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Juo ja syö
paikallista!

Drick och ät  
lokalt!

AIKAKAUSLEHTI • TIDSKRIFT• SEUDUN KEHITTÄJÄ • REGIONENS UTVECKLARE

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!

#

S6-7

Digialbum

Kuva: Päivi Lammela, Vaasa

Frisbeegolf on kevyttä 
liikuntaa koko perheelle

S20-
21

Lähde tekemään löytöjä aitoon yksityiseen 
jätti-kyläkauppaan yli  2000m²  myymäläämme!

Tarjoukset voimassa  28.10. 2016 saakka niin kauan, kuin tarjouserää riittää
TERVETULOA valikoimassa 60000 eri tuotetta!  

Tolkintie 17, 61500 Isokyrö
ma-pe 9.00-18.30 la 9.00-17.00  

050-5974591
www.tolkinkauppahalli.fi

Tervetuloa syksyisien valikoimien Tolkin Kauppahalliin!

Sepän tuotteet käsintaotut kaikki esim. kahvat, haat ym.
Alla smedens handsmidda produkter t.ex handtag, hakar m.m. -25%
Vahakankaat super laajat valikoimat kaikki!
Superstort utbud vaxdukar -25%
Blix yleispesuaine 1litra/Blix allrengörinsmedel 1 l  1,20€
Fairy käsitiskiaine 0,5 litraa/Fairy handdiskmedel 0,5 l   0,90€
Lasinpesuneste 5 litraa -20 astetta 2 kanisteria 
yhteensä 10 litraa 
Spolarvätska 5 liter - 20 grader, 2 kanistrar tillsammans     5€

Paikallinen palveleva, kyllä on tavaraa ja HALPAA ON !!  
Erilaiset valikoimat, kuin ketjukaupoilla!!

Lenovo B50-10
Intel Dual Core prosessori 
Nopea SSD-levy | 4 Gt muisti
Windows 10 Home

AINA ILMAINEN
VIANETSINTÄ
Tarjoamme täyden huollon 
tietokoneihin, puhelimiin ja 
tabletteihin

249€



020379 020385

TV Program - 
TV ohjelmaT

Don’t search FInD! The mobile codes of The week. a cellphone equIppeD wIth a camera anD an Internet-connectIon Is requIreD.

 AnnA pAlAutettA: megA@upc.fi

sudoku

News blooPers 

020381

Tilaa Bock’sin yritys-
lahjat etukäteen jo nyt!

Förhandsbeställ dina 
företagsgåvor från 
Bock’s redan nu! 

E-mail: simone@bockscornerbrewery.com



Tullpackhuset i 
inre hamnen i Vasa
Tullpackhuset ritades av arkitekt Ernst 
Theodor Granstedt år 1875, och togs 
i bruk 1879. Byggnadsarealen var då 
850 m2, men utvidgades 1925 enligt 
stadsarkitekt Carls Schoultz ritningar, 
och har idag en yta av 2350 m2. Huset 
representerar den nyrenässanska stilen.

På 1950-talet totalrenoverades huset 
och övre våningen planerades för kon-
torsutrymmen.

Tullens kontorsutrymmen grundre-
noverades i slutet av 1980-talet.

Under åren 2004 – 2005 gjordes 

Tullpackhuset om för museiändamål 
genom en omfattande ombyggnad, 
och idag är det Kuntsis museum för 
modern konst som använder byggna-
den med en utställningsyta omfattande 
dryga 1400 m2 samt utrymmen för 
museishop, studio och konstbibliotek. 
Invigningen skedde i början av 2007.

Kuntsis museum för modern konst är 
en del av Vasa stads museer.

Text och foto  :  christian  nylund, vasa

 

 

Ett stipendium om 10.000 Eur delas ut av Stiftelsen för Kunskapsteori och Informatik för forskning 
och utveckling av temat: 

” Ekonomisk utveckling via nya innovationsprocesser och digitala lösningar” 

 
Anhållan bör inkomma till stiftelsen före 31.11 2016. Anhållan kan sändas som bilaga till  E-mail 
adressen: sture.udd@upc.fi 

 

Tieto-opin ja Informatiikan Säätiö jakaa 10.000 Eur stipendinä tutkimukselle joka koskee: 

 

” Taloudellinen kehitys uusien innovatioprosessien ja digitalisaation kautta” 

 
Anomus lähetettävä säätiölle 31.11 2016 mennessä . Anomus voidaan lähettää liitteenä E-mail 
osoitteeseen: sture.udd@upc.fi 

 

 

Ett stipendium om 10.000 Eur delas ut av Stiftelsen för 
Kunskapsteori och Informatik för forskning och utveck-
ling av temat:

” Ekonomisk utveckling via nya innova-
tionsprocesser och digitala lösningar”

Anhållan bör inkomma till stiftelsen före 31.11 2016. An-
hållan kan sändas som bilaga till  E-mail adressen: 
sture.udd@upc.fi

Tieto-opin ja Informatiikan Säätiö jakaa 10.000 Eur sti-
pendinä tutkimukselle joka koskee:

” Taloudellinen kehitys uusien innovaatio-
prosessien ja digitalisaation kautta”

Anomus lähetettävä säätiölle 31.11 2016 mennessä . Ano-
mus voidaan lähettää liitteenä E-mail osoitteeseen: 
sture.udd@upc.fi

VUOSITILAUS / ÅRSPRENUMERATION: 50 € • 06-3218 000 www.asuntolehti.com        www.bostadsbladet.com
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Viimeisimmät 
tiedot 

Asenna UpCode ohjelma puhelimeesi osoit-
teesta www.upcode.fi

Avaa ohjelma ja tähtää puhelimesi kameralla 
alla olevaa koodia ja sovellus tuo viimeisim-
mät tiedot puhelimeesi, tai käytä numeroa 
koodin alla kameran sijasta.
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Viimeisimmät 
tiedot 
ajalta 3.–10.1.2008

Asenna UpCode ohjelma puhelimeesi osoit-
teesta www.upcode.fi

Avaa ohjelma ja tähtää puhelimesi kameralla 
alla olevaa koodia ja sovellus tuo viimeisim-
mät tiedot puhelimeesi, tai käytä numeroa 
koodin alla kameran sijasta.

YRITTÄJÄT!  FÖRETAGARE!
Tehokkaat markkinointi-

tuotteet ja jakelu UPCMedia
(06) 321 8017
040 900 4153

Effektiva marknadsförings-
produkter och distribution

KANNOT POIS!
Siististi pihoista ja puutarhoista. 
Ei vahingoita nurmikkoa. Voit 
kylvää uuden nurmikon heti.

