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MOBIILIKEHITTÄJÄ
Etsimme Mobiilikehittäjää (iOS / Android)
luomaan monipuolisia native sovelluksia iOS:lle
ja Androidille.

Lääkärikeskus Promedista
saa nyt myös
plastiikkakirurgisia toimenpiteitä

Arvostamme myös:
-Alan soveltavaa koulutusta
-Suunnittelukokemusta
-Kokemusta Microsoftin ohjelmointi
ympäristöstä (palvelinsovellukset)
-IIS, Microsoft Web Platform, .Net osaamista
-C#, C++, JavaScript, Java/Kotlin(Android),
Swift/Objective-C(iOS) osaamista
-Tietokanta kokemusta ja SQL osaamista
-Rest API, CSS, HTML5, AngularJS
-Ymmärrystä testauksen suunnittelusta ja
toteutuksesta (myös järjestelmätestaus)
-Näyttöä osaamisestasi
-Määrätietoisuutta
-Kokemusta projektinhallinnasta
-Palvelinosaamista
-Kielitaitoa (suomi/ruotsi/englanti)
Tarjoamme mahdollisuutta työskennellä
kansainvälisissä projekteissa, vaihtelevaa työtä
sekä innovatiivista työympäristöä.
Yhteydenotto: kristoffer.jansson@upcode.fi
Hakuaika päättyy 30.10.2018

Nu fås även
plastikkirurgiska ingrepp
på Läkarcentralen Promedi
Himalajankatu 9, 65100 VAASA | (06) 357 7700| www.promedi.fi

Gerbyntie 18
65230 VAASA
www.upcodeworld.com

HAMMASPROTEESIT
Erikoishammasteknikolta

20.10 klo 20.00

Ennakkolippu 23 €
Deluxe lippu 59.90 €
(sisältää illallinen ja parhaat istumapaikat)
www.lippu.fi
Bock’s ravintolasta Ennakkolippu 21 €
Enemmän info fb-sivulta

2a0lallav.

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

Soita ja varaa aikasi!
VAASA 312 1233
Kauppapuistikko 20B
LAIHIA 477 0744
Kauppatie 5

#

HUOLENPITOA LÄHELTÄSI - OMSORG NÄRA DIG

MAALAHTI 347 8080
Köpingsvägen

TERVETULOA TEKEMÄÄN SYKSYN LÖYTÖJÄ!
TULE JA TUTUSTU!!

AITO KYLÄKAUPPA, palveluksessasi yli 2000m² myymälä ja eri tuotteita 60000 valikoima!
MAN-KO puusorvi käytetty, kuin UUSI kysy tarjous
Begagnad MAN-KO träsvarv
0400-663449
Kaulakorut design puuhelmet ym. kaikki
Design halsband, träpärlor mm. allt
Kosteantilanmatot Saksalaista laatua hyvät kuosit
Våtrumsmattor av Tysk kvalitet, bra mönster -20%

-50%

Radio CD-soitin perinteinen hyvä NYT VAIN!
Traditionell radio CD-spelare NU ENDAST 40€
WC-paperi 24 rullaa
WC-papper 24 rullar

7€

7€

Callunat ja Kanervat ulkokukkia edullisesti pihaan, terassille, parvekkeelle/
Calluna och Kanerva uteblommor förmånligt till gården, terrassen, balkongen
Paljon uusia tuote eriä, alennettuja hintoja

-20% -50%

ja

-70%

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

Tarjoukset voimassa 25.10. 2018 saakka niin kauan, kuin tarjouserää riittää

10
vuta-år

Lääkärikeskus Promedissa tehdään nyt myös
plastiikkakirurgisia toimenpiteitä

På Läkarcentralen Promedi utförs nu även
plastikkirurgiska ingrepp

Päiväkirurgia on suunnitelmallista leikkaustoimintaa. Päiväkirurginen potilas tulee nukutuksessa tai puudutuksessa tehtävään
toimenpiteeseen leikkauspäivänä, ja toivuttuaan hän pääsee
kotiin saman päivän aikana. Valmistelut, leikkaus sekä toipuminen
leikkauksen jälkeen vievät keskimäärin 4–6 tuntia.

Dagkirurgi är en på förhand planerad operationsverksamhet. En dagkirurgisk patient anländer på operationsdagen för ett ingrepp som
görs antingen under narkos eller med bedövning och får åka hem
samma dag efter att ha återhämtat sig. Förberedelserna, operationen
och återhämtningen efter operationen tar i genomsnitt 4–6 timmar.

Plastiikkakirurgille voi hakeutua esimerkiksi pattien tai kasvojen
luomen poistoa varten. Plastiikkakirurgiaa voidaan tehdä myös
esteettisistä syistä, jolloin korjataan esimerkiksi ikääntymis-, ihotai arpimuutoksia kasvoilla tai vartalossa. Toisaalta toimenpiteeseen hakeutumisen syynä voi olla lievä toiminnallinen haitta, kuten
silmän yläluomen leikkaustarpeessa. Esteettiset toimenpiteet eivät
kuulu Kela-korvausten piiriin.

Till plastikkirurgen kan man vända sig när det gäller exempelvis borttagning av ärr, födelsemärken eller olika slags vårtor. Det
är även möjligt att av estetiska orsaker ta hjälp av plastikkirurg,
såsom vid korrigeringar av hud- eller ärrförändringar och vid åldersrelaterade tecken i ansiktet eller på kroppen. Det kan också handla
om funktionella orsaker, till exempel operation av de övre ögonlocken. De estetiska ingreppen berättigar inte till FPA-ersättning.

