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HAMMAS-
PROTEESIT

VAASA 312 1233
Kauppapuistikko 20B

LAIHIA 477 0744 
Kauppatie 5

MAALAHTI 347 8080
Köpingsvägen

20 v.
alallaErikoishammas-

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

Soita ja varaa aikasi!

#

DIGIALBUM S8-9
Esa Rönkä, Vaasa

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

HUOLENPITOA LÄHELTÄSI - OMSORG NÄRA DIG

Välkommen till ett gratis 
evenemang för barn 

på Läkarcentralen Promedi 
6.10.2018 klo 10–13!

Tervetuloa ilmaiseen 
lastentapahtumaan 

Lääkärikeskus Promediin 
6.10.2018 klo 10–13!

Tarjoukset voimassa 27.9. 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! 

Kaapit ja hyllyköt/ Skåp och hyllor -30%
Callunat ulkokukkia edullisesti pihaan, terassille, 
parvekkeelle/uteblommor förmånligt till uteplatsen

Novita langat/garn 
hyvät valikoimat/stort utbud -10%
Kaikki huivit ja vyöt isot valikoimat
Alla halsdukar och bälten, sort utbud -25%
Vahakankaat hyvät syysmallit valtavat valikoimat 
kaikki mallit/ Vaxdukar, bra höstmodeller, enormt 
utbud, alla modeller  -25%

-20% -50%  ja -70%Paljon uusia tuote eriä,
alennettuja hintoja

Stiftelsen 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

Säätiö julistaa haettavaksi 
stipendejä tutkimuksiin ja selvityksiin jolla 

voidaan osoittaa että informaatiohallinnalla 
ja –tekniikalla voidaan kehittää  nyky-yhteis-

kuntien taloutta. Työ voi myös olla luonteeltaan 
filosofinen Hakemukset tulee jättää 30.9 2018 
mennessä. Hakemuksen voi lähettää erillisenä 

liitteenä emailillä: sture.udd@upc.fi

 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



I istidens spår
Text och foto: Hans Hästbacka 

Vi kör till sjön Kuivajärvis parkeringsplats, där 
naturvårdsskogen börjar. Det är en lättnad att 

lämna de tråkiga och risiga ekonomiskogarna bakom 
sig och se ett område, där skogsnaturen ännu lever. 
Redan på parkeringsplatsen anmäler två av barr-
skogens typfåglar om sin närvaro: talltitan som var 
en vanlig fågel i de gamla bondskogarna med ett 
varierande inslag av främst björk och asp men som 
nu är en fåtalig barrskogsmes i ekonomiskogarna, och 
så spillkråkan – den stora svarta spetten som behöver 
ett visst inslag av grova tallar och aspar till bobygge i 
sitt revir för att över huvud taget klara sig i skogsmar-
kerna.

Talltitan är inte ensam. En liten flock på en hand-
full grå mesar med den typiska svarta hättan drar 
förbi, kanske en familjeflock som nu försvinner in 
i naturvårdsskogen. Några sekunders tystnad som 
sedan bryts av spillkråkans högljudda flyktläte och 
som avslutas med spillkråkans gälla landningsläte. En 
bit västeröver har spillkråkan landat på en trädstam 
och högljutt meddelat om sin närvaro. Nu sitter den 
fastklornad på stammen och lyssnar en stund, innan 
den hoppar upp för stammen i energiska knyck. 

Vi vandrar från parkeringsplatsen bort mot en 
bra rastplats med eldplats, grovt tillhuggna bänkar 
och sjön strax intill för den som vill koka kaffe på 
humusbrunt vatten eller pröva sin fiskelycka. Stigen 
som leder bort till rastplatsen är ett litet stycke av den 
110 kilometer långa vandringsleden Peuran Polku, 
som börjar österöver i hjärtat av Reisjärvi kommun 
och som fortsätter västerut till slutmålet i Joutsenhovi 
by i Perho. 

Septemberdagen är solig och varm, mera en som-
mardag än en höstdag. Myggornas och bromsarnas 
tid är förbi, så vi får vara ifred för de blodsugande 
insekterna. Men i stället hittar några älgflugor oss 
och gör sitt bästa för att snabbt försvinna in under 
kläderna och i håret. Till och med i denna stenbund-
na och talldominerade terräng ser det ut att finnas 
tillräckligt många älgar på plats under vintern för att 
upprätthålla en lokal stam av älgflugor.

