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

Soita ja varaa aikasi!
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Kuva: Esa Rönkä, Vaasa

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

HUOLENPITOA LÄHELTÄSI - OMSORG NÄRA DIG

Nu fås även 
plastikkirurgiska ingrepp 

på Läkarcentralen Promedi

Lääkärikeskus Promedista 
saa nyt myös 

plastiikkakirurgisia toimenpiteitä

Tarjoukset voimassa 11.10. 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 SYKSYN LÖYTÖJÄ! 
TULE JA TUTUSTU!!

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

Callunat ja Kanervat ulkokukkia edullisesti 
pihaan, terassille, parvekkeelle/
Calluna och Kanerva uteblommor förmånligt 
till gården, terrassen, balkongen
Fairy 450ml käsitiskiaine/  Fairy handdiskmedel 450ml 0,90€
Novita langat hyvät valikoimat/ Novita garn, bra utbud -10%
WC-paperi 24 rullaa/ WC-papper 24 rullar 7,30€
Käytetyt laadukkaat PUUSORVIT/ Beg. TRÄSVARVAR alkaen/fr. 550€

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

RUOHOMATOT JA TERASSIMATOT
DÖRR- OCH TERRASSMATTOR -20%

S3Seniorikerho Helmen Hetki avasi ovensa elokuussa uudessa 
palvelutalossa Präntöön Helmessä

Mitä sitä tänään tekisi?
Kuva: Sami Pulkkinen



HAUTALA, STRAND & ÖSTMAN:  
- Batteriteknologi skapar möjligheter 
   för finland och österbotten
I Finlands berggrund finns nästan alla mineraler 

som är väsentliga för att förvara energi, så som 
nickel, vanadin, kobolt, litium, mangan och grafit. 
Finland är också en av få EU-länder som har flera 
verifierade koboltinnehållande malmmassor. Över 
10 % av världens kobolt förädlas i Karleby och 
Harjavalta.

- Spårning och uppföljning av mineralers ursp-
rung är en av konsumentrörelsens mest centrala 
frågor. Här finns en enorm möjlighet att skapa en 
konkurrensförmån för europeisk och finsk industri, 
konstaterar riksdagsledamot Lasse Hautala (c).

Kobolt används bl.a. i flygplans- och försvarsin-
dustrin och i nästan alla laddningsbara saker, så 

som verktyg, drönare, sjukhusinstrument, mobilte-
lefoner och hemelektronik.

- Batterifabriksplanerna i Vasa kombinerat med 
bilfabriken i Nystad, samt bred kunskap i världs-
klass inom energi- och marinteknologi, skapar en 
unik möjlighet för verksamhet med ett högt föräd-
lingsvärde för batterimineraler i Finland, påminner 
riksdagsledamot Joakim Strand (sfp).

- Finland har ett starkt kunnande inom gruvtek-
nik och bergkemi. Nästa regering bör rikta avse-
värd tilläggsfinansiering till Geologiska forsknings-
centralens arbete kring batterimineraler, avslutar 
riksdagsledamot Peter Östman (kd).”

 Tilläggsinformation: Joakim Strand 050 310 0076

HAUTALA, STRAND & ÖSTMAN:  
- Akkuteknologia luo mahdollisuuksia 
  suomelle ja pohjalaismaakunnille
Suomen kallioperästä löytyy lähes kaikkia energi-

an varastoinnin kannalta kriittisiä mineraaleja, 
kuten nikkeli, vanadiini, koboltti, litium, mangaani 
ja grafiitti.

Suomi on myös yksi harvoja EU:n maita, joiden 
kallioperässä on useita todennettuja kobolttia 
sisältäviä malmioita. Yli 10 % maailman koboltista 
jalostetaan Kokkolassa ja Harjavallassa.
- Mineraalien alkuperän jäljitettävyys on yksi 
keskeisiä kuluttajaliikkeen kysymyksiä. Tässä piilee 
valtava mahdollisuus luoda kilpailuetua eurooppa-
laiselle ja suomalaiselle teollisuudelle, kansanedusta-
ja Lasse Hautala (kesk.) toteaa.