HÅKAN 
HJERPE Oy
0400-604 946

❤❤
KEITTIÖ JA PESUTILA-
KALUSTEET:

Asumisen Teemaviikolla HK-Kiinteistökeskuksessa suunnittelivat Tapio Mäkelä Tapiolasta (vas.), Olavi Mäki 
Uunikeramikselta, Rami Salomäki Puustellista,  Jani Haapala Rakennus Vestrasta,  Anne Tujunen sekä  Anne 
Kentta Tapiolasta ja Nina Tyni KWH Pipe:sta

HK-Kiinteistökeskuksessa
Asumisen teemaviikko
Ensi viikolla 7.-11.1. HK-Kiinteistökes-
kuksessa on Asumisen teemaviikko. Joka 
päivä viikon ajan paikalla on eri alojen 
ammattilaisia antamassa asumiseen ja kodin 
hankintaan liittyviä neuvoja ja vinkkejä 
kiinnostuneille klo 15.00-20.00. 

Maanantaina aiheena ovat tulisijat. 
Uunikeramis Oy edustaa kolmea uuni-
valmistajaa, ruotsalaisia Gabriel ja Camina 
kaakeliuuneja ja suomalaisia Warma -uuneja. 
Olavi Mäki, joka sekä asentaa että myy 
uuneja, kertoo mm. mallien räätälöinnistä.

Tiistaina Vaasan Tapiola Pankin edustajat 
kertovat keskittämisen monista eduista ja 
pankkiasiakkuuden kokonaiskustannuksista.

Keskiviikkona Rauno Haapala Rakennus 
Vestrasta esittelee Vaasan seudulla toimivan 
Rakennus Vestran tulevaa tuotantoa 
ja parhaillaan valmistuvia pientalo- ja 
kerrostaloja Vaasassa, mm. asuntomessu-
alueella.

Torstaina Rami Salomäki Puustellista 
kertoo keittiön uusista trendeistä ja Puustellin 
uudesta keittiömallistosta vuodelle 2008, 
johon voi tutustua myös Puustellilla 11-13. 
pvä viikonloppuna.

Perjantaina KWH Pipe esittelee WehoPuts 
ja WehoSeptic jäteveden -puhdistamoita. Nina 
Tyniltä voi kysyä KWH Pipen ratkaisuista 
asumisjätevesien puhdistamiseen. 

Temavecka för boende 
på HK-Kiinteistökeskus   

Nästa vecka 7-11.1 arrangeras en temavecka 
för boende på HK-Kiinteistökeskus. Varje dag 
kl. 15.00-20.00 under hela temaveckan kommer 
sakkunniga inom olika områden att ge råd och 
tips om boende och anskaffande av hem.  

Temat på måndag är kakelugnar. Uunikeramis 
Oy representerar tre ugnstillverkare: svenska 
Gabriel och Camina samt finländska Warma. 
Olavi Mäki, som både monterar och säljer 
ugnar, berättar bl.a. om hur modeller kan 
skräddarsys.

På tisdag berättar representanter för Ta-
piola Banken i Vasa om fördelarna med att 
koncentrera sina ekonomiska ärenden och om 
totalkostnaderna för en bankkund. 

På onsdag presenterar Rauno Haapala 
på Rakennus Vestra företagets kommande 
pro-duktion samt aktuella småhus- och 
höghusprojekt i Vasa, bl.a. hus på bostads-
mässområdet.

På torsdag redogör Rami Salomäki på 
Puustelli för nya trender inom köksinredning. 
Samtidigt presenterar han också Puustellis nya 
kökskollektion år 2008. Modellerna visas på 
Puustelli veckoslutet 11-13.1.  

På fredag är det KWH Pipes tur att 
presentera avloppsreningsverken WehoPuts 
och WehoSeptic. Nina Tyni informerar om 
KWH Pipes lösningar för rening av hus-
hållsavloppsvatten.

Sakkunniga under temaveckan för boende på HK-Kiinteistökeskus är Tapio Mäkelä på Tapiola (t.v.), Olavi 
Mäki på Uunikeramis, Rami Salomäki på Puustelli, Jani Haapala på Rakennus Vestra, Anne Tujunen och 
Anne Kentta på Tapiola samt Nina Tyni på KWH Pipe.

kotimainen valmistalo.

Stig Damsten, 
p. 0500-263 007

Starkki, Kivihaantie 2, VAASA
puh. (06)3563516, 356 3586

www.parmakeittiot.com

Edelleen yksi
halutuimmista..

Starkare tillSammanS
&

75 000 exemplar varenda vecka! 
Postutdelning fredagar.
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Autonrengasliitto ry - Bildäcksför-
bundet rf

Suomalaisautoilijat tuntevat hen-
kilöauton renkaiden urasyvyys-
vaatimukset entistä harvemmin. 
Autonrengasliiton kuluttajakyse-
lyn mukaan kesärenkaille säädetyn 
minimiurasyvyyden (1,6 mm) tie-
tää vain 35 prosenttia ja talviren-
kaille (3 mm) vain 29 prosenttia 
vastaajista. Kaksi vuotta aiemmin 
osuudet olivat 38 ja 31 prosenttia.

Tämä selittää osaltaan sen, ettei 
omia renkaita mielletä huonokun-
toisiksi. Jokasyksyisissä rengasrat-
sioissa vain joka neljäs tiedostaa 
renkaidensa huonon kunnon. Ren-
kaiden suorituskykyä eri olosuh-
teissa ei tunneta entiseen tapaan ja 
autojen turvatekniikkaan saatetaan 
luottaa liikaakin. Fysiikan 
lait tulevat jossain kohtaa 
vastaan hyvilläkin ren-
kailla.

Autonrengasliiton pu-
heenjohtaja Jarmo Nuoran 
mukaan kehitystä selittää 
myös renkaanvaihdon 
siirtyminen ammattilai-
sille. ”Useimmat vaihtavat 
renkaat edelleen itse tai 
tuttavapiirissä, mutta am-
mattilaisten käyttö ren-
kaanvaihdossa on noussut 
kahdessa vuodessa 32:sta 
37 prosenttiin. Samalla tu-
lee tarkastettua renkaiden 
kunto, mutta urasyvyyk-
siä, nastoitusta ja ilman-
paineita tulisi tarkkailla 
myös pitkin ajokautta.”

Rengastietämystä ja 
renkaanvaihtoa kartoi-
tettiin YouGov Finlandin 
kuluttajapaneelissa hel-
mikuussa 2016 Autonren-
gasliiton toimeksiannosta. 
Kyselyyn osallistui 1 017 
suomalaisautoilijaa, jotka 
vastasivat taloutensa ren-
gasasioista.

Talvirenkaat alle
 ajokelejä ennakoiden

Pelkästään kalenteriin 
tuijottamalla vaihto tal-
virenkaisiin tapahtuu 
yleensä liian myöhään. 
Talvirengaspakko on voi-

massa joulu-, tammi- ja helmi-
kuussa. Nastarenkaita saa käyttää 
1.11. alkaen sekä aina silloin, kun 
keli sitä edellyttää. Nastattomien 
talvirenkaiden eli kitkarenkaiden 
käytölle ei ole rajoituksia, joten ne 
voi laittaa alle jo ennen sesonki-
ruuhkia.