Lääkärivastaanottokäynnin yhteydessä tehdään jokaiselle asiakkaalle yksilöllinen leikkaustarpeen arviointi sekä sen perusteella
tarvittaessa lähete päiväkirurgiseen toimenpiteeseen. Lähetteen
saatuaan asiakkaalla on oikeus valita terveyspalvelujen tarjoaja.
Voit siis valita Lääkärikeskus Promedin päiväkirurgian hoitoyksiköksesi riippumatta siitä, mistä olet saanut lähetteen, tai vakuutuksen
korvatessa leikkauskulusi.

I samband med läkarbesök på mottagningen görs en individuell
bedömning av operationsbehovet för varje kund och utifrån den
ges vid behov en remiss till dagkirurgiskt ingrepp. Efter att ha fått
en remiss har kunden rätt att välja vårdgivare. Du kan med andra
ord välja Läkarcentralen Promedis dagkirurgi som din vårdenhet
oavsett varifrån du har fått remissen eller om försäkringen ersätter
dina operationskostnader.

Plastiikkakirurgian tavoitteena on tasapainoinen ja
luonnollinen lopputulos
Lääkärikeskus Promedin plastiikkakirurgi Ira
Saarisella on vahva kokemus sekä esteettisestä kirurgiasta että korjaavasta plastiikkakirurgiasta (esimerkiksi rintasyöpätapaukset,
joita hän hoitaa työssään Vaasan keskussairaalassa). Esteettistä plastiikkakirurgiaa eli
ulkonäköön tai ikääntymiseen liittyvien muutosten korjaustoimenpiteitä ovat esimerkiksi
kasvojen kohotus, silmäluomien leikkaukset,
rasvaimu, rasvan siirrot, rintojen muodon
korjausleikkaukset ja vatsan muokkaus.
Lisäksi Ira tekee esteettisiä pistoksia, joilla
voidaan muokata kasvojen ryppyjä ja uurteita tai esimerkiksi lisätä huuliin täytettä. Plastiikkakirurgian tavoitteena on korjata ikääntymismuutoksia tai poikkeamia maltillisesti
ja kevyesti kohti tasapainoista ja luonnollista
lopputulosta.

Päiväkirurgiset toimenpiteet Lääkärikeskus Promedissa:
Plastiikkakirurgia – ikääntymisen aiheuttamien esteettisten muutosten korjaaminen, kuten silmäluomien leikkaus, kasvojen kohotus tai kasvojen rasvasiirto. Rintojen leikkaukset mm. rintasyövän
hoito ja korjausleikkaukset. Vatsan muotoiluleikkaukset, pistoshoidot ja rasvaimut.
Yleiskirurgia – luomen- ja patinpoistot, ihomuutosten poistot,
tyrien sekä peräpukamien hoito sekä kynsitoimenpiteet.
Urologia – virtsarakon tähystys, esinahan korjausleikkaus, vesikivesleikkaus, miehen sterilisaatio.
Korva-, nenä- ja kurkkutaudit – korvien putkitukset, kita- ja nielurisaleikkaus.
Vatsaelinkirurgia – mahalaukun- ja paksusuolen tähystykset.
Ortopedia – erilaiset jalkaterän, polven, käden ja kyynärpään,
olkapäiden ja ulnarishermoleikkaukset sekä rannekanavan ahtaumat.
Verisuonikirurgia – luomen- ja patinpoistot, ihomuutosten poisto,
nivus- ja napatyrien sekä paiseiden hoito, peräpukamaleikkaukset,
suonikohjujen vaahtohoidot sekä kynsitoimenpiteet.

Målet med plastikkirurgi är ett balanserat och
naturligt slutresultat
Läkarcentralen Promedis plastikkirurg Ira
Saarinen har stor erfarenhet av såväl estetisk kirurgi som av korrigeringsoperationer
(t.ex. vid bröstcancerfall, vilka hon sköter
på hennes arbete vid Vasa Centralsjukhus).
Estetisk plastikkirurgi, det vill säga korrigeringsoperationer som berör utseende och
tecken på åldrande, är exempelvis ansiktslyft
(face lift), ögonlocksoperation, fettsugning,
fettransplantation, bröstkorrigeringar och
bukplastik. Därtill gör Ira estetiska injektionsbehandlingar, vilka kan användas för att släta
ut rynkor och fina linjer, samt för att skapa
fylligare läppar. Målet med plastikkirurgi är
att med en enkel åtgärd korrigera ålderstecken eller avvikelser och därigenom uppnå
ett balanserat och naturligt slutresultat.

Följande specialiserade operationer kan skötas på
Läkarcentralen Promedi:
Plastikkirurgi – korrigering av åldersrelaterade estetiska förändringar såsom ögonlocksoperation, ansiktslyftning eller fettransplantation i ansiktet. Bröstoperationer, bl.a. behandling av bröstcancer
och korrigerande operationer. Bukplastik, injektionsbehandlingar
och fettsugningar.
Allmänkirurgi – borttagning av födelsemärken, bölder och hudförändringar, behandling av bråck, hemorrojder och nagelbesvär.
Urologi – undersökning av urinblåsan, korrigeringsoperation av
förhud, vattenbråcksoperation, sterilisering av män.
Öron-, näs- och halssjukdomar – rörinsättning i öronen, polyp- och
tonsilloperation.
Bukkirurgi – skopiundersökning av magsäck och tjocktarm.
Ortopedi – olika fot-, knä-, hand- och armbågsoperationer,
operation av axlar och ulnarisnerven samt karpaltunnelsyndrom.
Blodkärlskirurgi – borttagning av födelsemärken, bölder och hudförändringar, behandling av ljumsk- och nagelbråck samt bölder,
hemorrojdoperationer, skuminjektionsbehandlingar av åderbråck
samt nagelingrep.

