar i gräddsås L / Ugnsstekt
forell med citronmajonnäs G, L

Traditionell ärtsoppa G, L Pannkaka
med sylt och grädde L / Lasagne , L

Pulled pork och/ja
bbq-ribs G, L

Tulinen broileriwok G, L
Katkarapumuhennoksella täytetty
uuniperuna L, G

Karjalanpaisti G, L / Sienikeitto G, L
Jälkiruoka

Lihapullia kermakastikkeessa L /
Uunipaistettu kirjolohi ja sitruunamajoneesi G, L

Perinteinen hernekeitto G, L Pannukakku, hilloa & kermavaahtoa L /
Lasagne, L

OBS! HUOM! FREE PARKING

S u n d a y s te a k

Vuxna/Aikuiset 16.50
Barn/Lapset 7 €

€

Liten öl+lunch
Pieni
olut+lounas
Lounas

10 €

12,50 €

Oktoberfest
21-22.9.2018
MAKE GOOD!

✴ Party of the Year ✴

LIVE MUSIC ✴ HAY MARKET
✴ KIDS’ PROGRAM ✴
HAPPY HOUR ✴ FREE BUS

PRE-BOOK A TABLE FOR
YOUR FRIENDS AND YOU!
sales@bockscornerbrewery.com

For more info visit the
Oktoberfest FB-page!
Friday 21.9

PROGRAM

Oktoberfest lunch 11-14
Happy Hour 16-18

Live music from 21.00

Saturday 22.9

Kids’ program 12-16
HAY Market 12-15

Shop is open 12-17
Happy Hour 16-18

Live music from 19.00

HAY Market 22.9

Get your fresh local
produce straight from
the producer. Support
the development of a
thriving local community!

FINNEFARM

GLADA KNORREN

a rnfors
Kv

RODAS
EKOGÅRD

J

ulkaisemme viikoittain lukijoiden kuvia digialbumissa. Voit osallistua sähköpostitse,
lähettämällä kuvasi sekä nimesi osoitteeseen
mega@upc.fi

V

i 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.

Simo Peltola, Pietarsaari. "Pääskyset eivät vielä ole lähteneet etelään."
Kuvauspaikka: Svedjehamn, Björköby

Erik Nyman, Vörå

Maija Leppäniemi, Isokyrö

www.megamedia.fi

Jukka Toikkanen, Vaasa.
"Kilon verran superruokaa."

Yvonne Emmerstedt

Marianne Gråbbil-Hakkola

Elisabet Holm, Kvimo
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Ragnhild Hedkrok

Sandra Nylund, Oravais

Mira Berg, Vaasa. "Tyrnisato on kypsä"

Leena Minkkinen. "Sampo ihailee emännän
kurpitsaa

Satu Höykinpuro, Kokkola
"Kaunis talo"