Poliisitarkastaja Heikki Ihalainen 
Poliisihallituksesta muistuttaa au-
toilijoita ajonopeuden ja renkaiden 
tärkeydestä. ”Syksyllä autoilijoiden 
on syytä huomioida säätiedotukset 
ja varautua olosuhteiden muutok-
siin sopivalla rengastuksella. Myös 
asenne ja ajotapa pitää vaihtaa olo-
suhteiden mukaiseksi”, Ihalainen 
evästää.

Renkaiden turvallisuusmerki-
tys korostuu vaativissa ja nopeasti 

muuttuvissa kelioloissa. Tutkija-
lautakuntien mukaan renkaat ovat 
riskitekijänä joka seitsemännessä 
(14,3 %) henkilö- tai pakettiauton 
aiheuttamassa kuolonkolarissa. 
Lumisen tai jäisen kelin kuolon-
kolareissa renkaat ovat riskitekijä-
nä joka kolmannessa tapauksessa 
(32,8 %).

Hyvätkään renkaat eivät auta, jos 
tilannenopeus on liian suuri keliin 
nähden. Matkantekoa kannattaa 
suunnitella etukäteen kelitietoja ja 
sääennusteita tarkkailemalla. Ke-
liennusteet löytyvät esimerkiksi 
Liikenneviraston nettisivuilta.

Lähde: Autonrengasliiton kulut-
tajakysely 2016 (YouGov Finland/

kuluttajapaneeli 2/2016)

Ammattilaisten käyttö renkaanvaihdossa lisääntymässä 

- AUTOILIJAT EIVÄT TUNNE 
  RENGASVAATIMUKSIA

5

Kodiak
15”  320€ 
16”  350€ 
17”  420€  

Tettsut  
hopea/musta 
15”  350€ 
16”  370€ 
17”  470€ 

Brock RC27 
hopea/musta 
15”  330/350€ 
16”  360/380€ 
17”  430/440€ 

Dezent TX 
15”  300€ 
16”  340€ 
17”  420€

Runsorintie 2, 65380 VAASA puh 045 8060 450   www.rengaspaja.fi

175/65-14 300€ 360€ 435€
185/65-15 320€ 395€ 460€     475€
195/65-15 360€ 420€ 490€     520€
205/55-16 500€ 650€     690€
205/60-16 460€ 520€ 630€     690€

Yokohama Continental
Nokian
Hkpl8

Nokian
Norman 5

Brock RC24blk
esim.
Continental renkaalla 
195/65-15 790€,
205/55-16 990€

Etabeta Tettsut
esim.
Continental renkaalla
195/65-15 790€,
205/55-16 960€

Pakun renkaat alk. 15” 360€, 16” 390€

Hinnat sisältävät 4 rengasta töineen.
Lisää hintoja rengaspaja.fi

NASTOJA TARJOUKSIA!!

Kormoran      Hankook     Michelin     Continental    NokianHkpl8   Good Year
175/65-14   270€ 300€ 390€ 380€330 390€  
185/65-15   290€ 320€ 420€ 420€ 440€ 
195/65-15   300€ 350€ 440€ 460€ 480€  440€ 
205/55-16   330€ 450€ 560€ 570€ 620€  550€ 
205/60-16   370€ 430€ 540€ 570€ 620€  550€ 
215/60-16   420€      500€      650€ 670€ 720€ 
215/65-16   350€  490€ 560€ 560€ 620€ 
225/45-17   440€ 590€ 750€ 780€ 880€ 
225/50-17   420€  600€ 740€ 830€ 860€ 
195/70-15C   390€  440€ 540€ 550€00€ 550€ 
215/65-16C   460€  520€ 640€ 660€00€ 660€

Fuoco VAN 
15”  460€ 
16”  500€

www.rengaspaja.fi

ÄLÄ ANNA TALVEN YLLÄTTÄÄ!
LÅT INTE VINTERN ÖVERRASKA DIG!

VANNETARJOUKSA! FÄLGERBJUDANDEN!

Runsorintie/Runsorvägen 2, 65380 VAASA.  Av. Ma-Pe 8-16.30 La 10-14
Puh./tel. 045 8060 450     Öppet Må-Fre 8-16.30 Lö 10-14



Päivi Lammela, Teuva

Julkaisemme viikoittain lukijoiden 
kuvia digialbumissa. Voit osallistua 

sähköpostitse, lähettämällä kuvasi sekä 
nimesi osoitteeseen mega@upc.fi tai 
Megan kotisivujen kautta, megamedia.
fi -> digialbumi - > osallistu.

Vi publicerar varenda vecka våra lä-
sares bilder i digialbumet. Du kan 

delta via e-post. Skicka in bilden till 
mega@upc.fi med namn eller via vår 
hemsida megamedia.fi -> digialbum- > 
delta.

Tuula Taskinen, Vaasa



Hanna Perälä, Singsby

Mikko Eteläpää, Vaasa

Cristina Mattson, Vaasa

Tuula Taskinen, Vaasa



You need 
to know!

Lähde: Maailman Kuvalehti

Download directly to your mobile device on www.upcode.mobi



Olen 66v mies. Etsin luotettavaa, muka-
vaa, huumorintaj. naista tositark. Olen 
rauhallinen, pidän koti-illoista. (1168947)

Man, +50 år, med humorglimten 
i ögat, söker kvinna, 50-65 år. Sköna 
hemmakvällar, naturen, god mat, mu-
sik. 02- och 06-omr. (1168422) T

Självgående man, 60+, med sunda 
vanor, söker en seriös relation. Bor i 
06-omr. (1168088) T

Den fi nlandssvenska 

Kontakten

Målmedveten, något rund man, 30+, 
söker tjej för seriöst förhållande. Intr. re-
sa, fotografering, villaliv, sjön m.m. Barn 
inget hinder i framtiden. (1167712) T

Mä 50v, mukava ja kunnollinen, savu-
ton, vähän tanssiva mies Sjklta. Nainen 
06-alueelta, 40-50v, tule lämpimään 
kainaloon ja mukaan muuhun muka-
vaan tekemiseen. (1167572)

Etsin hoikkaa, normaalinkok. naista. 
Olen nuorekas, 57v, sporttinen, vapaa, 
luotettava, huumorintaj. ja asiallisen-
näk. mies Sjklta. (1167283)

Glad, omtänksam kille, i 30-års åldern, 
som längtar efter att bilda familj söker 
söt och snäll tjej i 06-omr. (1167136) T

Vapaa, 62/178/80 mies 06-alueelta et-
sii naista tositark. (1167122)