Terrängen är kuperad och varierande. Leden följer 
långa stycken sjön Kuivajärvis strand och ger vackra 
utsikter över den spegelblanka sjön. Emellanåt går 
leden ner för en sluttning in i en däld med frodigare 
skogsvegetation för att sedan fortsätta ut på en myr, 
där solen bländar och värmer. På myren har starren 
fått sina första stänk av gult och bronsbrunt, men till 
höstens stora färgprakt på myrarna är det ännu tre-
fyra veckor. 

Snart brinner en rökdoftande eld på rastplatsen. Vi 
lämnar ryggsäckarna och en ur gänget med sämre 
fötter och leder vid elden, medan vi andra rundar 
sjön Kotajärvi på en knaggligt stenig stig. Stigen följer 
en hög åsrygg, går förbi några stenåkrar eller djä-
vulsåkrar, hela tiden med sjön inom gott synhåll. Det 
är märkligt vilket vilt landskap inlandsisen format 

här för 20 000 år sedan, här som på så många andra 
ställen i Finland. Medan vi knegar framåt, kommer 
jag att tänka på Björkögrunden och Valsörarna i 
Kvarken. En skärgård som är helt uppbyggd av stenar, 
slipade av inlandsisen och sand- och grusförande 
isvattensälvar, av vinterisar och havet. 

Skogslandskapet vi vandrar genom är uppbyggt 
av stenar, där havet en gång i tiden spolat bort allt 
fint material. Då, när området höjdes ur havet, var 
landhöjningen betydligt snabbare än den är i Kvar-
ken i dag. Av de forna fladorna och glosjöarna har 
det bildats en mångfald insjöar, med inslag av myrar 
på låglänta platser. Samtidigt skapar landhöjningen i 
Kvarken fortsättningsvis nya flador och glosöar, nya 
insjöar och myrar. Processen är den samma, men 
dagens händelser har flyttats långt västerut.

Här och var har vi orsak att stanna för att äta blåbär 
och lingon. De finns fläckvis och endast i mindre 
mängder på grund av sommarens torka och hetta. 
Endast på en sluttning lyser det helrött av mogna 
lingon, som vi njutningsfullt smaskar i oss nävvis. Vid 
en ringlande bäck med en grön bård av frodig starr 
lyfter en slaguggla helt överraskande. Den stora ljusa 
ugglan flyger ljudlöst bort bland träden. Kanske har 
den fångat en skogssork eller groda på bäckstranden 
mitt på dagen, därtill tvingad av hunger och svält. 
Normalt jagar slagugglan liksom de flesta andra 
ugglor sent på kvällen och under natten, men när 
hungern är svår gäller inte de normala dygnsrytmen.

Ute på en stor och flat sten står ett sångsvanspar 
med sträckta halsar. Tydligen ett könsmoget par 
som har mutat in den karga skogssjön med enstaka 
myrtungor på låglänt mark. Svanarna följer vaksamt 
vår vandring, så som sångsvanar alltid gör, men utan 
de korta kännspaka varningsrop som ljuder när räv 
eller örn dyker upp. De stora vita fåglarna är vana 
vid tvåbenta vandrare och står vackra mot det mörka 
vattnet och den orörda strandskogen. Här har endast 
en hård sommarstorm fällt enstaka tallar och björkar 
vid stränderna, där de ännu ligger gröna och sakta 
döende. Med sid död och sitt långsamma murknande 
kommer de stormfällda träden att bidra till den biolo-
giska mångfalden i naturvårdsskogen.

På slutrakan viker jag av ut på en udde längs en smal 
spång, medan de andra sträcker ut stegen mot rast-
platsen, där kaffe, smörgåsar och grillad korv väntar. 
Jag har tur, för utanför udden ligger ett storlompar 
på sjöns blanka vattenspegel. Den grafiskt vackra 
storlommen hör till ödemarksjöarnas stämning, lik-
som slagugglan och spillkråkan. Utan de närliggande 
skogsvägarna och utmärka vandringslederna skulle 
området vara ett riktigt ödemarksområde, format av 
istiden och präglat av den gamla skogen. 