Susanne Hammarberg, Närpes 4.9.2018

Näyttelyt

Utställningar

TIKANOJAN TAIDEKOTI
HATTU KALLELLAAN – PÄÄHINEITÄ VAASAN
KAUPUNGIN MUSEOIDEN KOKOELMISTA
8.6.–23.9.2018
Vaasan kaupungin museoiden kokoelmista koottu teemanäyttely esittelee päähineitä monipuolisesti niin taideteoksissa,
valokuvissa kuin itse esineinäkin.
Yleisöopastus sunnuntaina 16.9. suomeksi klo 14 ja ruotsiksi klo 13.
Opastus sisältyy museon sisäänpääsymaksuun.
Avoinna: tiistai–sunnuntai 10–17
Pääsymaksut: 9 € / 6 € / alle 18 v. ilmainen. 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, tietojärjestelmissä ja käyttöliittymissä ilmeneviin
virheisiin eli ”glitcheihin” keskittyvä
taidenäyttely.
Avoimet avajaiset yleisölle lauantaina
22.9 klo. 11-17! Ilmainen sisäänpääsy.
Ohjelmassa mm. retropelien kokeilemista,
Tee oma glitch -piste ja musiikkia.
Avoinna: tiistai–sunnuntai 11–17
Pääsymaksut: 9 € / 6 € / alle 18 v. ilmainen. Sisäsatama, Vaasa
POHJANMAAN MUSEO
EERO NELIMARKKA 15.06.2018–07.10.2018
Nelimarkan varhaisten teosten keskeisiä
aiheita olivat ihmiskuvat, joihin kuuluu
muun muassa koskettavia lapsimuotokuvia sekä mittava omakuvien sarja.
Vaasa 400 vuotta, Terranova, Hedmanin
kokoelmat
Avoinna: tiistai–sunnuntai 10–17
Pääsymaksut: 9 € / 6 € / alle 18 v. ilmainen. Museokatu 3, Vaasa
VAASAN TAIDEHALLI
HAHONKASALO-NIEMI-VIRTANEN, CHIMERA
25.8.–21.10.2018.
Taiteilijakollektiivi Honkasalo-NiemiVirtasen näyttelyn lähtökohta rauta-ajalla
elänyt yksilö ja hänen kasvonsa.
Vaasan kaupungintalo, Senaatink.1 D
Sisäänkäynti Raastuvankadun puolelta.
BLACK WALL GALLERY
IITTA PIETI JA SUSA WALVE "VIRTAUS" 15.9.7.10. PIIRUSTUKSIA, MAALAUKSIA JA VEISTOKSIA. 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
TERTTU ÅKERHOLMIN, ELSE KORVEN JA HEIDI
HJORTIN NÄYTTELYT.
Avoinna ti-to 12-18, la-su 12-16.
Pitkäkatu 66 Vaasa.
Vapaa pääsy.
PRINTMAKERS STUDIO/GALLERIA
HELENA SAAREN MYARPI-NÄYTTELY 12.9.
-6.10. Avoinna ke-pe 13-17, la 12-15.
Vapaa pääsy. Kirkkopuistikko 19 (Kiinanmuuri). 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 kaavaluonnoksia. 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 kulttuurikasarmi 13:ssa la 16.6. klo 11-16.
Korsholmanpuistikko 6. järj.
Vapaa pääsy.
SÖDERFJÄRDENIN METEORIIHI
Marenintie 292 Sundom, Vaasa
NÄYTTELY AVOINNA YLEISÖLLE : 3.630.9 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

Kustannus / Utgivare:

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.
Öppen vernissage för allmänheten lördagen 22.9 kl. 11-17! Gratis inträde! På
programmet bl.a. pröva spela retrospel,
gör din egen glitch-station och musik.
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.
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
IITTA PIETI JA SUSA WALVE "VIRTAUS"
15.9.-7.10. PIIRUSTUKSIA, MAALAUKSIA JA
VEISTOKSIA.
Korsholmsespl. 6/Kasern 13, Vaasa
Öppet ti 13-17, ons-fre 13-18, lö-sö kl 1215. Fritt inträde
ATELJÉ TORNI, STORALÅNGGATAN 66
TERTTU ÅKERHOLMIN, ELSE KORVEN JA HEIDI
HJORTIN NÄYTTELYT.
Öppet: ti-on 12-18, to 12-21,
lö-sö 12-16. Storalånggatan 66 Vasa.
Fritt inträde.
PRINTMAKERS STUDIO/GALLERI
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 (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 ALLMÄNHETEN: 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

Paino / Tryck:
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Toimitus / Redaktion:
Sören Lundberg Gsm 040-187 8137
mega@upc.fi
www.megamedia.fi
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SUDOKU - COMICS - JAPANESE PUZZLE
Bazi & Mazi

SUDOKU

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.52)
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Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.65)
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Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.65)
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JAPANILAINEN RISTIKKO
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Puzzle 1 (Very hard, difficulty rating 0.90)

Puzzle 1 (Very hard, difficulty rating 0.90)
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OBSERVATEUR
p Ännu är inte sommaren slut. Båten i sjön 07.09 vid fiskstranden
i Vasa.
Observateur: Christian Nylund, Vasa

pKotka auringon loisteessa.
Observateur: Solveig Nyman Aalto, Vaasa

p Humla i solskenet.
Observateur: Nanny Rex, Vörå

mega@upc.fi
"observateur"

O

T

Lähetä kuva ja teksti sähköpostitse osoitteeseen 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 kyläkauppaan.