Kobolttia käytetään mm. lentokone- ja puolus-
tusteollisuudessa sekä lähes kaikissa ladattavissa 

välineissä, kuten työkaluissa, droneissa, sairaalavä-
lineistössä sekä matkapuhelimissa ja viihde-elektro-
niikassa.  

-  Vaasan akkutehdashanke yhdistettynä Uuden-
kaupungin autotehtaaseen ja maailmanluokan 
meriteollisuuden suunnittelu- ja toteutumisosaami-
nen luovatuniikin mahdollisuuden akkumineraalien 
korkeaan jalostusasteeseen Suomessa, kansanedus-
taja Joakim Strand (r.) muistuttaa.

-  Suomella on vahva osaaminen kaivostekniikas-
sa ja vuorikemiassa. Seuraavan hallituksen tulisi 
osoittaa merkittävää lisärahoitusta Geologian tutki-
muskeskuksen akkumineraaleja koskevaan työhön, 
kansanedustaja Peter Östman (kd.) lopettaa.”

Lisätietoja: Joakim Strand 050 310 0076

Måndag/Maanantai:
Örtsmaksatt broilerbröst med tomat-
sås G, L / Mandelfisk  L 
Yrttimaustettu broilerinrinta ja 
tomaattikastike G, L / Mantelikala L 
 

Tisdag/tiistai:
Sjömansbiff G, L / Knackorvssoppa 
G, L Dessert
Merimiespihvi G,  L / Nakkikeitto G, 
L  Jälkiruoka

Torsdag/torstai:
Traditionell ärtsoppa G, L Pannkaka med 
sylt och grädde L / 
 Black Angus köttfärslimpa med svamp-
sås , L
Perinteinen hernekeitto G, L Pannukak-
ku, hilloa & kermavaahtoa L / 
Black Angus lihamureke ja sienikastike  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:
Moussaka  G,L /  Pyttipanna G,  L
Moussaka G, L / Pyttipannu G, L

Lounas

10 €

Liten öl+lunch
Pieni olut+lounas

12,50 €
Sunday steak 7 €

Vuxna/Aikuiset
Barn/Lapset

16.50 €

v. 41



Mitä sitä tänään tekisi? 
– Tule seniorikerhoon! 

Seniorklubben Pärlestunden öpp-
nade sina dörrar i augusti i det nya 

servicehuset Brändös Pärla (adr. Kap-
tensgatan 32). Pärlestunden har öppet 
måndagar till torsdagar kl. 10–14. 
Seniorklubben fungerar genom tids-
bokning via numret 040 645 8656.
– Jag hoppas att ensamma äldre i Vasa 
hittar Pärlestunden och får stimulans i 
sin vardag. Dessutom kan närstående-
vårdare föra sin partner hit t.ex. när 
de ska uträtta bankärenden, säger 
Brändös Pärlas enhetschef Marjo 
Suutari. 

På Pärlestunden ordnas ett mång-
sidigt program, såsom bingostunder, 
musicerande, temadagar och motion. 
Kunderna kan även om de så öns-
kar äta lunch och dricka kaffe mot 
betalning. 

Ny och unik i Finland
Pärlestundens verksamhet är unik, 
eftersom lokaler inklusive möbler 
tillhandahålls av Vasa Stads hem- och 

anstaltsvården. Verksamhet planeras 
och genomförs av studerande vid Va-
mia tillsammans med lärarna. Kund 
befinner sig hela tiden på seniorklub-
ben med en studerande från Vamia.

– Unikt är även det att senior-
klubbsverksamhet är avgiftsfri och 
permanent för kunderna, inte bara ett 
försök, upplyser Suutari. 

På seniorklubben finns ett motion-
srum och en salong, där kunderna 
exempelvis kan få handvård. 

– Kunderna beaktas som individer 
och verksamheten byggs upp utifrån 
deras önskemål. Om en kund exem-
pelvis vill gå på museum eller vara ute 
och röra på sig i omgivningen i Brän-
dö, så går det också, belyser Marjut 
Töyli, lärare vid Vamia. 

Vamias studerande avlägger genom 
verksamheten studier eller praktikpe-
rioder inom olika kompetensområ-
den.

Vad ska du göra idag? 
– Kom till seniorklubben!