Storlommarna ligger en stund stilla på vattnet, synar 
mig med sina röda ögon och fortsätter sedan med sitt 
fiske i sjön. Lommarna blir pricken över i:et under 
vandringen i det vilda stenlandskapet. Nu är det gott 
att gå den sista biten till rastplatsen och njuta av färd-
kosten tillsammans med resten av gänget.

Den grafiskt vackra storlommen ligger på 
sjöns blanka vattenspegel.

Vandringsleden följer i långa stycken sjö-stranden och ger vackra utsikter ut över sjön.

Terrängen är helt uppbyggd av stenar som 

inlandsisen en gång i tiden hämtat till området.

Här liksom i skärgården finns stenåkrar eller 
djävulsåkrar utströdda i landskapet.



Här börjar naturvårdsskogen vid sjön Kuivajärvi.



 2018 

Öppet hus  
i Meteoria 
Söderfjärden  
Öppet hus i Meteorians  
utställningar och observatorium 

lördag 22.9
klockan 17.30 - 22 

Kvällen bjuder på  
upplevelser för alla åldrar – fritt inträde! 
 Sundom bygdeförenings/ Meteoria-sektions

guider visar den uppskattade multimedian och
utställningen under hela kvällen.

 Astronomiska föreningen Vasa Andromeda
presenterar teleskop och observatorium

 Under hela kvällen kan besökarna bekanta sig
med de nya utställningarna av meteoriter och
av jordbruksredskap samt vidare med
solsystemet på Söderfjärden, tidslinjen
TellusTime-Line och utekratern med en
flammande asteroidmodell samt med kvällens
specialutställning av fossila dinosaurieägg och
fotavtryck.

Försäljning av bl.a. kaffe, grillkorv, kepsar, böcker 

Specialprogram i början av kvällen 
 kl 17.30 - 19.30 – MLY – ornitologer berättar i

Meteorians fågeltorn om tranorna, då de i
början av kvällen flyger ut till skärgården

 FÖRELÄSNINGAR i nya meteoritladan

kl 17.30 - 18: FÖRSÖK PÅ SÖDERFJÄRDENS SURA 
JORDAR GER STÖRRE SKÖRDAR OCH BÄTTRE 
VATTENMILJÖ. Peter Edén om forskningen, Rainer 
Rosendahl om försöken och Stefan Östman om sitt 
försöksskifte som kan ge skördar över 7000 kg/ha 

kl 18 -18.30: HISTORIER OM METEORITNEDSLAG 
PÅ JORDEN.  Peter Edén och Matts Andersén om 
Finlands 12. meteorikrater Summanen i Saarijärvi 
och korta berättelser kring några meteoriter i den 
nya utställningen: Kaali, Muonionalusta, Bjurböle, 
Marjalahti och Tjeljabinsk.  

Meteorians adress är Marenvägen 292, Sundom.    
Skyltar visar ut till området mitt ute på Söderfjärden.  
En karta hittas också på webbsidan: www.meteoria.fi 

Avoimet ovet 
Söderfjärdenin 
Meteoriihellä 
Avoimet ovet Meteoriihen 
näyttelyissä ja observatoriossa 

lauantaina 22.9
kello 17.30 – 22 

Illan ohjelma tarjoaa elämyksiä kaikenikäisille 
– vapaa pääsy!
 Sundom bygdeföreningin (kyläyhdistyksen)

Meteoriihi-jaoston oppaat esittelevät
näyttelyn, jossa illan aikana voi seurata
suosittua multimediaesitystä.

 Tähtitieteellinen yhdistys Vaasan Andromeda
esittelee mm. kaukoputkiaan ja observatoriota

 Koko illan voi tutustua Söderfjärdenin
aurinkokunta-malliin, aikajanaan
TellusTimeLine, kraatterimalliin ja hehkuvaan
asteroidimalliin sekä illan erikoisnäyttelyyn,
fossiilisiin dinosauruksen muniin ja jalanjälkiin.