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.

ta kuva ja kommentoi lyhyesti – max
noin 100 merkkiä – tapahtumaa,
treffiä, luontokokemusta, rakennelmaa,
ilmiötä, rakennusta, esinettä, tosiasiaa,
- jotain jolla kuva voi saada osallisuutta
aikaan. ”Bloggaa” ja kehitä Pohjanmaata!

a 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!

megamarkkinat
Ilmoituksen jättö
TEKSTIVIESTILLÄ

Kirjoita Rivi10 (väli) MEGA (väli)
ilmoitustekstisi. Mainitse viestissä myytkö/ ostatko/ vaihdatko/
vuokraatko/ lahjoitatko, tuote, lyhyt
kuvaus ja hinta. Max. 160 merkkiä

Esimerkki

Rivi10 MEGA Myydään Toyota
Auris 1.6 -11siisti. Hp. 10300e

Lähetä viesti numeroon 17197.
Huom! Tekstiviestinumero on
lyhentynyt. Ilmoituksen hinta 10e.
Ilmoitukseen tulee automaattisesti
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!

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

Jätä ilmoitus
helposti netissä

vaikka kuvan kanssa
mega.mainostaja.com
Den finlandssvenska

Kontakten

< Nainen etsii sinua
Etsin sinua sydämellinen, antelias ja
viisas, n. 65v mies. Täällä 60v lauluntekijä Pohjanmaalta. (1205584)
Etsinnässä raitis, vapaa, kädentait.,
65-72v mies loppuelon kumppanuuteen. Etsijänä saman ikäluokan leskeksi jäänyt nainen. (1205575)

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

Sinä 53-60v mies, vapaa, kunnollinen,
ongelmaton, viihdyt luonnossa. Täällä 57v, vapaa, nuorekas, hoikka nainen
haluaisi löytää sinut, joka voisit olla loppuelämäni tärkein ihminen. (1206591)
Hakusessa kiva, vapaa, kiltti, -60v,
huumorilla varustettu mies. Olet savuton ja raitis! Vastaa tosimielellä. Nainen, 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, rehellinen, 60-66v mies? Keksittäis yhteisiä harrastuksia, ruskareissutkin alkaa pian. (1206250)
Missä minun muruni on, sinäkö? Olet n.
55-64v ja sitoutumishaluinen. Olen 58v,
nuorekas nainen ja haluaisin jakaa elämäni kanssasi. Koko Suomi. (1206216)
Täällä nuorekas, 53v, vaalea pitkähiuksinen, viehättävä, herttainen, naisellinen
nainen etsii ystävää 45-55v, itsestään
huoltapitävästä, mukavasta, komeasta, 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 elämänkumppaniksi.
Olet rehellinen, alko ei ongelmasi, tanssitait., iältäsi n. 55-65v, Kokkola-Pietarsaari.
Ota yhteyttä, jos kiinnostuit. (1206169)
Olen 21v, ujo neiti. Odotan viestiä luotettavalta, 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. miesystävää. Kotona, luonnossa, vesillä viihtyvää
miestä. Marjastus plussaa. (1206070)
Olen nainen, -60v. Haen Sjkn alueelta
vapaata, rehellistä, 50-60v miestä karaoke-, tanssi- ym. seuraksi. (1205937)
Sinä henkisistä asioista kiinnostunut,
+60v mies. Saat olla fyysisestikin kehittynyt, pitkä, tumma, miellyttävä. Haluat
rakastua eläväiseen naiseen. Jos olet ollut yksin, tiedät mitä yksinäisyys on. Viestiä odottaa lämmin nainen. (1205745)

Ilmoita
Annonsera

Hei 65-71v, rehelliset miehet. Haen ystävää lenkille, tansseihin, nuotiopannukahveelle. Täällä huhuilee nainen
P-Pohjanmaalta. (1206844)

mega.mainostaja.com

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

Missä te osaavat, pystyvät miehet olette, kun ei tunnu löytyvän mistään? Ehdottamasti rehellinen, luotettava naisyrittäjä etsii. (1205621)