Seniorikerho Helmen Hetki avasi 
ovensa elokuussa uudessa palveluta-
lossa Präntöön Helmessä (os. Kaptee-
ninkatu 32). Helmen Hetki on avoin-
na maanantaista torstaihin klo 10-14. 
Seniorikerho toimii ajanvarauksella 
numerosta 040 645 8656.
– Toivon, että yksinäiset vaasalais-
vanhukset löytävät Helmen Hetken 
ja saavat piristystä arkeensa. Myös 
omaishoitajat voivat tuoda puolisonsa 
hoitoon, vaikka pankissa asioimisen 
ajaksi, kertoo Präntöön Helmen yksi-
könjohtaja Marjo Suutari.
Helmen Hetkessä on monenlaista oh-
jelmaa kuten bingohetkiä, musisoin-
tia, teemapäiviä ja liikuntaa. Halutes-
saan asiakkaat voivat myös ruokailla 
ja kahvitella maksua vastaan.

Uutta ja ainutlaatuista Suomessa 
Helmen Hetken toiminta on ainutlaa-
tuista, sillä tilat kalusteineen tarjoaa 
Vaasan kaupungin koti- ja laitoshoito. 

Toiminnan suunnittelevat ja toteut-
tavat Vamian opiskelijat yhdessä 
opettajien kanssa. Helmen Hetkessä 
asiakas on koko ajan yhdessä Vamian 
opiskelijan kanssa. 
– Ainutlaatuista on myös se, että 
seniorikerhotoiminta on asiakkaille 
ilmaista ja pysyvää toimintaa, ei vain 
kokeilu, hymyilee Suutari.
Seniorikerhosta löytyvät kuntoiluhuo-
ne ja hoitola, jossa asiakkaille voidaan 
tehdä esimerkiksi käsihoitoja.
– Asiakkaat huomioidaan yksilöinä 
ja toimintaa rakennetaan heidän 
toiveidensa mukaisesti. Jos asiakas 
haluaa esimerkiksi käydä museossa 
tai ulkoilla Palosaaren ympäristössä, 
niin sekin onnistuu, valaisee Vamian 
opettaja Marjut Töyli.
Vamian opiskelijat suorittavat toimin-
nan kautta opintoja tai harjoittelujak-
soja eri osaamisaloista.

Teksti: Johanna Jussila
Kuvat: Sami Pulkkinen



Maritan käsissä 
suolataikina taipuu 
huumoriksi
Vettä, suolaa ja vehnäjauhoja - siinä ainekset, 
joista vaasalaissyntyinen suolareliefitaiteilija 
Marita Södergård loihtii iloisia hyväntuulen 
tauluja. Tauluista on tullut suosittuja. Ne ovat 
tyyliltään ainutlaatuisia Pohjoismaissa. Naivis-
tiset suolareliefinsä Marita luo taikataikinan 
tapaisesta massasta, jonka kanssa hän on 
työskennellyt jo yli 20 vuotta.

Taikinan käyttäminen taiteen tekemiseen on 
alkanut jo silloin kun ihmiset alkoivat viljellä 
viljaa ja leipoa leipää. Niihin aikoihin alettiin 
muotoilla hahmoja ja kulttiesineitä pyhästä, 
elävöittävästä taikinasta.

- Tiedetään, että jo 8000 vuotta sitten tehtiin 
suolataikinaolentoja, jotka haudattiin ihmisen 
mukana, kertoo Marita.

Näin Marita kuvaile omaa luomisprosessiaan:
- Ensin muotoilen taikinasta reliefit, jotka 

sitten paistan uunissa 8 tuntia. Sen jälkeen 
vuorossa on maalaus ja lakkaus. Lopuksi re-
liefit asetellaan ja kiinnitetään kehyksiin.

Vaikka Marita itse tekee naivistisia ja koomi-
sia taideteoksia, kokee hän että taikinan työs-
tämisessa on jotain lähes pyhää. Inspiraatiota 
iloisiin töihinsä hän löytää tavallisesta arjesta 
ja taulun aiheita syntyy myös unessa.

Maritalla on ollut näyttelyitä ympäri Suomea. 
Nyt on tullut Vetokankaan ja Bock`sin vuoro.