Jag är en nykarlebykille, 50 år, söker 
en kvinna som är lite yngre än mig 
och som bor i närheten. För livslång 
kontakt. (1166892) T

Jag är en mörk, lång man, 40+, 
som söker en yngre kvinna att umgås 
med. (1166328) T

Kille, 28 år, söker tjej, 18-65 år, för 
mys och lite kul. Inget seriöst förhål-
lande sökes. 06-omr. (1166198) T

Trevlig och snäll, frånskild, 42-årig 
karl, från 06-omr., söker kvinna. Gärna 
från samma omr. (1165826) T

Savuton sinkkumies hakee elämänkump-
paniksi naista. Vastaa, niin selvitetään tu-
lisko meistä jotain. Olen 65v. (1164140)

Luotettava, 47v bi-mies etsii nuorem-
paa miesseuraa. Vaasa-Kla. (1181164)

Missä olet, sinä cd? Täällä on cd, joka 
etsii sinua Vaasan ja Porin välillä. Olen 
luotettava. Olen bi ja viihdyn naisten-
vaatteissa. (1179368)

Mä 48v mies Kauhajoelta. Löytyiskö 
Kauhajoelta mieshierojaa? Esim. hiero-
jaopiskelijaa. Nuoret miehet voi myös 
vastata. (1177157)

Btm-mies, 38v, etsii vanhempaa, 
+55v top-miestä kaikkeen kivaan yh-
dessäoloon. (1183585)

Nuorimies etsii +60v top-miestä. 
(1182192)

Kvinnlig trans söker man/trans. 
(1182143) T

Olen 47v, karvainen bi-mies 06-alu-
eelta. Etsin 18-35v liveseuraa, kundia 
Vaasa-Kla-alueelta. Olen luotettava 
kaveri. (1181124)

Vapaa, +50v top-mies saa tavoi-
tella 43v btm-miestä, suhdetta tosi-
tark., matka ei este. Tämä mies vain 
h-miehille. (1180787)

Ilmoituksen jättö
SOITTAMALLA

Soita 0600 - 41 33 97 (pvm). Toimi 
ohjeiden mukaan. Ilmoituksen hinta 10€

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 173197. 
Ilmoituksen hinta 10€. Ilmoitukseen 
tu lee automaat tisesti numero mistä 
ilmoituksen lähetät. Mikäli haluat 
toisen numeron, lisää se ilmoitus-
tekstin loppuun.

INTERNETISSÄ
mega.mainostaja.com

Toimi ohjeiden mukaan ja jätä 
ilmoitus. Ilmoituksen hinta 10€

Kuva- ja/tai kehysilmoitus
mega.mainostaja.com

Voit halutessasi liittää ilmoitukseesi 
kuvan. Maksutapa verkkopankit sekä 
luottokortti.

Julkaiseminen
Lehti ilmestyy viikottain. Seuraavaan 
lehteen ilmoitus on jätettävä edeltävänä 
sunnuntaina klo 12 mennessä. Ilmoi-
tukset julkaistaan Mega-lehdessä sekä 
kaikkien palvelussa mukana olevien 
lehtien ja TV-kanavien internet-palvelus-
sa. Ilmoituksesi näkyy koko Suomessa!

Esimerkki

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

Kvinna, 50+, i Vasa, söker man i sam-
ma ålder. (1179434) T

Jag fyller 70 år på hösten. Är det ännu möj-
ligt hitta värme och kärlek? Jag bor i Västra 
Nyland. Söker en man ungefär samma ål-
dern. Hoppas du har bilen. (1177724)

Kärleksfull, snäll, ärlig och lugn 
kvinna, 40+, med nyfi ket och öppet 
hjärta, söker likasinnad, lång gentle-
man för seriös, men glädjefylld relation 
i 06-omr. Kanske vi kan hitta på något 
i sommar? (1175795) T

MTV3 & Sub s.830
Nelonen, JimTV &

Nelonen Sport s.550

Koko maan 
kohtaamispaik-
ka teksti-tv:ssä

Är en kvinna, 50+, i 06-omr. Kryss-
ningar, god mat, naturen och läsning. 
(1175340) T

Troende mamma, 40+, söker en livs-
vän. Tycker om allt gott här i livet. Bor 
i 06-omr. (1174043) T

Jospa löytäisin sinut näin, vapaa, 
lämmin sydän, suht. raitis, vakavarai-
nen mies, ikäsi n. 54v ja siitä ylöspäin. 
Olen nuorekas, naisellinen nainen. 
Voit olla muualtakin. (1173777)

Är en positivt tänkande tjej, -50 år, snäll 
och glad. Trivs med livet och vad det in-
nebär, från 06-omr. Du kille, med sam-
ma värderingar, ta kontakt. (1168454) T

Jag är 66-årig kvinna från Ekenäs-
trakten och söker sällskap till mörka 
höstkvällar. Myös suomeksi. (1162427)

Var i Västnyland fi nns du rökfria 
och nyktra man som saknar någon 
att dela ensamheten med? undrar 
en 63-årig kvinna. (1162234)

Kvinna, 53 år, hoppas på detta sätt hitta 
en snäll, pålitlig och rökfri man, 50-55 år, 
att dela livet med. 06-omr. (1159064) T

Syysillat ikävät yksin, kun sun 
ootan saapuvan vapaa, huumorintaj., 
ok mies. Olen -60v, vapaa, puhelias 
XL-nainen. Odotan viestiäs. (1158812)

Keski-ikäinen, nuorekas yh-nainen hakee 
rehellistä yh-miestä tositark. (1158058)

Snäll, trevlig och varmhjärtad kvinna, 
med sunda vanor, söker en varm nalle 
till våren, helst -50 år. Intr. allt möjligt. 
Norra -06. (1157272) T

Glad och trevlig tjej, 48 år, söker vänin-
na att umgås, prata, promenader, byta 
tankar m.m. Du får gärna vara glad och 
trevlig. Jag fi nns i 06-omr. (1172573) T

Kun on 60v, osaa viittä kieltä: hymy, kyy-
neleet, kosketus, rakkaus ja rukous. Tar-
vitsee vain samankalt. kumppanin, nai-
sen naiselle, loppuelämäksi. (1171390)

L-nainen, 48v, hakee toista saman-
laista, iällä ja ulkonäöllä ei merkitys-
tä. (1167552)

Mies etsii sinua
Luotettava, 55v, rehti mies etsii naista. 
Ei koko-/ikärajaa. Koko Suomi. 
Tositark./seikkailu. (1177903)

Man, 26 år, från 06-omr. söker en rök-
fri tjej, 22-32 år, för seriöst förhållan-
de. (1177323)

Olen vapaa, savuton, +60v mies. Etsin 
naista kaikkeen kivaan, luontoon, yh-
dessäoloon. Kla-Pietarsaari. (1165964)