Olen 50v nainen ja etsin ystävää 4055v miehestä. Harrastan koirieni kanssa
esim. luonnossa liikkumista. (1206724)
Haluan tutustua sinuun luotettava, sympaattinen, vapaa, savuton, 52-59v mies.
Olen sopivan hoikka, liikunnallinen, 50+
oulutar. Tavataan ja ihastutaan! (1206660)
Puhuva, kenties pussaavakin, vapaa mies, yli 60v. Sinusta etsii ystävää
+70/170, pyöreä nainen. (1206634)

Mukava, 34v, kunnollinen, nätti nainen etsii omaa rakasta. Sinä rehellinen, luotettava, turvallinen mies, odotan vastaustasi. (1205429)
Olen 38v nainen. Etsin kilttiä, luotettavaa, mukavaa, rehellistä, 45-52v miestä. (1205335)
Löytyykö hellyydestä, läheisyydestä ja ihanista suudelmista pitävää, vapaata, n. 50v
miestä ihanalle, hellälle naiselle? (1205289)

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

Runsasmuotoinen, uskova nainen, juuri
sellainen kun olet. Tahtoisit perustaa perheen suomalaisen, uskovaisen, 62v miehen kanssa ja yhteisiä lapsiakin kotiimme
saada, niin tavattaisiin. (1206635)

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

Sinä vapaa nainen, +52v. Sinua kaipailee syksyn pimeneviin iltoihin kaveriksi ja ehkä enemmän oululainen, vapaa,
52v mies. Ota yhteyttä ihan mistäpäin
Suomea vain. (1206616)

< Mies etsii sinua
Hej kvinna. Jag söker dam sällskap i ålder 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 nainen kaikkeen kivaan mitä keksitäänkin? Olen K-Pohjanmaalta. (1206428)
Huumorintaj., 54v mies vailla sitä ns. oikeaa. Olen liikuntaa, valokuvausta harrastava, suht. mukava ja ongelmaton,
ei alko- tai muuta ongelmaa, tanssikengätkin odottaa käyttöä, näppäräsorminen ja käsistäni kätevä. (1206091)
Keskustelutait. ja komea mies etsii sinua
+50v, pehmeä, pyöreä, kiltti nainen. Olet
leski tai rouva ja etsit keskustelukumppania, remontti-/korjausapua (olen kätevä
käsistäni) tai vaikka pientä miehistä kosketusta. Och på svenska. (1205769)
Sinä nuorempi, tunteikas, ok-näk. nainen, tulisitko katteleen kelpaisinko?
Olen 53v mies ja asun maalla metsässä 08-alueella. Kaksin rauhoituttas
enimmäkseen. (1206880)
Olen nuorekas, hoikka, liikunnallinen,
huumorintaj., luotettava ja yksin asuva,
60v mies 06-alueelta. Sinä samanlainen,
45-55v nainen, ota yhteyttä. (1206868)
Raitis, 62v sinkkumies etsii naista, 35-50v.
Nahka- ja pvc-asut kiinnostaa. (1206825)
Löytäispä Jehovan srk:sta elämänkumppanin, kivan, naisellisen naisen.
Mä 60/182/89, vapaa ja nuorekas, raitis, ok-näk. mies. Sjk. (1206811)
Etsinnässä hoikka, kaunis, 30-50v nainen,
jolta löytyy nahkahousut, korkosaappaat
10-15cm. Itse raitis, 48/195/106, voimailua harrastava mies. (1206785)
Nainen, 67-77v, olet nuorekas, reipashenk. ja pidät tanssista, kesäteatterista, etelänmatkoista ja Lapin vaelluksista. Täällä rehti, terve mies, monitait.
keittiöstä ulkotöihin. (1206766)
Nainen, joka kaipaat rehtiä ja tervettä
miestä, joka kuntoilee, tanssii, matkailee ja tekee kaikki remonttityöt. Joten
reipashenk., liikunnallinen nainen, ota
yhteyttä. (1206760)
Olen 63v, nuorekas, liikunnall. mies,
sisäisesti kaunis/rikas/ arjenälykkö.
Miel. maalla, metsässä, puutarhassa
viihtyvä, raitis/savuton, tanssiva. Harvinaisuus. (1206756)
Kunnollisen, vapaan, sisäisesti ja ulkoisesti kauniin, hoikkavyötäröisen, kurvikkaan, hellän naisen läheisyyttä kaipaa vapaa, herttainen, nuorekas, keski-ikäinen, silmiä myöten hyvännäk.,
yhden naisen mies. (1206727)
Olen töissä oleva, rauhallinen ja kunnollinen, 38/184/74, omillaan toimeentuleva ja lapseton mies. Haen tositark.
naista kainaloon. (1206716)
Oulu-Kokkola, huumorintaj., halukas, 4565v nainen. 61/188/88, mökkeilevä, vapaa, mukava mies etsii sinua. (1206696)
Mies, 49v, kunnioittava, rakastava, kaikin puolin normaali, kaipaa sopivasti
rock-henk. farkkunaisesta, ikä 45-55v,
tositark. seuraa. Olen raitis. (1206654)
Yrittäjä, 45v, hakee edustavaa naista
tositark. (1206652)