- Haluan että ihmisiä naurattaa taulujani kat-
sellessa, koska minulla itsellänikin on hauskaa 
kun niitä teen, sanoo Marita pilke silmäkul-
massa taideteoksistaan, jotka kuvaavat ihmisiä 
ja eläimiä arkisissa tilanteissa.

Maritan suolareliefinäyttely on esillä Bock’s 
Corner Breweryn ravintolassa loka- ja marras-
kuun ajan.

Art@Bock’s

I Maritas händer formas salt 
och vetemjöl till humor
Vatten, vetemjöl och salt - det är ingredienserna 
som saltreliefskonstnären Marita Södergård från 
Vasa tillverkar sina glada och livsbejakande reliefer 
av. Relieferna är kända ocu unika i sitt slag i Nor-
den. De naivistiska saltreliefterna skapar Marita av 
en speciell trolldegsliknande deg - ett material som 
Marita arbetat med i över 20 år.

Tekniken att göra konstverk av deg har uråldriga 
anor. Det fick sin början i och med att människan 
började odla spannmål och baka bröd. Då började 
man också forma figurer och kultföremål av den 
heliga, livgivande degen.

- Man vet att det för 8000 år sedan gjordes salt-
degsvarelser som begravts med människor, säger 
Marita.

Såhär beskriver Marita sin skapelse-process:
- Först formar jag relieferna av degen, som sedan 

bakas i ugn i åtta timmar. Sedan målar och lackerar 
jag relieferna, varefter de monteras i ramar.

Även om Marita själv gör naivistiska och komiska 
konstverk, så upplever också hon att det är något 
heligt över att arbeta med degen. Inspirationen hit-
tar hon i vardagen och hon har en lång lista av idéer 
som väntar på att förverkligas.

Marita har haft utställningar över hela Finland 
och nu har turen kommit till Dragnäsbäck och 
Bock`s Corner.

- Jag vill att folk ska skratta när de ser på mina 
tavlor, för jag har så roligt själv när jag bakar de här, 
säger Marita med glimten i ögat, om sina konst-
verk som avbildar människor och djur i vardagliga 
situationer.

Maritas saltreliefutställning finns att beskådas i 
Bock’s Corner Brewerys restaurang under oktober 
och november månad.

esittää / presenterar:

Käyntiosoite / Besöksadress: Gerbyntie 16, 65230 Vaasa



Päivi Mahlanen:
”Meri pysyvä, ihminen muuttuva” 
”Havet beständigt, människan föränderlig”
Taidenäyttely | Konstutställning
Bock’s Corner Brewery, Juhlasali | Festsalen
6.10-30.11.
Avajaiset lauantaina 6.10 klo 12. Tervetuloa!
Vernissage på lördag 6.10 kl 12. Välkommen!

Päivi Mahlanen on Laihialta lähtöisin, nykyään 
Vähässäkyrössa asuva taiteilija. Taidetta hän on 
harrastanut jo nuoresta pitäen, ja näyttelyitäkin on 
kertynyt monia. Vaikka Päivi myös maalaa maise-
mamaalauksia, häntä eniten kiehtoo ihmisten ja 
meren kuvaus.

- Meri kuvaa ihmisen liikkeitä hyvin, milloin tyyntä, 
milloin myrskyä, Päivi kuvailee. Meri on myös 
pysyvä, ikuinen, mutta ihminen on ajan mukaan 
muuttuva, hän jatkaa. 

Päivi onkin näitä aiheita käsitellyt näyttelyssään 
”Meri pysyvä, ihminen muuttuva”, joka on esillä 
Bock´s Corner Breweryn Juhlasalissa loka- ja mar-
raskuun ajan. Näyttely tuo esiin etenkin Päivin ajan 
saatossa havaitsemiaan normien ja parisuhteiden 
muutoksia.

- Nykyään kaiken pitää näyttää niin hyvältä ja kaikki 
pitää saada heti samalla hetkellä, näkemättä vaivaa 
tai työtä, Päivi kuvailee. Ihminen on muuttunut niin 
mukavanhaluiseksi netin ja napin aikakaudella, mutta 
inhimillisyys, läheisyys ja empatia eivät tule nappia 
painamalla, hän pohtii. 

Näyttelyn avajaiset pidetään lauantaina 6.10 klo 15. 
ja on avoinna sen jälkeen ravintolan aukioloaikoina.