Syöpä vei vaimon. Kaipaamaan jäi mies, 
+60v, talo, autot, mökki ja paljon muuta 
huollettavaa. Tule nainen jakamaan yh-
teistä elämää kanssani. (1164696)

Poikamies, 58v, etsii Klan alueelta 60v, 
nahkahousuista naista. (1183870)



Vaasan seudun nainen, kaipaatko ongelma-
tonta seuraa kivasta miehestä? (1183845)

Seriös man söker trygg, nära relation med 
en kvinna, 55+. Bor i 06-omr. (1183715) T

Löytyiskö K-Pohjanmaalta vapaata, 
66-70/-170 naista ystäväksi miehelle 
Sjkn suunnalta? Raitis. (1183608)

Bonde, 30 år, söker bondmora. 
(1183536) T

Jag är en man, 58 år, som vill ha dam-
sällskap. Helst svenskt, men fi nska går 
också bra, så får jag lära mig det. Ett 
nytt liv med en ny kvinna. Jag vet att 
du fi nns, så ta kontakt. (1183514) T

Är en 65+ man som ej kan vara ensam, 
jobbar. Söker en kvinna att umgås med, 
ha trevligt med och närhet. Bor i Marie-
hamn. Intr. många, tar vi senare. Endast 
seriösa tack. (1183486) T

Olen fi ksu, viriili yrittäjämies, +60v. 
Haen luotettavaa seuraa kaikkeen ki-
vaan menoon. (1183431)

K-Pohjanmaa nainen, tanssimaan, len-
kille. Raitis mies vastausta odottaa. 
Kaik ok. Savutonkin. (1183274)

Sinä nainen, mahtava peräsin ja pul-
leat purjeet. Sinun uhkeaa seuraasi 
kaipaa herrasmies, -60v. Myös 
muu Suomi. (1183236)

Olen kiva, puhelias, hellä, herkkä, lap-
seton, työssäkäyvä, sopusuht., 43v 
mies, en kapakoi enkä tupakoi. Etsin 
kivaa naista tositark. (1183177)

Olen 42v mies ja etsin elämänkumppa-
nia mukavasta naisesta. Asun maaseu-
dun rauhassa. (1182788)

Siisti, 45v mies etsii kivaa yh-äitiä tapai-
luun ja aikuisten juttuihin. (1182451)

Ilmoita
Annonsera

mega.mainostaja.com

Livsglad, ungdomlig, händig, trevlig, 
romantisk och social, 40+ kille, i 06-
omr., söker en söt, glad, rökfri, öppen 
och positiv tjej, 35-55 år, som gillar 
motion, natur, närhet, livet. Varför vän-
ta? Livet är nu! (1182427) T

Olisko 18-25v naista kiltille, huumorintaj. 
ja asialliselle, 36v miehelle. Poltan, mutta 
alko ei ongelma. Illat pimenee. (1182294)

Syksy on saapunut eedeniin. Eeva, 
missä piileksit? Kutsu tai tule kylään, 
et kalsareitani pesemään. Aatami, ter-
ve, raitis, reilu, siisti, naista arvostava, 
165/72, sinusta unta näkee. (1182211)

Erähenk., nuorekas, raitis ja ok-näk., 
59/185/88 Leijona-mies täällä. Missäs 
sinä, mun muodokas ja povekas kult-
suni? Mies, Sjk. (1181792)

Täällä mielenkiintoinen mies, 50v. 
Omantienkulkija, aikuinen nainen, suo-
sittelen ottamaan yhteyttä. (1180390)

Etsin leppoisaa naista, joka kaipaa 
raittiin, 65v miehen läheisyyttä. 
06-etelä. (1180129)

Klassa 38v sinkkumiehellä on vain 
yleensä niin tylsää ja ei täältä voisi löy-
tyä vanhempaa naista vaikka oikein 
vakioystävättäreksi? (1178886)

Kramgo och snäll, 28-årig kille från 
06-omr. söker en tjej. (1178867) T

Jag är en 36-årig kille som söker 
en snäll kvinna som kan förgylla min 
vardag. Jag fi nns i 06-omr. Endast 
seriösa svar. (1178354) T

Siisti, 45v yrittäjämies etsii 55-70v 
naista kaiken kivan merkeissä. Kokkola 
ja muu maa. (1178338)

Mies, 22v, etsii tositark. seuraa 18-25v 
naisesta 06-alueelta. (1176665) T

Mukava, 40v mies etsii vanhempaa, peh-
meänpyöreää naista. Jos pidät suudelmis-
ta ja muutenkin lämpimästä läheisyydestä, 
niin ota yhteyttä ja tavataan. (1176346)

Pohjanmaa. Olen mies, 75v, etsin nais-
seuraa, jos kiinnostaa matkailuauto, 
luonto, Lappi, Norja, teatteri, tanssi, 
grilli, sääsket ym. Et tupakoi ja reissaa-
minen kiinnostaa. Menoksi sitten, kos-
ka aika loppuu. (1176142)

Medelålders man söker yngre kvinna 
för äktenskap. Intr. musik, havet, gam-
la bilar och dig. (1176034) T

Här fi nns en 45/180/78 man från 06-
omr., mörkt, kort hår, som söker en 
kvinna, 30-60 år, att dela framtiden 
med. Hoppas du fi nns. (1175956) T

Jag är en man, 40 år, i 06-omr., 
som vill träffa dej seriösa tjej som 
ser mer än utseendet utan också 
helheten i övrigt. (1175759) T

Mukava, 40-50v, naisellinen, savu-
ton nainen. Haluisin tutustua. Mä 50v, 
rento, savuton, mukavan sopuisa, 
L-koon mies Sjklta. Vietetään lomaa 
yhdessä. (1175436)

Iso, vanhempi nainen, viestiä odotan. 
Minä mies Sjklta. (1175226)

Vill du kvinna bli vän med en ledig 
man från 06-omr.? Du uppskattar 
ärlighet och skojfriska samtal. Hör 
av dej om du är 52-59 år. Kanske vi 
två i höstnatten. (1174950) T

Mies, 57v, kaipaa seuraa mukavan 
rennosta naisesta. Kesänviettoon 
ja vaikka loppuiäksi. Miel. E-Pohjan-
maalta. (1174850)

Är en lugn och trevlig, 26-årig 
man från 06-omr. Jag tycker om att 
läsa böcker bl.a. Jag söker en gärna 
någorlunda vacker och likasinnad 
kvinna, 25-29 år. (1174821) T

Man, 38-årigt, humoristikt kärlekspaket, 
gillar barn och djur, söker kvinna, 30-40 
år, gärna rökfri. 06-omr. (1174336) T

Är en man, 50+, med humor, snäll och 
glad. Intr. god mat, gå i naturen, sköna 
hemmakvällar. Rökfri. Söker kvinna från 
02-, 03- eller 06-omr. (1174204) T