K-Pohjanmaa, oletko kiva nainen, 2848v? Syksy jo. Soppeli mies vastausta
odottaa. (1206592)
Olen mies, 61v, raitis. Etsin raitista
naista pitempiaikaiseksi. (1206588)
Sinä XL-XXXL-nainen, ota yhteyttä samanlaiseen mieheen. Olen fiksu, rehti, huumorintaj., 49v, Pohjanmaan mies. Seura muualtakin käy. Yksin ei kiva olla. (1206583)

Löydä se oikea
Hitta den rätta
Den finlandssvenska

Kontakten

Kiva, siisti, huumorintaj., katseenkest.,
tumma, 60/182/92 leskimies Oulusta
etsii naista, joka kaipaa ystävää yksinäisyyteen, hellyyttä ja läheisyyttä ym.
Ikäsi on vaan numeroita ja pienet paheet sallitaan. (1206503)
Löytyiskö vielä naista, joka ei pelkää isokok. miestä? Olen mukava, fiksu, rehellinen, huumorintaj., 49v mies Pohjanmaalta. Seura muualtakin käy. (1206502)
Nainen, lähtisitkö mun kanssa lenkille,
tansseihin, autoajelulle, kahville? Jos
hyvältä tuntuis, siitä vois tulla pysyvääkin. Kysyy normaalivart., 60/172 mies
Oulusta. (1206496)
Tuu elämääni sä kiva, nätti, -25v nainen. Tulemisesi ois ihmiskunnalle vain
pieni askel, mutta iso minulle, söpölle, kivannäk., vanhemmalle miehelle
08-alueelta. (1206482)
Kalajokilaaksossa asuva, 61v miehenpuoli etsii 50-65v naista, joka ei pelkää
istua motskarin kyytiin ja tykkäis kalastellakin. Ja ajatuksena olis jopa yhdessä asuminen. (1206436)
Minä vanha, siisti, miehentapainen, rakastelevainen, huumorintaj., naiselle mukava, 70/165 mies. Sinä nainen, ihanainen, sopivainen, viestis lähetä. (1206419)
Kiva nainen. 53v, mukava mies etsii hellyyttä 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 auttavasti suomenkielitait., aasialaista, afrikkalaista, intialaista, n. 40-65v naista tasavertaseksi, läheiseksi ystäväksi
75v, raittiille miehelle? (1206384)
Hellä ja huumorintaj., kunnollinen, lapsirakas, luotettava, turvallinen ja työssäkäyvä, vapaa mies E-Pohjanmaalta etsii tositark. sydänystävää ja yhteistä tulevaisuutta
yhden miehen naisen kanssa. (1206350)
Olet pienissä piireissä viihtyvä, vaatimaton, pehmeä ja luotettava nainen. +60v
mies odottaa yhteydenottoasi. (1206341)