Christina Mattsson:
”Luonnon kauneus | Naturens skönhet” 
Valokuvanäyttely | Fotografiutställning
2.10-30.11 
Avajaiset sunnuntaina 7.10. klo 15. Tervetuloa! | 
Vernissage på söndagen 7.10 kl 15. Välkommen!
Bock’s Corner Brewery, Ladossa, 2. kerros | 
Ladan, 2:a vån.
Gerbyntie 16 | Gerbyvägen 16



OBSERVATEUR

mega@upc.fi  
"observateur"

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

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

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

se, en konstruktion, ett fenomen, ett föremål, ett fak-
tum, - något som med en bild kanske får engagemang 
till stånd. ”Blogga” fram Österbotten!
Sänd bilden och texten per mejl  till mega@upc.fi märkt 
"Observateur". För varje publicerat bidrag genereras 1 
poäng vilket motsvarar 1 euro. När 10 poäng samlats, 
får man ett presentkort värt 10 euro till Bock's bya-
butik.

p Årets sista tomatskörd från balkongen nu i 
slutet av september.
Observateur: Christian Nylund, Vasa

p Sivellin siili
Observateur: Pasi Haapa-Aho

p Ekorren är också törstig!
Observateur: Nanny Rex, Vörå

p WC-pappersulle för några tiotal år sedan.
Observateur: Mari-Ann Renkonen

p  En höstens pissoar.
Observateur: Tua Nordqvist



Bazi & Mazi SUDOKU

#1 6 9 8 3 2

5 9 4

1 6 8

1 9 3 6

7 5 4 8

2 7 5

9 1 3

6 7 1 5 2

Puzzle 1 (Easy, difficulty rating 0.35)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Wed May  9 08:39:56 2018 GMT. Enjoy!

Puzzle 1 (Easy, difficulty rating 0.35)

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

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Wed May  9 08:39:56 2018 GMT. Enjoy!

#2

Zitz

SUDOKU - COMICS - JAPANESE PUZZLE

6 4 1

3 7 5 2

2 9 4 3 7

3 1

5 2

3 8

6 4 1 3 2

3 2 4 8

9 5 1

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.69)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Wed May  9 08:40:08 2018 GMT. Enjoy!

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.69)

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

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Wed May  9 08:40:08 2018 GMT. Enjoy!

Ratkaisu - lösning  v39

#3 4 9 6 1

7 3 5 8

2 8

2 6 4 1

8 6

6 1 9 5

4 3

7 4 9 6

8 1 5 7

Puzzle 1 (Very hard, difficulty rating 0.80)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Wed May  9 08:40:19 2018 GMT. Enjoy!

Puzzle 1 (Very hard, difficulty rating 0.80)

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

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Wed May  9 08:40:19 2018 GMT. Enjoy!

JAPANSKT BILDKRYSS    JAPANILAINEN RISTIKKO
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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. 

Matti Hietala, Vaasa. "Ruskaa"

Leila Uppa. "Sateenkaari Vaasan torin yllä 28.9.2018

Esa Rönkä, Vaasa. "Myrskypäivän iltarusko".

Zabih Rahimi, Vaasa. "Kultainen auringonlasku".

Boris Berts, Vasa. "Brustet hjärta."



Kimmo Hyökinpuro, Kokkola. "Vaasan kirjaston portailta".

Nancy Söderman, Övermalax. "Tranor över Långskär".

Tobias Lidbäck, Fäboda.

Paula Viitanen, Teuva. "Vaahtera vaihtaa värivaippaa".