Ajanvaraus ja lisätiedot / Tidsbokning och information
06 357 7700
www.promedi.fi
Himalajankatu/Himalajagatan 9, 65100 VAASA/VASA
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Perinteinen Thaihieronta + lämmin yrttihaude
Perinteinen Thaihieronta + lämmin yrttihaude
Traditionell Thaimassage+varm örtkompress
Traditionell Thaimassage + varm örtkompress
Aromaterapiahieronta+lämmin yrttihaude
Aromaterapiahieronta + lämmin
yrttihaude
Aromaterapimassage+varm
örtkompress
Aromaterapimassage + varm örtkompress
Erilaisia kasvohoitoja Ansiktsbehandlingar
Erilaisia
kasvohoitoja
Ansiktsbehandlingar
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MARZIA CLINIC
ansiktsvårdsprodukter!
Jalkahierontaa Vyöhyketerapiaa 62 pist. hieronta
Jalkahierontaa
Vyöhyketerapiaa
62 pist. hieronta
Fotmassage, Zonterapi,
62 punkters
Fotmassage, Zonterapia, 62 punkters
Raskausajan hierontaa Gravidmassage
Raskausajan hierontaa Gravidmassage
Lastenhierontaa (4-12
v) jaja(12-15
v)
Lastenhierontaa
(4-12v)
(12-15v)
Barnmassage (4-12
år) och
år)
Barnmassage
(4-12v)
och(12-15
(12-15v)
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10.11 | 22.12

S U O RAAN

klo 12.00-15.00

Wasa
Innovation
Center

Wasa
Innovation
Center

Även på
Sjövägen 54b
66210 Molpe

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

DIREKT

Science @ Bock’s

KIINA NOUSUSSA

Kiinan investointistrategia T&K:n ja
tekoälyn saralla päihittää länsimaat
Yhdysvaltojen johtoasema riskipääomasijoittajien kärkimaana on heikentymässä.
Aasia ja Aasian nouseva aivokeskus Kiina uhkaavat jo perinteistä järjestystä.
Kiinalaisen rahan hyökyaalto uusiin lupaaviin startup-yhtiöihin ennustaa
muutosta maailman teknologisen kehityksen ja innovaatioiden hallitsijasta.
Kiinan ja muun Aasian uuden rahan tulva
riskipääomasijoituksiin on nostanut kokonaisrahoitusmäärän tähtitieteellisiin lukuihin ja
muuttanut yritysmaisemaa. Viime vuonna Aasian osuus globaalista riskipääomasijoituksesta oli
40% verrattuna Yhdysvaltojen 44%:in. Yksistään
Kiinan osuus oli Dow Jones Venture Sourcen
mukaan 24%, kun vain vuosikymmen sitten
Kiinan osuus startup-yrityksien riskipääomasijoituksista oli maailmanlaajuisesti vain 5% .
Neljätoista tämän vuoden Forbes Disruptor
50 yrityksestä mukaan lukien Airbnb, Uber,
Ellevest, Lyft, LanzaTech ja WeWork on saanut
taloudellista tukea kiinalaisilta sijoittajilta, kuten
Didi Chuxingiltä ja China Broadband Capital
Partnersilta. Ensimmäistä kertaa kaksi listalla
olevaa unikornia - ns. startup-yritystä, jolla on
ainutlaatuinen potentiaali - on kiinalaisia jättiläisunikorneja, Didi Chuxing ja Xiamo. Molemmat näistä ovat houkutelleet pääomasijoituksia
miljardien eurojen edestä.
Katsoipa kehitystä unikornien rahoituksen,
T&K-toimintaan kohdistetun investoinnin, patenttihakemusten tai insinöörien lahjakkuuden
perusteella Kiina on nopeassa nousussa ja kirimässä kohti Yhdysvaltojen pitkään hallitsemaa
johtoasemaa. Tänä päivänä jo 62 maailman 230
Lähteet:
https://www.cnbc.com
www.globaltimes.cn
https://www.bloomberg.com
https://www.forbes.com
R&D Magazine

globaalista unikorni-yrityksestä, joiden arvo on
yli miljardi US-dollaria (860 miljoonaa euroa),
on kiinalaisia. Kiina on toisena tilastoa johtavan
Yhdysvaltojen, jolla on 113 unikornia, jälkeen.
Mainittakoon vielä, että Kiinan unikornien
yhteenlaskettu arvo on 41% verrattuna Yhdysvaltojen 46%:in CBI Insightsin tietojen mukaan.
Kiina ohittaa globaalissa mittakaavassa jo Silicon Valleyn ja muut vastaavat keskukset koollaan, startup-kulttuurillaan, hallituksen tuella
tärkeisiin sektoreihin, kuten tekoälyyn, ja runsaalla riskisijoitukseen suunnatulla rahallaan.
Kiinalaiset riskisijoituksen pääomayhtiöt, joihin
investoidaan, ovat myös hyviä tuottamaan uusia
rahastoja. Hyvä esimerikki edelläkävijästä on
shanghailainen Qiming Venture Partners, joka
äskettäin keräsi 1,2 miljardia euroa kolmeen
uuteen rahastoonsa investoitavaksi nouseviin
teknologiayrityksiin.
Kymmenessä vuodessa Kiinan teknologiatalous on kehittynyt sanonnasta ”Made in China”
sanontaan ”kopioitu Kiinassa” ja siitä edelleen
sanontaan ”keksitty Kiinassa”. Tänään voimme
jo puhua ”kopioitu Kiinasta” -sanonnasta, kun
kiinalaisten startup-yritysten matkijoiden määrä
lisääntyy länsimaissa.