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

mega.mainostaja.com

Haluaisin tutustua sinuun 50-59v nainen. Toivoisin sinun olevan ulospäinsuuntautunut, keskustelutait. ja vapaa.
Olen 59v, varhaiseläkkeellä. Musiikki ja
liikunta tärkeitä, myös politiikka kiinnostaa, alko ei ole minun juttu. (1206334)

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

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

Olen 56/178/79 hierojamies, etsin topukm. Myös tummat. Vastaa Kauhava-Alajärvi. (1206824)

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 perheen suomalaisen, uskovaisen, 62v miehen 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, naista arvostava mies hakee seuraa. Rohkeasti yhteyttä, niin voisin puhuu kaikkia asioita. (1206114)
Löytyiskö tätä kautta 56v miehelle 5060v naista tositark.? (1206089)
K-Pohjanmaa, oletko yh-nainen, 22-45v?
Harrastat lasten kanssa puuhastelua. Kiva,
raitis mies vastausta odottaa. (1206081)

Mies, 54v, etsii kalastuksesta ja muusta pitävästä miehestä seuraa. (1206888)

Miehelle, +60v, Klasta miehekästä btm-kaveria? 06-area + 100km. (1206500)
Olen 65v, muodokas, kiinteä btm. Etsin vanhempaa top, joka autoilee usein
asialle. 014-etelä. (1206221)

< Parit etsivät
Liikunnallinen aviopari, +50v, etsii liikunnallista, savutonta, mukavaa, luotettavaa, 40-55v naista ystäväksi ja yhdessäoloon. (1206639)
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)

Koko maan
kohtaamispaikka teksti-tv:ssä

Haluaisin vielä naisen, joka oikeesti tykkää, toivotonta. Mä 54v mies, aika
rauhaton luonne. (1206058)
Kiva, tavall., tanssitait., läheisyydestä ja
hellyydestä tykkäävä nainen. Ethän tupakoi, huolehdithan kunnostasi. Kaikenlainen kiva yhdessä, tanssi, matkustelu
olis mukavaa. Urheilull., kiva mies odottaa sinua, nautitaan yhdessä. (1206012)
Olen +60v, liikunnallinen, savuton, elämä
muutoinkin kaikin tavoin kunnossa. Löytyisikö kanssakulkijaa luonto-, liikunta-,
kulttuuritapahtumiin ym. tekemisiin reipasta 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 savuton, alle 60v nainen, vastaile. (1205932)
Oululainen mies etsii raitista, savutonta, n. 50-70v, mukavaa naista kumppaniksi kaikenlaiseen yhteiseen tekemiseen. (1205895)
Siisti, 42v, koulutettu mies etsii naisystävää Oulainen-Ylivieska-seudulta,
myös ulkomainen. (1205884)
Riski, +50v maalaismies etsii tuhtia lomittajanaista, emäntää +55v, jolla navettahaalarit, 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. Leijona/06. (1205866)
Kesää vielä jäljellä. N. 50v nainen, tuletko 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 katellaan ja pyöritään ja ollaan. (1205845)
Etsin 18-40v top-kaveria Vaasasta.
Myös rekkakuski ym. Olen tosi luotettava, 49v, bi btm-mies. (1206608)
Olen 52/179/80 bi-ukm, etsin luottamuksellista, vaki nuortamiestä. Txt, et
pety. Suupohjan alue. (1205291)
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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)
ILMOITUSNUMERO (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 suuntanumeroalueelta. Lähetä numeroon 17193.
Numerosi pysyy salaisena.
Pidätämme oikeuden muokata, lyhentää tai olla julkaisematta ilmoitustasi.

ilmoitus:
3 Oma
vastaukset

Soita 0700 - 51 30 87, näppäile 8.
Kuulet saamasi viestit (myös tekstiviestit) ja voit soittaa kaikille vastaajille.
Tekstaa Saamasi viestin alussa on
vastaajanro esim. V2. Kirjoita: V2
(väli) vastaustekstisi. Lähetä viesti
numeroon 17193.

ilmoitus:
4 Oma
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,
tekstiviestit nroon 17193 1,50e/kpl.
Huom! Tekstiviestinumero on lyhentynyt. Ennen 173193 NYT 17193

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