Myytävänä mm. kahvia, grillimakkaraa, lippiksiä ja 
kirjoja   

Erikoisohjelma alkuillasta 
 klo 17.30 -19.30 – MLY – Merenkurkun

lintutieteellinen yhdistyksen lintutieteilijät
kertovat Meteoriihen lintutornissa illansuussa
saaristoon lentävistä kurjista

 LUENTOJA uudessa meteoriittiladossa

klo 17.30 – 18: KOKEILUJA SÖDERFJÄRDENIN 
HAPPAMILLA SULFAATTIMAILLA PAREMMAN 
SADON JA KASTELUN SAAMISEKSI, luento ruotsiksi. 
Peter Edén, Rainer Rosendahl ja Stefan Östman  

klo 18 - 18.30: KERTOMUKSIA 
METEORIITTITÖRMÄYKSISTÄ  MAAPALLOLLAMME. 
 Peter Edén ja Matts Andersén kertovat Suomen 
12. törmäyskraatterista Summanen Saarijärvellä ja
lyhyesti uuden näyttelyn muutamista
meteoriiteista: Kaali, Muonionalusta, Bjurböle,
Marjalahti ja Tšeljabinsk

Tapahtuman osoite on Marenintie 292, Sundomissa. 
Infokyltit näyttävät ajoreitin tuloteiden alussa. Kartta 
löytyy myös Meteoriihen webbsivuilta: www.meteoria.fi



Oktoberfest        
   MAKE GOOD!

jj 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!

- Live musiikkia

- Happy Hour

- Lastenohjelmaa

lauantaina 12-16

- Ilmainen bussikuljetus 

Bock’sista keskustaan ja 

Gerbyyseen molempina 

iltoina!

OKTOBERFEST @ BOCK’S – ÅRETS FEST!
Fre/Pe klo 16.00 -02.00 Lö/La klo 12.00 – 02.00

BOCK’S OKTOBERFEST – VUODEN JUHLA!

oktoberfestA real festbe
er!

Citymarket Kaakkuri Oulu
Citymarket Kivihaka
Citymarket Kupitta Turku
K-Supermarket Närpes
K-Supermarket Piffi
K-market Strandkvarnen
K-market Kvevlax
K-market Pitsitehdas
K-market Sundom
K-market Vörå
Minimani Vaasa
Prisma Vasa
Prisma Jakobstad
Prisma Kokkola
S-market Gerby
S-market Laihia
S-market Sepänkylä
S-market Vörå
Sale Pukinkulma

• I år även möjligt att göra bordsbokningar till både 
fredag och lördag!

• Öl-paket: 20 € / pers / kväll (min 4 pers). Inklude-
rar plats för sällskapet i eget eller långbord 

• och 1L Oktoberfestöl / pers.
• Öl & Mat-paket: 35 € / pers  / kväll (min 4 pers). 

Inkluderar plats för sällskapet 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 ifråga-
varande kvällen.

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

• 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 seurueelle omassa tai pitkässä 
pöydässä ja 1L Oktoberfestolutta, 1 ruokalipuke 
sekä 1 oman oktoberfesthatun / hlö.

OKTOBERFEST 5,5 % 330 ml
For the first time in stores!



OBSERVATEUR

p Pihlaja-angervon uusi kukinta 
14.9.18; lehdissä jo ruska.
Observateur: 
Arja Utunen, Pietarsaari

mega@upc.fi  
"observateur"

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

fiä, luontokokemusta, rakennelmaa, ilmiötä, 
rakennusta, esinettä, tosiasiaa, - jotain jolla 
kuva voi saada osallisuutta aikaan. ”Blog-
gaa” ja kehitä Pohjanmaata! 
Lähetä kuva ja teksti sähköpostitse osoittee-
seen mega@upc.fi, merkitse aiheeksi ”Obser-
vateur”. Jokaista julkaistua kuvaa kohden, 
kerääntyy 1 piste joka vastaa 1 euroa. 
Kun on kerännyt 10 pistettä, saa 10 euron 
arvoisen lahjakortin Bocks’in kyläkauppaan.