SNABBA FAKTA:
•

Investeringar inom F&U växer årligen
med 18 procent i Kina, jämfört med
4 procent i USA och 1,8% i EU. Ifall
den rådande trenden fortsätter, kommer Kina att överta USA gällande F&U
investeringar redan år 2019, enligt
beräkningar gjorda av U.S. National
Science Board.

•

Europa borde investera minimum 20
miljarder euro i forskning i artificiell intelligens fram till och med år 2020 och
borde sträva till att investera samma
summa årligen för att nå upp till USA:s
och Kinas nivå, sammanfattar rapporter från Europeiska Unionen. År 2018
förväntas EU spendera 388 miljarder
euro på F&U. Detta kan jämföras med
USA som förväntas spendera 478 miljarder euro, samt Kina som förväntas
spendera 410 miljarder euro under år
2018, enligt R&D Magazine.

•

Kinas nationella huvudlaboratorier
kommer att öka trefalt till 700 stycken
fram till år 2020 som en del av Kinas
nationella innovationssystem, enligt
Kinas Vetenskaps- och Teknologiministerium. Från och med år 1984 har
Kina byggt 220 nationella huvudlaboratiorier, som tjänar som huvudbaser
i landets avancerade grundforskning
samt gränsöverskridande forskning.
Huvudlaboratorierna kommer att ha
fokus på forskningsområden såsom
matematik, fysik, kemi, geofysik, biologi och läkarvetenskap.

•

År 2017 var Kinas andel av riskplaceringar i företag inom artificiell intelligens 48% av det totala beloppet på
10,4 miljarder euro. Jämförelsevis var
USAs andel 38%, enligt CBI Insights.

Svetlana Bogatcheva

Art@Bock’s

”Inner worlds / Outer worlds II”
Autotalli | Garaget
Avajaiset | Vernissage
Pe | Fre 19.10 @ 18.00 Artist Talk

esittää / presenterar:

Cristina Mattsson:

”Luonnon kauneus | Naturens skönhet”
Lato | Ladan
Avoinna v 42 | Öppet v 42
to 15-17, pe | fre 13-18, la | lö 12-17, su | sö 12-15

Opastettuja kierroksia,
taulu- sekä postikorttimyynti!
Guidade rundturer, tavelsamt postkortsförsäljning!

Tue paikallisia
taiteilijoita!
Bock's ei peri palkkiota
näyttelyjen yhteydessä suoritetusta taulumyynnistä.

Stöd lokala konstnärer! Bock's
tar ej kommission för tavelförsäljning i samband med utställningarna.

Päivi Mahlanen:

”Meri pysyvä, ihminen muuttuva |
Havet beständigt, människan föränderlig”
Juhlasali | Festsalen
Avoinna ma-to 11-23, pe 11-24,
la 12-24, su 12-18.
Öppet må-to 11-23, fr 11-24,
lö 12-24, sö 12-18.

Art@Bock’s
Ohjelma Program
27.10

DIREKT

S U O RAAN

Marita Södergård:

”Suolareliefejä |
Saltreliefer”
Ravintola | Restaurangen
Avoinna ma-to 11-23,
pe 11-24, la 12-24, su 12-18.
Öppet må-to 11-23, fr 11-24,
lö 12-24, sö 12-18.
Opastettuja kierroksia
Guidade turer
050 5053507

Klo 12-17

Kirjasto osallistuu tapahtumaan! Pop-up kirjasto
mukana josta voit lainata itsellesi lähiruoka-aiheisia
kirjoja!
Biblioteket deltar i evenemanget! Pop-up biblioteket är med, därifrån kan du låna hem böcker om
lokalproducerad mat!
Cristina Mattson pitää valokuvanäyttelyään
”Luonnon kauneus” avoinna Ladossa. Postikorttimyynti.
Cristina Mattsson håller öppet sin fotografiutställning
”Naturens skönhet” i Ladan. Postkortsförsäljning.

Haluatko pitää seuraavan
näyttelysi meillä - ota yteyttä!
Vill du ha din nästa utställning
hos oss – kontakta oss!
Adress: Gerbyntie 16, 65230 Vaasa
Contact: ira.mikkonen@bcv.fi
050 5053507

Marita Södergård on paikalla ravintolassa kertomassa suolareliefi-taiteestaan sekä suolataikinan
kanssa työskentelystä. Tule kokeilemaan suolataikinan muotoilua!
Marita Södergård är på plats i restaurangen och
berättar om sin saltrelief-konst och skulpturerandet
med saltdeg. Kom och pröva på att skulptera med
saltdeg!