Snäll och rökfri, 24-årig kille söker 
bekantskap med singeltjej, 20-28 år, 
från 06-omr. (1173735) T

Aikuinen nainen, tumma tai blondi, 
hoikka, pitkä, tuhtikin, kaikista amma-
teista, harrastuksista, muodokas, po-
vekas, uhkea, kaikenväriset saappaat, 
nahka-asuinen. Olen täysin raitis, 60v 
sinkkumies. (1173662)

Riski metsuripoikamies, 49v, kaipailee 
tuhtia, yli 55v maalaisnaista. Pihkakou-
rainen junttijussi olen. (1172138)

Etsitkö miestä? Minä etsin naista. Olen 
64/182/85, vapaa, rehti, luotettava, 
terve ja hellä, raitis mies 06-alueelta. 
Odotan sinua. (1172046)

Vapaa, nuorekas, tummahiuksinen 
ja ok-näk., raitis, 58/185/88, erähenk. 
mies kaipais sua kypsä, povekas nai-
nen. Leijona. (1171853)

Poikamies, ujo, 51v, etsii lämminhenk. 
naista tai leskirouvaa, 40-60v. Viestejä 
ekana vain. (1170218)

35-årig kille söker en trevlig singeltjej 
i 06-omr. (1169000) T

megamarkkinat

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

mega.mainostaja.com

MYYDÄÄN
Huipputarkka rengaspaine-
mittari. Varmasti oikeat ren-
gaspaineet syyskeleihin ja tal-
veen! Kestävä ja markkinoiden 
tarkin 0-4bar ammattitason 
mittari maahantuojalta. Saksa-
laisen tehtaan sertifi kaatilla ja 
takuulla. Itselle/lahjaksi. 
www.magnetpro.fi 

Hirsitalojen varastotyhjennys. 
Sauna/aitta 15+7m2 4290e. 
Mökki/sauna 26+11m2 5790e. 
Okt 1 krs 122m2 18900e. 
Tilaukset: P. 0503202222, 
www.laavuvaara.fi 

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

Jätä kuvailmoitus 
itse netissä

mega.mainostaja.com

Nainen etsii sinua
Du lediga man från 06-omr., ålder 
45-58 år. Jag 50+, allmänna intr. 
Vi hörs! (1181153)

Kvinna, 50+, söker man, 50-60 år, för 
giftermål. (1183926) T

Nainen etsii jutusteluun, ei seuruste-
luun, sinua mukava, keskustelutait. 
mies 06-alueelta. (1182102)

Nuorekas, +50v nainen hakee vapaata, 
rehellistä, 50-62v miestä Sjklta tai läh. 
tositark. (1180254)







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

Den fi nlandssvenska 

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 173193. Numerosi 
pysyy salaisena.

2 Ilmoituksen 
jättäminen

Soita 0600 - 41 33 97 (paikallispu-
helu) ja jätä ilmoitus.  Sinulle voidaan 
soittaa, lähettää tekstiviestejä tai 
jättää viesti vastaajaan.
Tekstaa Kirjoita MEGA (väli) ILMO 
(väli) ilmoitustekstisi. Mainitse 
tekstissä sukupuolesi, millaista 
seuraa etsit ja miltä suuntanumero-
alueelta. Lähetä numeroon 173193. 
Numerosi pysyy salaisena.
Pidätämme oikeuden muokata, lyhen-
tää tai olla julkaisematta ilmoitustasi.
Prostituution ja vastaavien seksu-
aalipalveluiden markkinoiminen 
on rangaistava teko (rikoslaki 9§), 
tällaisia ilmoituksia ei julkaista.

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 173193.

4 Oma ilmoitus: 
sulkeminen

Soita 0600 - 41 33 87 (paikallispu-
helu), näppäile 2 ja ilmoitusnro ja 
salakoodi.
Tekstaa Kirjoita SULJE (väli) 
ILMNRO (väli) TUNNUSLUKUSI. 
Lähetä nroon 173193 (1,20e/viesti).

Neuvonta
Joka päivä klo 10-18 0400-808 654. 
Sähköposti neuvonta@movika.fi  
Puhelut nroon 0700-513 087 &
0700-51 51 02 1,22e /min +pvm, 
teksti  viestit nroon 173193 1,20e/kpl.

Support
Ring 0400-607818 varje dag 9-21
E-post fi .support@movika.fi 
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Man, 54 år, vill träffa en annan man här i 
06-omr. Hoppas vi kan ses. (1179234) T

Man söker man i 06-omr. Söker en 
yngre joggarkompis. (1177494) T

Man söker en yngre man i 06-omr. 
(1175742) T

Nuorimies etsii +60v top-miestä. 
(1175701)

Parit etsivät

Olemme mukava pari, 48v. Haemme n. 
40-50v bi-naisesta seuraa. Kauhajoki 
+ 100km. (1183252)

Aviopari hakee tummaa romani-bi-
miestä E-Pohjanmaalta. (1177119)

Olemme 63/65v, nuorekas, viriili 
pari, mökkielämään yhdistämme 
nakuilun ja erotiikan. Odotamme vies-
tejä mukavilta pareilta ikään ja kokoon 
katsomatta. (1176643)





Nyt on esillä Mustasaaren kulttuuritalolla Caro-
la Seitun ja Terttu Åkerholmin töitä. Molemmat 
ovat näissä asioissa konkareita sillä molemmilla 

on ollut paljon omia näyttelyitä ja ovat osallistuneet luke-
mattomiin yhteisnäyttelyihin. Esillä on  värikkäitä abstrakti 
töitä Terttu Åkerholmilta ja realistisia töitä Carola Seitulta. 
Åkerholmin tauluista löytää jos jotakin mielenkiintoisia 
asioita, sillä hänen tauluissaan on mielikuvitukselle tilaa. 

Hän on tehnyt myös huovutettuja töitä ja muutamassa 
työssä yhdistänyt niitä akryylimaalauksiin.  Seittu on tuo-
nut näyttelyyn monta eläinaiheista työtä, sillä juuri eläimet 
ovat Seitun sydämmellä. Häneltä löytyy myös asetelmia ja 
pari maisemaa. Näyttelyn nimi on ”Symbiosi” ja on esillä 
3.10.-11.11.2016 välisenä aikana.

Abstrakti kohtaa realismin

Juha Rantala

Halloween Blues-rytmimusiikkitapahtuma järjeste-
tään nyt jo 13:nnen kerran Vaasassa 4.-5. marraskuuta. 
Tapahtuman taustavoimat, taiteellinen johtaja Mikko 
Peltola ja promoottori Anssi Marttinen, haluavat teh-
dä festarista hyvän meiningin tapahtuman, jossa ylei-
sö ja esiintyjät viihtyvät.