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
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
14.10. klo 15 "JOUEZ! – Molièren mat-
kassa” tekee Molièren tuotannon tutuksi 
tunnissa. Pienimuotoinen musiikkite-
atteriesitys näyttelevälle cembalistille 
on syntynyt Elina Mustosen, Johanna 
Freundlichin ja Nina Mansikan yhteistyö-
nä. Liput 15/10 €. Vaasa Baroque.
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 tai-
denäyttely. Avoimet avajaiset yleisölle 
lauantaina Yleisöopastus sunnuntaina 
7.10. suomeksi klo 14 ja ruotsiksi klo 13. 
Opastus sisältyy museon sisäänpääsy-
maksuun. 
Lauantaina 13.10. vietetään kansain-
välistä epäonnistumisen päivää. Päivän 
teemaan sopivan, digitaalisia virheitä 
esittelevän GLITCH ART -näyttelyn yh-
teydessä järjestetään tuolloin kuraattorin 
kierros klo 14. Näyttelyä kuratoi pelitutkija 
ja Vaasan yliopiston viestintätieteiden 
professori Tanja Sihvonen. Ilmainen 
sisäänpääsy klo 15.30 saakka, jonka jäl-
keen 2. kerros suljetaan näyttelykävijöiltä 
konsertin vuoksi.
TU[U]LEN LIEKKI -runomusiikkiesi-
tys esittelee värikkään joukon virolaisia 
runoilijoita – räväköitä kertojia, hurmaavia 
humanisteja ja rakkauden maantieteilijöi-
tä. Runot esittää näyttelijä Lis Laviola ja 
musiikillisen tunnelman luovat viulutaitei-
lija, konserttimestari Maano Männi sekä 
Sibelius-Akatemian kasvatti, virolainen 
harmonikkataiteilija Mikk Langeproon. 
Esitykset pidetään Kuntsin modernin 
taiteen museossa lauantaina 13.10. ja 
sunnuntaina 14.10., molempina päivinä 
klo 16. Liput: 18/15 €.
Kuntsin modernin taiteen museo sul-
kee to 11.10 poikkeuksellisesti jo klo 
16 yksityistilaisuuden vuoksi.
Avoinna: tiistai–sunnuntai 11–17
Pääsymaksut: 9 € / 6 € / alle 18 v. ilmai-
nen. Sisäsatama, Vaasa
POHJANMAAN MUSEO
SULJETTU REMONTIN VUOKSI 8.10–5.11.2018
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.
New Ground –makoilukonsertti 
5.10.2018 klo 19. Syksyisenä perjantai-
iltana rauhoittava barokkimusiikki harpulla 
(Andrew Lawrence-King) ja luutulla (Eero 
Palviainen) esitettynä valtaa Taidehallin ja 
kutsuu yleisön paikalle lepäämään. Liput: 
15€/10€ 
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 
VEISTOKSIA 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.
VAASAN TYÖVÄEN MUSEO
Neuvostonostalgiaa.
Vapaudentie 27, Palosaari. 
Avoinna: ma klo 13 - 18, ti - pe 12.30 - 
17. Pääsymaksu 4/2 €
BOCK´S CORNER BREWERY Gerbyntie 18 
RAVINTOLA
MARITA SÖDERGÅRD
”SUOLARELIEFEJÄ” 3.10-30.11.
Avoinna ravintolan aukioloaikoina.
JUHLASALI
PÄIVI MAHLANEN
”MERI PYSYVÄ, IHMINEN MUUTTUVA”
6.10-30.11.
Avoinna ravintolan aukioloaikoina.
Avajaiset la 6.10. klo 12, tervetuloa!
LATO
CRISTINA MATTSSON 
”LUONNON KAUNEUS”
7.10-30.11.
Avoinna to klo 15-18
Avajaiset su 7.10 klo 15, tervetuloa!