Klo 13-14

Svetlana Bogatcheva esittää näyttelyään Autotallissa | Presenterar sin utställning i Garaget
13.00 Artist talk 13.30 Meditaatio | Meditation

Näyttelyt

Utställningar

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. ilmainen.
Hovioikeudenpuist. 4, Vaasa
Yleisöopastus järjestetään sunnuntaina
21.10. klo 13 ruotsiksi ja klo 14 suomeksi.
Opastus sisältyy museon sisäänpääsymaksuun.
Avoinna: tiistai–sunnuntai 10–17
Pääsymaksut: 9 € / 6 € / alle 18 v. ilmainen.
Hovioikeudenpuistikko 4, Vaasa
KUNTSIN MODERNIN TAITEEN MUSEO
GLITCH ART 22.9.2018–13.1.2019
Glitch Art on teknologiassa, tietojärjestelmissä ja käyttöliittymissä ilmeneviin virheisiin eli
”glitcheihin” keskittyvä taidenäyttely.
Avoinna: ti–su 11–17
Pääsymaksut: 9 € / 6 € / alle 18 v. ilmainen.
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.
Ilmainen sisäänpääsy.
VKO 43 : SULJETTU NÄYTTELYNVAIHDON AJAKSI.
Uusi näyttely
VOX DUO! – Kahdella äänellä
avautuu yleisölle 27.10.2018.
VOX DUO! – KAHDELLA ÄÄNELLÄ 27.10–
25.11.2018
Näyttely esittelee Sari Bremerin ja Iina Heiskasen teoksia, jotka liikkuvat teemoiltaan
myyttisen ja todellisen rajamailla.
Avoinna: tiistai–sunnuntai 11–17
Ilmainen sisäänpääsy.
Vaasan kaupungintalo, Senaatinkatu 1 D
Sisäänkäynti Raastuvankadun puolelta.

BLACK WALL GALLERY
ALLI ALHO - OSSI LEHTO - SIRPA SEPPELIN
"EROOSIO" 4.11. ASTI. Maalauksia ja installaatio. 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. 21.10. ASTI.
Avoinna ti-to 12-18, la-su 12-16.
Pitkäkatu 66 Vaasa. Vapaa pääsy.
PRINTMAKERS STUDIO/GALLERIA
TAITEILIJA ANNIKA BERGVIK-FORSANDERIN
NÄYTTELY 10.10 - 3.11.
Avoinna ke-pe 13-17, la 12-15.
Kirkkopuistikko 19 (Kiinanmuuri). 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 16
RAVINTOLA
MARITA SÖDERGÅRD
”SUOLARELIEFEJÄ” 3.10.-30.11.
Avoinna ma-to 11-23, pe 11-24, la 12-24,
su 12-18.
JUHLASALI
PÄIVI MAHLANEN
”MERI PYSYVÄ, IHMINEN MUUTTUVA”
6.10.-30.11.
Avoinna ma-to 11-23, pe 11-24, la 12-24,
su 12-18.
LATO
CRISTINA MATTSSON
”LUONNON KAUNEUS”
7.10.-30.11.
Avoinna to 15-17, pe 13-18, la 12-17, su
12-15.
AUTOTALLI
SVETLANA BOGATCHEVA
"INNER WORLDS / OUTER WORLDS II"
19.10.-31.12.
Avajaiset pe 19.10. klo 18. Tervetuloa!

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
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.
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.
Vko 43: STÄNGT FÖR UTSTÄLLNINGSBYTE.
Ny utställing
VOX DUO! – Två röster
öppnar för allmänheten 27.10.2018.
VOX DUO! – TVÅ ROSTER 27.10–25.11.2018
På utställningen visas Sari Bremers och Iina
Heiskanens verk, vars teman rör sig i gränslandet mellan det mytiska och det verkliga.
Öppet: tisdag–söndag 11–17. Gratis inträde,
Vasa stadshus, Senatsgatan 1 D, Ingång från
Rådhusgatans sida.
BLACK WALL GALLERY
ALLI ALHO - OSSI LEHTO - SIRPA SEPPELIN "EROOSIO" FR.O.M. 13.10.
Målningar och installation.
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 ÅKERHOLMS, ELSE KORVES OCH HEIDI
HJORTS GEMENSAMMA UTSTÄLLNING.
Öppet: ti-to 12-18, lö-sö 12-16.
Storalånggatan 66 Vasa.
Fritt inträde.
PRINTMAKERS STUDIO/GALLERI
KONSTNÄR ANNIKA BERGVIK-FORSANDERS
UTSTÄLLNING 10.10 - 3.11.
Öppet on-fre 13-17, lö 12-15.
Kyrkoesplanaden 19 (Kinamuren).
Fritt inträde.

BOCK´S CORNER BREWERY
Gerbyvägen 16
RESTAURANGEN
MARITA SÖDERGÅRD
”SALTRELIEFER” 3.10-30.11
Öppet må-to 11-23, fr 11-24, lö 12-24, sö
12-18.
FESTSALEN
PÄIVI MAHLANEN
”HAVET BESTÄNDIGT, MÄNNISKAN
FÖRÄNDERLIG”
6.10-30.11
Öppet må-to 11-23, fr 11-24, lö 12-24, sö
12-18.
LADAN
CRISTINA MATTSSON
”NATURENS SKÖNHET”
7.10-30.11
Öppet to 15-17, fre 13-18, lö 12-17, sö 12-15.
GARAGET
SVETLANA BOGATCHEVA
"INNER WORLDS / OUTER WORLDS II"
19.10-31.12
Vernissage fre 19.10 kl. 18. Välkommen!
VASA ARBETARMUSEUM
Sovjetnostalgi - utställning.
Frihetsvägen 27
Öppet: må kl 13 - 18, ti - fr 12.30 - 17.
Entréavgift: 4/2 €