- Tällä kertaa pohjoismainen leima esittäytyy vahva-
na ja meillä onkin esittää täyspohjoismainen ohjelma 
parhailla skandinaavisilla bluesartisteilla katettuna. 
Tosin tämä skandinaavinen ulottuvuus on meillä en-
nenkin ollut voimakkaasti esillä esiintyjävalinnoissa, 
mutta tänä vuonna se nyt erityisesti korostuu. Klubi- 
ja konserttiohjelmaamme voikin hyvällä omallatun-
nolla sanoa tasokkaaksi ja persoonalliseksi. Suomi-
painotteiset oheistapahtumat ovat myös näkemisen ja 
kuulemisen arvoisia, painottaa Mikko Peltola.

Rytmimusiikkifestarin taiteellinen johtaja Peltola on 
itsekin armoitettu ja arvostettu bluestaitaja, joka on 
esiintynyt kotimaan lisäksi ahkerasti myös ulkomailla 
ja siellä päässyt tutustumaan soittajiin ja heidän taus-
tavoimiinsa.

- Tämä Halloween Blues on sellainen alan keski-
suuri tapahtuma, ja kun olemme jo näin kauan olleet 
kuvioissa mukana, niin tarjokkaita ja tarjouksia tulee 
meille järjestäjille koko ajan. Ja uskon, että kun myös 
artistit ovat viihtyneet meidän tapahtumissa hyvin, 
vie se positiivista sanomaa eteenpäin festaristamme 
ja siitä syntyykin sitten sellainen mukava kaari koko 
tapahtuman ylle.

Anssi Marttinen puolestaan sanoo, että aikaisempina 
vuosina festivaaleilla on ollut yleensä yksi selkeä pää-
esiintyjä. Nyt näin ei ole.

-  Meillä on nyt tasavahva täyspohjoismainen katta-
us. On aivan makuasia mistä kukin tykkää, mutta voin 
vakuuttaa, että bluesin ystäville on tarjolla jokaiselle 
jotakin niin lauantaisessa päätapahtumassa ravinto-
la Centralissa kuin useissa tapahtumaa täydentävissä 
klubi- ja konserttiesiintymisissä.

Pohjoismaisia juurimusiikin huippuja

Lauantain päätapahtuma ravintola Centralissa tarjo-
aa monipuolisen kattauksen pohjoismaisen juurimu-
siikin huipulta, kun edustettuna on niin suomalaisen, 
ruotsalaisen, norjalaisen kuin tanskalaisenkin bluesin 
kärkinimiä. Myös tyylillisesti tapahtumassa on edus-
tettuna bluesin monipuolinen kirjo aina Louisianan 

zydeco-rytmeistä moderniin sähköiseen bluesiin.
- Esiintyjistä norjalainen J.T. Lauritsen on kiertänyt 

viimeisen parinkymmenen vuoden ajan Euroopassa, 
Yhdysvalloissa ja Australiassa bluesin ja zydecon mer-
keissä. Lauritsen on erinomainen haitaristi ja huuli-
harpisti, joka sekoittaa musiikissaan taitavasti bluesia 
ja Louisianan  kreoliväestön tanssimusiikkia zydecoa, 
jossa juuri haitari on keskeisessä roolissa. Aiemmin 
mm. Delbert McClintonin ja Sven Zetterbergin kans-
sa työskennellyt norjalainen soittaa Vaasassa yhdessä 
Tomi Leino Trion kanssa, kertoo Peltola.

Nuori ruotsalaislaulajatar Lisa Lystam saapuu Hallo-
ween Bluesiin oman Family Band-yhtyeensä kanssa. 
Kovassa nosteessa oleva vasta reilu parikymppinen 
Lystam on kiertänyt kesän ja syksyn ajan ahkerasti 
ympäri Eurooppaa uuden Give You Everything-levyn-
sä merkeissä.

Big Creek Slim, syntymänimeltään Marc Koldkjaer 
Rune, on tanskalainen bluesartisti, joka on sensaatio-
maisesti noussut Euroopan blueskartalle. Big Creek 
Slim nimettiin kotimaassaan Vuoden bluesartistiksi 
2015.

- Brasiliassa asuva Marc on keikkaillut ja levyttänyt 
Atlantin molemmin puolin, ja esiintynyt mm. legen-
daarisen bluespianisti Henry Grayn kanssa. Vasta 
kolmikymppinen artisti muistuttaa lauluääneltään 

Terttu Åkerholmin akryyli-huovutustyö

Halloween Blues-rytmimusiikkif  estivaali nyt 13:nnen kerran

Byabutik
Kyläkauppa

Auki / Öppet:
To 15.00 – 18.00

TEE TILAUS KOTISIVUILTAMME:
GÖR EN BESTÄLLNING PÅ VÅR HEMSIDA: www.bockscornerbrewery.com
TAI OTTAA YHTEYTTÄ / ELLER TAG KONTAKT simone@bockscornerbrewery.com

Simone Envall Head of meetings, conferences and events
Mobile: +358 50 3777 000

Tuote sisältää ohramallasta.

Produkten innehåller kornmalt.

Tuottaja / Producent

Bock´s Corner Brewery Oy 

Gerbyntie 18, 65230 Vaasa 

FINLAND

Tuotantoerä
Produktionsparti

Parasta ennen
Bäst före

4,5til-%

IF Sport har fått ett värdigt öl från bockhörnets bryggeri där även föreningen en  

 gång grundades år 1939. Dryckens röda färg hedrar Pekin Punapaidat som väckte 

  liv i ishockeykulturen i Vasa. Tack vare dem är hockey-Vasas färg fortfarande röd!

    Vuonna 1939 perustettu IF Sport on saanut

                       arvoisensa oluen pukinkulman panimosta, 

                     mistä myös seuran historia alkoi. Juoman  

  punertava väri tekee kunniaa Pekin Punapaidoille jotka  

 herättivät Vaasaan jääkiekkokulttuurin ja jonka ansiosta 

vaasalaisen jääkiekon väri on vieläkin punainen!

 Bierige Grüße
Braumeister Alexander Maier

500 ml
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A bock’s corner brew

Suo
da

tt
am

at
on

 o
lu

t O
�ltrerad öl

  
  V

a a s a     
          

                  Vasa

SPORT-ÖLEN NU
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Skandinaavinen ulottuvuus tuo
tapahtumaan persoonallisuutta
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- Meillä on tässä kahdestaan aivan erinomainen tiimi, mutta lähtökohtana näille vuosien töille ja järjestelyille on tietysti rakkaus lajiin eli bluesiin, tiivistävät taiteel-
linen johtaja Mikko Peltola ja promoottori Anssi Marttinen suhdettaan tapahtumaan eli Halloween Bluesin rytmimusiikkifestivaaliin. - Kuva: Juha Rantala

Halloween Blues-rytmimusiikkif  estivaali nyt 13:nnen kerran

Chicagon blueslegendoja ja esittää niin akustista del-
tabluesia mies ja kitara-meiningillä, kuin sähköistä 
ison bändin kaupunkibluesia. Taustatukea Big Creek 
Slimin yhtyeessä tarjoilee virtuoosimainen huulihar-
pisti Peter Nande, tietää Peltola.