Näyttelyt

TIKANOJAS KONSTHEM
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
14.10 kl. 15 ”JOUEZ! – I Molières säll-
skap” Molières produktion på en timme.  
Den småskaliga musikteaterproduktionen 
för en skådespelande cembalist har upp-
stått i samarbete mellan Elina Mustonen, 
Johanna Freundlich och Nina Mansikka. 
Biljetter 15/10 €. Vasa Baroque.
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 guidning för publiken ordnas 
söndagen den 7.10 kl. 13 på svenska och 
kl. 14 på finska. Guidningen ingår i muse-
ets inträdesavgift. 
Utställningens kurator Tanja Sihvonen be-
rättar om utställningen på kuratorsrundan 
som ordnas på den internationella dagen 
för misslyckanden lördag 13.10 kl. 14. 
Fritt inträde fram till kl. 15.30, då en kon-
sert börjar på andra våningen, som därför 
är stängd för utställnings besökarna.
Diktmusikföreställningen TU[U]LEN 
LIEKKI presenterar en färgstark grupp 
av estniska diktare –  rappa berättare, 
förtjusande humanister och kärlekens 
geografer. Dikterna presenteras av skåde-
spelare Lis Laviola och den musikaliska 
stämningen skapas av violinkonstnär, 
konsertmästare Maano Männi samt 
av Sibelius-Akademins före detta elev, 
dragspelskonstnär Mikk Langeproon från 
Estland. Föreställningarna hålls vid Kuntsi 
museum för modern konst lördag 13.10 
och söndag 14.10, kl. 16 båda dagarna. 
På finska.
Tors 11.10 stänger Kuntsi museum för 
modern konst undantagsvis redan 
kl. 16 p.g.a en privat tillställning.
Öppet: tisdag–söndag 11–17. Inträde: 9€ / 
6€ / under 18 åringar gratis. Inre hamnen, 
Vasa
ÖSTERBOTTENS MUSEUM
STÄNGT FÖR RENOVERING 8.10–5.11.2018 
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. New Ground - liggande konsert 
5.10.2018 kl 19. En höstlig fredagkväll 
intas Konsthallen av lugnande barockmu-
sik framförd på harpa (Andrew Lawrence-
King) och luta (Eero Palviainen). Publiken 
är välkommen att vila. Biljetter: 15€/10€
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
MARITA SÖDERGÅRD
”SALTRELIEFER” 3.10-30.11.
Öppet under restaurangens öppethåll-
ningstider.
LADAN : CRISTINA MATTSSON
”NATURENS SKÖNHET” 7.10-30.11.
Öppet tors kl 15-18
Vernissage sö 7.10 kl 15, välkommen!
GARAGET
TIMO KONTTINEN 
“365 dark days” 9.8.-30.9.
VASA ARBETARMUSEUM
Sovjetnostalgi - utställning.
Frihetsvägen 27
Öppet: må kl 13 - 18, ti - fr 12.30 - 17.
Entréavgift: 4/2 € 

Utställningar



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)

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)

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

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

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

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

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

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

Etsin 18-70v top-miestä. Olen 54v uk-
komies Vaasasta. (1207251)

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

Sinkkumies, 49v, hakee miestä. 
06-alue, S:joen seutu. (1207127)

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)

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)

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)

Sielukas, hellä, siedettävännäk., ei kovin 
ylipainoinen, 60-70v nainen pääsisi kai-
naloonikin. Olen vast. mies, nuorekas, 
timmissä kunnossa ja 60v. (1207279)

Heti kulta mulle, joka nukkuu vieres-
sä. Olen 54v mies 08-alueelta ja asun 
maalla. Olen säilynytkin, hiukset vähä-
nä, mut aika komee. (1207268)

Olen 45/184/XL, rauhallinen, rehellinen 
Leijona-sinkkumies 08-alueelta. Missä 
olet, sinä 40-60/XL-XXL, rehellinen, fik-
su sinkkunainen? Tositark. (1207264)

Nainen, viestiä odotan. Olen luotettava 
ja rehellinen mies Oulusta. Olen 56v, 
liikunnallinen, hiljaista kotona. Syys-
viestiä odotan. (1207249)

Vapaa, hyvin toimeentuleva, 52v mies 
etsii seuraa vapaasta naisesta. Mökit 
Lapista ja Savosta löytyy. Iso okt ym. 
ym., mutta sinä puutut. (1207242)

Olen +60v, nuorekas, pitkä mies. Si-
nusta aktiivinen, fiksu nainen seuraa 
syksyyn, harrastuksiin. (1207235)

Kaipaan rakkautta ja rauhaa rauhai-
san naisen kanssa. Olen 54v mies 
08-alueelta ja asun maalla. (1207216)

Kiva, 20-55v nainen, sun seuraa syy-
siltoihin hakee asiallinen ja luotettava, 
55v mies. (1207211)

Naisellinen nainen, et tarvii muotoja 
missin, ei tarvii töröttää tissin. Kunhan 
olet savuton, vapaa, laita viestiä mulle, 
vastaan kyllä sulle. T. M-70v. (1207186)