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

mang, 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 publi-
cerat bidrag genereras 1 poäng vilket mot-
svarar 1 euro. När 10 poäng samlats, får 
man ett presentkort värt 10 euro till Bock's 
byabutik.

p  "Taivas Isonkyrön yllä".
Observateur: Maija Leppäniemi

p Kesän kuumilla väsähtänyt "kassatoimihenkilö".
Observateur: Sirkku Pihlajamäki

t Är detta kanske morgonda-
gens ”citybil” ? Bilden är tagen 
13.09 i Vasa.
Observateur: 
Christian Nylund, Vasa

p Fotbollsleken!.
Observateur: 
Nanny Rex, Vörå

p"Sieniä vanhan kannon sisällä 
/ Svampar inne i en gammal 
stubbe".
Observateur: 
Marianne Gråbbil-Hakkola



Måndag/Maanantai:
Beef Stroganoff G,  L, / Varmrökt lax 
med remoulade  L,G 
Beef stroganoff G, L, Lämminsavus-
tettu lohi ja remoulade L, G
 

Tisdag/tiistai:
Honungsrostat broilerbröst med 
paprikasås G, L / Köttsoppa G, L 
Dessert
Hunajapaahdettu broilerinrinta ja 
paprikakastike G, L / Lihakeitto G, L 
Jälkiruoka

Torsdag/torstai:
Traditionell ärtsoppa G, L Plättar med 
sylt och grädde L /  Helstekt grisfile 
med champinjonsås G, L
Perinteinen hernekeitto G, L Ohu-
kaisia, hilloa & kermavaahtoa L / 
Kokonaisena paistettu porsaanfile ja 
herkkusienikastike 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:
Köttfärslimpa med dunkelsås  L /  
Skaldjurspasta  L
Lihamureke ja dunkelkastike L / 
Äyriäispasta L

Lounas

10 €

Liten öl+lunch
Pieni olut+lounas

12,50 €
Sunday steak 7 €

Vuxna/Aikuiset
Barn/Lapset

16.50 €

v. 39

Suomen konsulikunnan edustajat 
vierailivat Vaasassa 18-19.09.2018. 
Vierailun ohjelmaan kuului lu-

kuisia tutustumisia erityisesti energi-
asektorin yrityksiin, kasvuhakuisiin 
startup-yrityksiin sekä tutkimus- ja 
kehitysyksiköihin Vaasassa.

Suomen konsulikunta, Consular 
Corps in Finland, perustettiin vuonna 
1925 ja siihen kuuluu yli 200 kunnia-
konsulia, jotka edustavat noin sataa 
maata eri puolilla Suomea. Konsuli-
kunnan tilaisuuksiin osallistuvat myös 
diplomaattikunnan edustajat ja nyt 
lähes kahtakymmentä eri maata edus-
tavat konsulit suuntaavat ensimmäistä 
kertaa Vaasaan. 

”Vaikka konsulikunta järjestäytyi 
virallisesti Suomessa runsaat 90 vuotta 
sitten, ensimmäiset konsulit nimitet-
tiin Suomen alueelle jo vuonna 1779, 
jolloin Anthony Naht aloitti Tanskan 
konsulina Haminassa. Historiallisesti 
ensimmäiset konsulit toimivat yleensä 
satamakaupungeissa, jossa ulkomaan-
kaupan joustava toiminta vaati omia 
virallisia eri maiden edustajia. Nyt 
tarpeet ovat erilaiset, mutta samalla 
kuitenkin yllättävän samankaltaisia”, 
kertoo Harry Blässar, konsulikunnan 
vanhin ja Bangladeshin kunniapääkon-
suli. 

Suomessa toimivat kunniakonsu-
lit edustavat taustoiltaan monia eri 
liike-elämän, kulttuurin ja akateemi-
sen maailman aloja ja monella suhde 
edustamaansa maahan onkin peräisin 
ammatin kautta tulevista suhteista. 
Kunniakonsulijärjestelmä on maail-
manlaajuinen ja sitä säätelee yksityis-
kohtaisesti YK:n jäsenmaiden hyväk-
symä ns. Wienin konventio vuodelta 
1963. 

”Maailma muuttuu ja nyt on ky-
syntää eri maiden vientimarkkinoita 
koskevalla tietämykselle ja erityisesti 
oikeille kontakteille. Suomen vienti on 
hyvässä kasvussa ja konsulikunta onkin 
oiva kontaktipinta uusia markkinoita 
hakeville suomalaisyrityksille”, toteaa 
konsulikunnan sihteeri ja Pakista-
nin kunniapääkonsuli Wille Eerola. 
”Vaasassa tehdään maailmanluokan 
energiateknologiaa, joiden markkinat 
ovat Suomen rajojen ulkopuolella ja 
juuri näitä potentiaalisia markkinoita 
konsulikuntakin Suomessa edustaa.”