Kustannus / Utgivare:
Toimitus / Redaktion:
Sören Lundberg Gsm 040-187 8137
mega@upc.fi
www.megamedia.fi
Avustajat / Medarbetare:
Juha Rantala,
Hans Hästbacka

v. 43
Måndag/Maanantai:

Paino / Tryck:

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

PAINOS 73 000 – KAIKKI KOTITTALOUDET • POSTIJAKELU • UPPLAGA 73 000 – ALLA HUSHÅLL • POSTUTDELNING

Lounas joka arkipäivä klo 11-14 @Bock’s, Gerbyntie 16, Vaasa
Onsdag/keskiviikko:

Torsdag/torstai:

Fredag/perjantai:

Rostad kassler med grönpepparsås G, Eldig broilerwok G, L / Gräddig
L / Rensteksfrestelse G, L
laxsoppa G, L Dessert

Tisdag/tiistai:

Viltköttbullar i enbärssås G,L / Vitlökssmaksatt skaldjurspasta G, L

Pulled pork och/ja
bbq-ribs G, L

Paahdettu kassleri ja viherpippurikas- Tulinen broileriwokki G, L /
tike G,L / Kylmäsavustettu porokiuKermainen lohikeitto G, L
saus G, L
Jälkiruoka

Riistapyörykät katajanmarjakastikkeessa G, L / Valkosipulilla maustettu
äyriäispasta G, L

Traditionell ärtsoppa G, L Plättar med
sylt och grädde L /
Pannbiff med stekt lök G, L

OBS! HUOM! FREE PARKING

S u n d a y s te a k

Perinteinen hernekeitto G, L Ohukaisia,
hilloa & kermavaahtoa L /
Pannupihvi ja paistettu sipuli G, L

Vuxna/Aikuiset 16.50
Barn/Lapset 7 €

€

Liten öl+lunch
Pieni
olut+lounas
Lounas

10 €

12,50 €

OBSERVATEUR
p Ensimmäinen kuura - viimeinen kukka
7.10.18.
Observateur: Arja Utunen, Pietarsaari

p Äpplet landade på stenen!
Observateur: Nanny Rex, Vörå

p Teräsmies.
Observateur: Pasi Haapa-Aho

mega@upc.fi
"observateur"

O
p Syksyn hehkua.
Observateur: Kaarina Tuomela, Laihia

p En höstens Aronia buske.
Observateur: Tua Nordqvist

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!
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.

T

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!

p Erilaisuudessa on voimaa.
Observateur: Maija Leppäniemi

p Höstens färger och skuggor 10.10 vid
Sandviksgatan i Vasa
Observateur: Christian Nylund, Vasa

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.

SUDOKU - COMICS - JAPANESE PUZZLE
SUDOKU

Bazi & Mazi

Puzzle 1 (Easy, difficulty rating 0.43)
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Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.55)
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Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.60)
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Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.63)

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.63)
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Ratkaisu - lösning
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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.

Barbro Kuokkanen, Vaasa. "Mennyt kesä oli
kuuma..."

Arja Utunen, Pietarsaari. Kivi ja 7 veljestä.

Brita Lillqvist, Sandsund/Åbo. Kära gamla äppelträd
Jarmo Kallio, Vaasa. Aamu Strömberg Parkissa

Gunilla Kålax. Några ensamma grässtrån.

www.megamedia.fi

Jere Havusela, Vaasa. Sunnuntain aurinko.

Tobias Lindbäck, Fäboda. Solnedgång
Märta Enqvist, Jakobstad. Hustomtens bostad.

Tarja Vainio, Mustasaari. Syys-aamu.
Päivi Lammela, Teuva. Sinitiaiset.

Mathilda Börg, Vasa. En liten fågel i Vasa
28.9.2018

Niklas Falk, Sundom. 7.10.2018

Matti Kuoppala,Vaasa. Syksyn tunnelmaa Vaasassa.

Jessica Norrgård, Nykarleby. Igelkotten.

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.

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

Sinä mies, 53-60v, vapaa, luotettava,
ongelmaton. Asiasi ovat kunnossa, mutta kaipaat kumppania elämääsi. Olen
57v, vapaa, hoikka, nuorekas nainen,
joka ei vielä ole menettänyt toivoa löytää
sinut. Vastaa tositark. (1207108)
Rehevä, 49v nainen etsii miestä, 55-60v,
kaiken kivan merkeissä. Ruskaretkelle,
romanttisiin koti-iltoihin. (1206929)
Sinä hellistä suudelmista ja läheisyydestä tykkäävä, vapaa, siisti mies. Vastaa hellälle naiselle. (1206923)
Hei 65-71v, rehelliset miehet. Haen ystävää lenkille, tansseihin, nuotiopannukahveelle. Täällä huhuilee nainen
P-Pohjanmaalta. (1206844)
Olen kunnollinen, 62v, työssä oleva nainen. Etsin kunnollista, tavallista miestä
kaveriksi ja ystäväksi. (1206740)
Olen 50v nainen ja etsin ystävää 4055v miehestä. Harrastan koirieni kanssa
esim. luonnossa liikkumista. (1206724)
Puhuva, kenties pussaavakin, vapaa mies, yli 60v. Sinusta etsii ystävää
+70/170, pyöreä nainen. (1206634)