Olen raitis, savuton, siisti, tanssiva, kätevä 
eläkemies, 62/181/95. Kalt. nainen, lapse-
ton/eläimetön, kiltti, maaheng., nuorekas, 
sexykin, tositark. yhteyttä. (1207183)

Pohjanmaa, oletko nainen, 35-48v? 
Positiivinen, fiksu mies vastausta odot-
taa. (1207181)

Sinä vapaa nainen, yli 55v. Ota yhteyttä 
vapaaseen, 52v, oululaiseen, tummaan, 
mutta joskus itsepäiseen, mutta muuten 
sopuisaan mieheen Oulusta. (1207164)

Sinä maalla asuva, yksinäinen nainen. 
Haluat miehen ja apua kodin töissä. Olen 
rehti ja vapaa, 60v mies. (1207117)

Olen vapaa, liikunnallinen, savuton 
mies, 67v. Etsin kivaa naista. Siika-, 
Pyhä-, Kalajoki. (1207112)

Sinä vanhempi, muodokas nainen, ei lihava. 
Olen 53v, nuorekas, vapaa mies 08-alueel-
ta. Tapaamme toivottavasti. (1207110)

Raitis, osa-aikaeläkkeellä oleva, 61/178, 
hoikka mies etsii naista. (1207105)

Urheilullinen, viiskymppinen, ihan muka-
va mies Oulusta kaipaa n. 40-50v naisen 
seuraa lenkille, tanssimaan ja syvällisiin 
keskusteluihin. Olethan rehellinen, hellä 
ja kunnostasi huolta pitävä. (1207078)

Mies, 42v, siisti, koulutettu, etsii nai-
systävää Oulainen-Ylivieska-seudulta. 
Myös ulkomainen. (1207059)

Pohjoisen 014-alueen vapaa, kunnol-
linen, huumorintaj., n. 50v nainen. Sa-
manmoinen mies kaipaa pitkäaik. seu-
raasi. (1207052)

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

Siisti, vapaa, 47v yrittäjämies etsii tosi-
tark. kultaista, n. 35-55v naista kaina-
loon. Olen kiltti ja luotettava. Tavataan 
pian. (1207048)

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)

Talvi tulee, sinä mukava, sydämellinen, 
58-64v nainen. Täällä fiksu, mukava ja 
nuorekas, pitkä, 65v mies. Haluaisin si-
nusta ystävän rakkaaseen elämään, jo-
kaiselle hetkelle, ruusujen kanssa. Kai-
nuusta. Ota rohkeasti yhteyttä. (1206906)

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 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, sisäi-
sesti kaunis/rikas/ arjenälykkö. Miel. maal-
la, metsässä, puutarhassa viihtyvä, raitis/
savuton, tanssiva. Harvinaisuus. (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)

Olet mukava, luotettava, vaatimaton 
ja povekas nainen Oulussa. Olen va-
paa, kiltti, turvallinen ja keskustelutait., 
61/175/XL mies. (1206668)
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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
Sinä hellä, uskovainen mies, +50v, vas-
taa kivalle, hellälle naiselle. (1207203)

Jokohan miehellä alkaa olla syksyä il-
massa ja tanssijalkaa kutittaa? Nyt olisi 
sellainen hakusessa, 66-71v, savuton 
ja ilman alkoa tanssilattialla. (1207130)

Sinä mies, 53-60v, vapaa, luotettava, 
ongelmaton. Asiasi ovat kunnossa, mut-
ta kaipaat kumppania elämääsi. Olen 
57v, vapaa, hoikka, nuorekas nainen, 
joka ei vielä ole menettänyt toivoa löytää 
sinut. Vastaa tositark. (1207108)

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

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

Oletko tukeva lomittajamies ja pidät 
navettakamppeista? Haalarit, sonta-
saappaat, rukkaset ym. Tässä toinen 
maalaisjuntti. Ota yhteyttä. (1207095)

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

Onko tukevaa lomittajaa, mv ym. maa-
laista työkamppeissa ja saappaissa toi-
sen junttimiehen touhukaveriksi? Jout-
sa, Sysmä, Hartola ja ymp. (1206896)

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)

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

 <Parit etsivät 

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

mega.mainostaja.com

Den finlandssvenska 

Kontakten

Löydä se oikeaLöydä se oikea
Hitta den rättaHitta den rätta