Vaasa ja koko länsirannikon alue on 
vuosisatoja ollut voimakas kaupan 
keskus ja kaupungissa toimii myös 
aktiivinen konsulikunta, joka edustaa 
kahtatoista eri valtiota. ”Vaasan konsu-
likunta edustaa monia maita, jotka tar-
joavat alueen yrityksillekin merkittäviä 
vientimahdollisuuksia, joten kehotan 
olemaan rohkeasti yhteydessä alueen 
konsuleihin”, kannustaa vierailun 
järjestelyistä vastannut Viron Vaasan 
kunniakonsuli Pekka Haapanen.

Suomen konsulikunnan nettisivuilta 
löytyy tietoja konsulikunnan historias-
ta, toiminnasta sekä kaikkien kunnia-
konsuleiden yhteystiedot: 
www.honoraryconsulates.fi

SUOMEN KONSULIKUNTA VIERAILULLA VAASASSA

”Aktiivinen konsulikunta 
suomalaisten yritysten 
viennin tukena”

Art goes kapakka-tapahtuma on vielä syyskuun ajan 
esillä seuraavissa Vaasan ravintoloissa:
Bock´s Corner Brewery:  Sirpa Seppelin, Party & Processes, avoinna: 
ma- to 11-23, pe 11-24, la 12-24, su 12-18.
Gustav Wasa: Svetlana Bogatcheva: The Underlying Forces of all exis-
tence, avoinna: ma-to 18-22, pe 17-00, la 16-00.  
Tapahtuman järjestää Vaasan taiteilijaseura.
Tutustu paikallisten taiteilijoiden töihin!

Art goes kapakka evenemanget pågår ännu i följande 
restauranger i Vasa under september månad:
Bock´s Corner Brewery:  Sirpa Seppelin, Party & Processes, öppet: 
må-to: 11-23, fr 11-24, lö 12-24, sö 12-18.
Gustav Wasa: Svetlana Bogatcheva: The Underlying Forces of all 
existence, öppet: må-to 18-22, fr 17-00, lö 16-00.  
Evenemanget ordnas av Vasa konstnärsgille.
Bekanta dig med lokala konstnärers produktion!



www.megamedia.fi

Julkaisemme viikoittain lukijoiden kuvia di-
gialbumissa. Voit osallistua sähköpostitse, 

lähettämällä kuvasi sekä nimesi osoitteeseen 
mega@upc.fi 

Vi publicerar varenda vecka våra läsares bil-
der i digialbumet. Du kan delta via e-post. 

Skicka in bilden till mega@upc.fi med namn 
och ort. 

Esa Rönkä, Vaasa. "Kesän komein pystytukka".

Tobias Lindbäck, Perus. "Solnedgång".

Janne Martikainen, Pietarsaari

Reijo Kärkkäinen, Isokyrö. "Kukat ne jaksaa kukkia".

Paula Viitanen, Teuva. "Kauppareissullakin voi nähdä vuodeajan maamerkkejä!".
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Maren Ylinen, Vaasa

Märtha Enkvist, Jakobstad "LOVE".
Niina Niutanen. "Kuva Ähtärin eläinpuiston 
kävelyreitin varrelta".

Boris Berts, Vasa. "Kväll övergår till natt på Värlax. September 2018".

Szakali Levente, VaasaTuula Taskinen, Vaasa. "Taivaassa vai maassa".