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

Ilmoita
Annonsera
mega.mainostaja.com

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)

Jätä ilmoitus
helposti netissä

Missä minun muruni on, sinäkö? Olet n.
55-64v ja sitoutumishaluinen. Olen 58v,
nuorekas nainen ja haluaisin jakaa elämäni kanssasi. Koko Suomi. (1206216)

mega.mainostaja.com

Täällä nuorekas, 53v, vaalea pitkähiuksinen, viehättävä, herttainen, naisellinen
nainen etsii ystävää 45-55v, itsestään
huoltapitävästä, mukavasta, komeasta, romanttisesta, symppis miehestä. Ei
epätoivoisille vakivastaajille. (1206203)

vaikka kuvan kanssa
Den finlandssvenska

Kontakten

< Nainen etsii sinua

Kla-Prs + ymp., olen 61v, vapaa, liikunnallinen nainen. Kesät mökillä. Mukava, asiallinen, vapaa mies, sinua etsin. Textaa,
tutustutaan. Kaksin eteenpäin. (1207500)
Kivaa, vapaata papparaista kaipailee
mummeli, 72/XXL, vaikkapa lämmöksi
syyspimeisiin. (1207410)
Mies, älykäs kaunosielu. Lähde tulevaan
kaveriksi kulkemaan kulttuurikengissä,
metsäsaappaissa, pyörällä polkien, aistein
avoimin. T. Kaihomieli 60+. (1207373)
Sinä toisen huomioonottava, miehinen
mies, n. 44-53v. Olen vapaa, lapseton
XL-nainen. Sinua huhuilee 47v nainen
Oulun läh. (1207324)

Sinä nainen, sinua etsii raitis, liikunnallinen, savuton, vapaa mies, 65v, ok-näk.
Kla, Pietarsaari, K-Pohjanmaa. (1207528)
Olisikos tälläiselle 54v, vapaalle miehelle
kenelläkään kivalla naisella käyttöä? Tanssiparketille, remonttiavuksi tai vaikka mörön
karkottajaksi. Ilmoittele itsestäsi, katsotaan
mitä syksy tuo tullessaan. (1207514)
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)
Syksy saapui, sinä kiva, hoikka/normaalivart. nainen, tule ja käperry kainalooni, keksitään kaikkea kivaa pimeisiin iltoihin. Olen luotettava, 55v,
vapaa mies. (1207543)
Hei nainen. Etsin seuraa luotettavasta,
mukavasta, ulkoilusta ja mökkeilystä pitävästä, eläinten ystävästä. Ikäsi saisi olla
30-45v luokkaa. Olen Oulusta. (1207507)
Tarvitko talakkaria mukava, ok-näk. nainen, vaikka koko talveksi? Mökillesi tai
okt:on. Olen 53v mies maalta. (1207475)
Haussa +30v nainen kival miehel. Olen
48/191/99, sinisilmäinen, rehti, pohjalainen karhu. Kaipaan seurusteluseuraa takkatulen kajoon. (1207461)
Olen 51v, reipas, työssäkäyvä, vapaa
mies Oulusta. Hakusessa vapaa, rehellinen nainen, joka on sinut oman elämän kanssa, ikä 45-54v. (1207431)
Nallekarhu, 60v, toivoo omaa naista.
Vilautathan joskus nilkkaa? Rillit ja naiselliset sukkikset plussaa. (1207423)
Olen iso, 33/XL mies ja hakusessa olisi n.
20-60v, muodokas nainen tositark., jolla on
asennetta ja tykkää viettää aikaa kahden
kesken sekä rakentaa tulevaa. (1207415)
Haluan naisen syleilyyn. Olen 54v, aika nuori mies 08-alueelta. Asun maalla. (1207411)

Sinä läheisyydestä tykkäävä, itsestäsi
huolta pitävä, hellä, suomalainen, 50-60v
mies. Vastaa hellälle hoitsulle. (1206195)

Iso on kaunista, varsinkin nainen. Jos
olet XXL-XXXL, niin otapa yhteyttä mukavaan, kilttiin mieheen. (1207395)

Olen 71/XXL nainen. Rehellistä, vapaata
miestä etsin vaikka talkkariksi ja myös
hyväksi ystäväksi. Kirjoittele. (1206184)

Etsin puhetait., 70-75v naista. Etsijänä
samanikäinen, mökkeilevä mies. Vois
vaikka rakastua, jos vain löytyis joku
mukava nainen. (1207388)

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)

Te kivat ja rehelliset, 65-77v miehet.
Täällä on yksin vailla juttuseuraa oleva
nainen, olisi kiva rupatella. (1207316)

Olen 62v nainen. Etsin sopusuht. miesystävää. Kotona, luonnossa, vesillä viihtyvää
miestä. Marjastus plussaa. (1206070)

Rehellinen romantikko, 58v, etsii miehekästä, yhden naisen miestä, ehkä yrittäjä/
metsästäjä. Olen 014-alueelta. (1207307)

Olen nainen, -60v. Haen Sjkn alueelta
vapaata, rehellistä, 50-60v miestä karaoke-, tanssi- ym. seuraksi. (1205937)

Sinä hellä, uskovainen mies, +50v, vastaa kivalle, hellälle naiselle. (1207203)

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)