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
Seuraava näyttely:
VELJEKSET VON WRIGHT 6.10.2018–3.2.2019
Näyttely esittelee von Wrightin veljesten 
tuotantoa useiden eri teemojen kautta 
koko näiden pitkien urien ajalta.
Avoinna: tiistai–sunnuntai 10–17
Pääsymaksut: 9 € / 6 € / alle 18 v. ilmai-
nen. Hovioikeudenpuist. 4, Vaasa
KUNTSIN MODERNIN TAITEEN MUSEO
GLITCH ART 22.9.2018–13.1.2019
Glitch Art on teknologiassa, tietojärjes-
telmissä 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. 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 
Bukowskin asiantuntijat vierailevat 
Pohjanmaan museossa torstaina 
27.9.2018 klo 11–15 arvioiden ja vas-
taanottaen taidetta, designia, antiikkia, 
militariaa ja koruja syksyn huutokauppoi-
hin. Arviointi on maksuton.
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-Niemi-
Virtasen näyttelyn lähtökohta rauta-ajalla 
elänyt yksilö ja hänen kasvonsa.
Marko Hautalan Leväluhta-romaanin 
kirjanjulkistus keskiviikkona 26.9.2018 
klo 18.00. 
Ilmainen sisäänpääsy.
Vaasan kaupungintalo, Senaatink.1 D
Sisäänkäynti Raastuvankadun puolelta.

BLACK WALL GALLERY
IITTA PIETI JA SUSA WALVE "VIRTAUS" 15.9.-
7.10. PIIRUSTUKSIA, MAALAUKSIA JA VEISTOK-
SIA. 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 (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

Näyttelyt
TIKANOJAS KONSTHEM
MED HATTEN PÅ SVAJ – HUVUDBONADER FRÅN 
VASA STADS MUSEERS SAMLINGAR 8.6.-
23.9.2018
Följande utställning:
BRÖDERNA VON WRIGHT 6.10.2018–3.2.2019
Utställningen presenterar bröderna von 
Wrights produktion via flera olika teman 
från hela deras långa karriärer. 
Öppet: tisdag–söndag 10–17
Inträde: 9 € / 6 € / under 18 åringar gratis. 
Hovrättsesplanaden 4, Vasa
KUNTSI MUSEUM FÖR MODERN KONST
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 lör-
dagen 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. 
Bukowskis specialister besöker Öster-
bottens museum torsdagen 27.9.2018 
kl 11-15 för att värdera och ta emot konst, 
design, antik, militära föremål och smycken 
för höstens auktioner. Värderingen är 
avgiftsfri. 
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 12-
15. Fritt inträde
ATELJÉ TORNI, STORALÅNGGATAN 66
TERTTU ÅKERHOLMIN, ELSE KORVEN JA HEIDI 
HJORTIN NÄYTTELYT.
Öppet: ti-to 12-18,lö-sö 12-16. 
Storalånggatan 66 Vasa. 
Fritt inträde.
PRINTMAKERS STUDIO/GALLERI
HELENA SAAREN  MYARPI-UTSTÄLLN. 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 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

Utställningar



Bazi & Mazi SUDOKU

#1 8 5

9 2 6 8 4

4 6 1

7 8 5

3 8 1 6 2

2 6 9

2 4 5

5 3 4 7 2

7 2

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.48)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Wed May  9 08:34:07 2018 GMT. Enjoy!

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.48)

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

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Wed May  9 08:34:07 2018 GMT. Enjoy!

#2

Zitz

SUDOKU - COMICS - JAPANESE PUZZLE

7 9 1

2 8 4

1 5

7 1 3 6 8

8 7 5 6

9 2 8 7 3

3 9

2 5 1

6 3 8

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.70)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Wed May  9 08:34:17 2018 GMT. Enjoy!

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.70)

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

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Wed May  9 08:34:17 2018 GMT. Enjoy!

Ratkaisu 
- lösning

v37

#3 6 5 7

5 2 4

4 3 1

9 6 1 8

7 9 5 1

3 2 8 4

5 8 6

8 9 2

4 5 3

Puzzle 1 (Very hard, difficulty rating 0.75)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Wed May  9 08:34:33 2018 GMT. Enjoy!

Puzzle 1 (Very hard, difficulty rating 0.75)

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

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Wed May  9 08:34:33 2018 GMT. Enjoy!
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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)

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

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

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

K-Pohjanmaa, oletko yh-nainen, 22-
45v? Harrastat lasten kanssa puuhas-
telua. Kiva, raitis mies vastausta odot-
taa. (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)

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

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)

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)

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

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 elämänkumppaniksi. 
Olet rehellinen, alko ei ongelmasi, tanssi-
tait., iältäsi n. 55-65v, Kokkola-Pietarsaari. 
Ota yhteyttä, jos kiinnostuit. (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)

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

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

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)