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

< Mies etsii sinua

Todella kiltti ja hellä, tunteellinen, 60v
mies vapaana sinulle nainen. Ota vaikka koeajalle, rakkautta ja hellyyttä tarjoan. Ota koppi. (1207372)
Siisti, 42v, koulutettu mies etsii naisystävää Oulainen-Ylivieska-seudulta.
Myös ulkomainen. (1207354)
Morsian maalle yrittäjämiehelle. (1207353)
Talvi alkaa tulla, minulta puuttuu kulta.
Neito, 63-68v, ota yhteyttä. Olen 65v,
pitkä, huumorintaj. mies. Koko Suomi.
Akaton mies. (1207311)
Sielukas, hellä, siedettävännäk., ei kovin
ylipainoinen, 60-70v nainen pääsisi kainaloonikin. Olen vast. mies, nuorekas,
timmissä kunnossa ja 60v. (1207279)
Olen 45/184/XL, rauhallinen, rehellinen
Leijona-sinkkumies 08-alueelta. Missä
olet, sinä 40-60/XL-XXL, rehellinen, fiksu sinkkunainen? Tositark. (1207264)
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Nainen, viestiä odotan. Olen luotettava
ja rehellinen mies Oulusta. Olen 56v,
liikunnallinen, hiljaista kotona. Syysviestiä odotan. (1207249)

Olen hyvätapainen, rehti, terve, savuton, katseenkest., 70v mies Oulun seudulta. Vaan se samantapainen naisystävä puuttuu. (1207030)

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

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

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

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

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

Mies ja tupa odottaisi vaaleata, runsasmuotoista eläkeläisnaista elämän sulostuttajaksi. Paheita saa olla. (1206960)

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

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

Etsin sinua vapaa, rehellinen, +40v
nainen tositark. Olen 50v, samankaltainen, savuton, kiltti ja hellä mies Kainuusta. (1207206)
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, lapseton/eläimetön, kiltti, maaheng., nuorekas,
sexykin, tositark. yhteyttä. (1207183)
Pohjanmaa, oletko nainen, 35-48v?
Positiivinen, fiksu mies vastausta odottaa. (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-alueelta. Tapaamme toivottavasti. (1207110)
Raitis, osa-aikaeläkkeellä oleva, 61/178,
hoikka mies etsii naista. (1207105)
Urheilullinen, viiskymppinen, ihan mukava 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 naisystävää Oulainen-Ylivieska-seudulta.
Myös ulkomainen. (1207059)

Olen nuorekas, hoikka, liikunnallinen,
huumorintaj., luotettava ja yksin asuva,
60v mies 06-alueelta. Sinä samanlainen,
45-55v nainen, ota yhteyttä. (1206868)

Den finlandssvenska

Kontakten

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)
Olen 64v, oululainen mies, etsin seuraa
mukavasta naisesta. (1207040)
Nainen, joka pidät mökkeilystä ja yhdessäolosta tai jostain muusta kivasta. Ota yhteys 41v, oululaiseen sinkkumieheen. Olen
työssäkäyvä. Olethan alle 45v. (1207037)
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Olen 53v ukm, etsin miestä. Olen täysin kokematon, mutta mieltä hivelee
miehen kanssa jossain muodos. Viikot
yksin keikkatöis. (1207529)
Oon 60v mies 06-alueelta. Etsin transua tai miestä, joka käyttää naistenvaatteita. (1207496)
Sinkkumies, 49v, hakee miestä.
06-alue, S:joen seutu. (1207127)
Oletko tukeva lomittajamies ja pidät
navettakamppeista? Haalarit, sontasaappaat, rukkaset ym. Tässä toinen
maalaisjuntti. Ota yhteyttä. (1207095)
Mies, 35v, etsii kokenutta, yli 50v
top-miestä. (1206950)

< Parit etsivät

Raitis, 62v sinkkumies etsii naista, 35-50v.
Nahka- ja pvc-asut kiinnostaa. (1206825)

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

Löytäispä Jehovan srk:sta elämänkumppanin, kivan, naisellisen naisen.
Mä 60/182/89, vapaa ja nuorekas, raitis, ok-näk. mies. Sjk. (1206811)

Koko maan
kohtaamispaikka teksti-tv:ssä

Etsinnässä hoikka, kaunis, 30-50v nainen,
jolta löytyy nahkahousut, korkosaappaat
10-15cm. Itse raitis, 48/195/106, voimailua harrastava mies. (1206785)
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)
Olet mukava, luotettava, vaatimaton
ja povekas nainen Oulussa. Olen vapaa, kiltti, turvallinen ja keskustelutait.,
61/175/XL mies. (1206668)
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)

Löydä se oikea
Hitta den rätta

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

Runsasmuotoinen, uskova nainen, juuri
sellainen kun olet. Tahtoisit perustaa perheen suomalaisen, uskovaisen, 62v miehen kanssa ja yhteisiä lapsiakin kotiimme
saada, niin tavattaisiin. (1206635)
Sinä vapaa nainen, +52v. Sinua kaipailee syksyn pimeneviin iltoihin kaveriksi ja ehkä enemmän oululainen, vapaa,
52v mies. Ota yhteyttä ihan mistäpäin
Suomea vain. (1206616)
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)
Etsin 18-70v top-miestä. Olen 54v ukkomies Vaasasta. (1207251)
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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).
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Joka päivä klo 10-18 0400-808 654.
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0700-51 51 02 1,53e /min +pvm,
tekstiviestit nroon 17193 1,50e/kpl.
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