Kiltti, hellä, vakavarainen, 67v mies etsii 
hellää naisseuraa 06-alueelta. (1207050)

Siisti, vapaa, 47v yrittäjämies etsii tositark. 
kultaista, n. 35-55v naista kainaloon. Olen 
kiltti ja luotettava. Tavataan pian. (1207048)

Haluan oman kullan, joka mun vieressä 
yönsä nukkuu. Ikää mulla jo 54v, mutta ai-
too naista etsin. Asun maalla. Elämänko-
kemuksia ja suhteita takana. (1207046)

Olen 64v, oululainen mies, etsin seuraa 
mukavasta naisesta. (1207040)

Nainen, joka pidät mökkeilystä ja yhdessä-
olosta tai jostain muusta kivasta. Ota yh-
teys 41v, oululaiseen sinkkumieheen. Olen 
työssäkäyvä. Olethan alle 45v. (1207037)

Olen hyvätapainen, rehti, terve, savu-
ton, katseenkest., 70v mies Oulun seu-
dulta. Vaan se samantapainen naisys-
tävä puuttuu. (1207030)

Löytyykö lenkkeilystä, luonnosta, kult-
tuurista, museoista pitävää naista 
57v, mukavalle, rauhalliselle miehelle 
08-alueelta? (1207004)

Haluan suudella ja halia palijo, onko 
naista samanmoista? Olen n. 50v mies 
08-alueelta, asun maalla. (1206966)

Mies ja tupa odottaisi vaaleata, runsas-
muotoista eläkeläisnaista elämän sulos-
tuttajaksi. Paheita saa olla. (1206960)

Sinä nuorempi, tunteikas, ok-näk. nai-
nen, tulisitko katteleen kelpaisinko? 
Olen 53v mies ja asun maalla met-
sässä 08-alueella. Kaksin rauhoituttas 
enimmäkseen. (1206880)

Olen 59v rekkakuski. Löytyskö Oulus-
ta mukavaa tyttöä kaveriksi karaokeen, 
hölkälle ja elämänkoulun luokille naut-
tiin elonkoulua? (1206875)

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 elämän-
kumppanin, kivan, naisellisen naisen. 
Mä 60/182/89, vapaa ja nuorekas, rai-
tis, ok-näk. mies. Sjk. (1206811)

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

Olen 63v, nuorekas, liikunnall. mies, 
sisäisesti kaunis/rikas/ arjenälykkö. 
Miel. maalla, metsässä, puutarhassa 
viihtyvä, raitis/savuton, tanssiva. Harvi-
naisuus. (1206756)

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 
hellyyttä ja läheisyyttä kaipaavaa nais-
ta. Voit olla mistäpäin Suomea tahan-
sa. (1206403)
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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)

Rakkaus ei mittaa matkaa. Sinä mies, 57-
65v, rehellinen, luotettava, savuton eikä 
alkon ovea tarvi joka viikko avata. Olis kiva 
jotain harrastaa yhdessä. (1207025)

Etsin sinua huumorintaj., +55v mies, 
jolla ei a-ongelmaa, omillaan toimeentu-
levaa ja viriiliä. Olen n. 60v nainen, jolla 
on elämä hallinnassa, mutta rakas puut-
tuu. Pidän mökkeilystä, yhdessäolosta, 
puuhastelusta sekä kielistä. (1206933)

Rehevä, 49v nainen etsii miestä, 55-60v, 
kaiken kivan merkeissä. Ruskaretkelle, 
romanttisiin koti-iltoihin. (1206929)

Sinä hellistä suudelmista ja läheisyy-
destä tykkäävä, vapaa, siisti mies. Vas-
taa hellälle naiselle. (1206923)

Hei 65-71v, rehelliset miehet. Haen ys-
tävää lenkille, tansseihin, nuotiopan-
nukahveelle. Täällä huhuilee nainen 
P-Pohjanmaalta. (1206844)

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

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

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

Mies, 35v, etsii kokenutta, yli 50v 
top-miestä. (1206950)

Mies, 54v, etsii kalastuksesta ja muus-
ta pitävästä miehestä seuraa. (1206888)

Olen 56/178/79 hierojamies, etsin top-
ukm. Myös tummat. Vastaa Kauha-
va-Alajärvi. (1206824)

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

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

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