Päätapahtuman kotimaisesta panoksesta vastaa 
bluesveteraani Helge Tallqvist yhtyeineen solistinaan 
vahvaääninen Emilia Sisco. Erinomaisessa bändissä 
vaikuttavat mm. loistava venäläiskitaristi Konstantin 
Kovalev ja J. Karjalaisen luottobasisti Tom Nyman.

Raittista ja Elorantaa

Halloween Bluesin klubi- ja konserttiohjelmisto täy-
dentää promoottori Anssi Marttisen mielestä tasok-
kaasti päätapahtuman tarjontaa.

- Perjantaina Ritzissä esiintyy suomalaisen rytmimu-
siikin Grand Old Man Eero Raittinen yhdessä Hustle 
Fuzz-yhtyeen kanssa osana kokoonpanoon Eeron el-
pee-kiertuetta. Mm. tv-näyttelijänäkin tunnetun Teijo 
Elorannan yhtye Maisteri T. esittää puolestaan Public 
Cornerissa svengaavaa ja hyväntuulista bluesia suo

meksi. Humoristiset ja kekseliäät sanoitukset ovat Tei-
jon omaa käsialaa. Perjantai-illan päättää O`Malleyssa 
Big Creek Slimin trio, jossa Slimin lisäksi soittavat 
huuliharpisti Peter Nande ja rumpali Mikko Peltola. 
Lauantai-iltapäivän osiosta Public Cornerissa vastaa 
Halloween Bluesissa vuosien varrella ennenkin koet-
tu erinomainen trio Micke & Lefty feat. Chef. Yhtyeen 
taidokas kitaristi Ville ”Lefty” Leppänen on esiintynyt 
jokaisessa Halloween Blues-tapahtumassa ja perinne 
jatkuu tänäkin vuonna, kertaa Marttinen.
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    Vi rensar bort 
den hindrande 
fjolårsvassen från 
bäckens nedre ut-
lopp så att fisken 
kan stiga fritt.

     Det övre utloppet 
från sjön är välfyllt 
med vatten och lätt att 
passera för fisken.

     Isen går i 
Skärisundet och 
vitnar mot klippor 
och stränder.

u

u

u

Foto: Johan Hagström
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KUNTSIN MODERNIN TAITEEN MUSEO
Sisäsatama, Vaasa, puh.(06) 325 3920
Avoinna: tiistai –sunnuntai 11-17.
Pääsymaksut: 7 € / 5 € / alle 18 v. ilmainen.
 
17.9.2016-22.1.2017 HERKKYYS JA VOIMA – 
JUKKA MÄKELÄ
Jukka Mäkelän abstraktit maalaukset ovat 
ihastuttaneet jo viidellä vuosikymmenellä. 
Orgaaniset muodot, voimakkaan viivan 
käyttö ja maalauspinnan kerroksellisuus 
ovat tunnistettavimpia piirteitä Mäkelän pit-
kässä tuotannossa. Maalausten tunnelma 
on vuosikymmenten varrella vaihdellut tum-
manpuhuvasta ja vahvan ekspressiivisestä 
melkein henkäyksenomaiseen ja herkkään 
ilmaisuun.
 
KONSERTTI: SUNNUNTAINA 9.10. KLO 15.00  
”SIDE BY SIDE”
Kreeta-Maria Kentala Levynjulkistuskon-
sertti.Liput 15€/10€ ovella.
 
NELIN –CRONSTRÖMIN TAIDEKOTI
Rantakatu 15B, Vasa
Avoinna tilauksesta. Ryhmän enimmäis-
koko 5 henkilöä, sisäänpääsy ja opastus 
yhteensä 60 euroa.
Tiedustelut ja varaukset Pohjanmaan Mu-
seo puh. (06) 325 3800
HUOM! lauantaisin lokakuussa ( 8, 15, 22, 
29.10): varausajat klo 10.15 klo 11.45 klo 
13.45 klo 15.15
Nelin-Cronströmin taidekoti sijaitsee 
1930-luvulla rakennetussa kerrostalossa 
Rantakadulla Vaasan keskustassa.
Taidekodissa näkyvät kahden intohimoisen 
keräilijäsukupolven jäljet. Elin ja Alfred 
Nelin aloittivat taidekeräilyn 1920-luvulla, ja 
vähitellen kotiin hankittiin myös antiikkihuo-
nekaluja ja koriste-esineitä.
Esillä on kansainvälistä taidetta, kuten Pier-
re Bonnardin ja Henri Toulouse-Lautrecin 
grafiikkaa, ja suomalaista maalaustaidetta, 
kuten Maria Wiikin, Pekka Halosen ja Rag-
nar Ekelundin teoksia.
Nelin-Cronströmin taidekodissa huonekalut 
on koottu kodikkaiksi ruokailu- ja seurus-
teluryhmiksi. Seinille on ripustettu tauluja 
ja koristeita symmetrisiin ja väritykseltään 
yhteensopiviin kokonaisuuksiin.
 
POHJANMAAN MUSEO & TERRANOVA – MEREN-
KURKUN LUONTOKESKUS
Museokatu 3, 65100 Vaasa, puh. (06) 325 3800
Avoinna: tiistai – sunnuntai 10–17
Pääsymaksut: 7€ / 5€ / alle 18v ilmainen
 
30.09.2016 - 05.02.2017 VALON VUOSIKYMMENET 
– ANTTI MAASALON TAIDETTA 1968–2016
Näyttelyssä yhdistyy teknologia, luonto ja 
leikillisyys. Yleisöopastukset: Sunnuntaina 

9.10.16. klo 13.00 ruotsiksi, klo 14.00, 
suomeksi. Opastukset sisältyvät museon 
pääsymaksuun.
 
KATSE KOKOELMIIN
Pohjanmaan museon uusi pienoisnäyttely-
sarja Katse kokoelmiin paljastaa museokä-
vijöille kokoelmatyön yksityiskohtia esine 
kerrallaan.
PERUSNÄYTTELYT:
VAASA 400 vuotta – Tarinoita kaupungista
TERRANOVA – Merenkurkun luontokeskus
HEDMANIN kokoelmat
 
TIKANOJAN TAIDEKOTI
Hovioikeudenp. 4, Vaasa, puh. (06) 325 3916
Avoinna: tiistai – sunnuntai 10–16.
Pääsymaksut: 7 € / 5 € / alle 18 v. ilmainen.
 
7.10.2016 – 26.2.2017 JUGEND -NÄYTTELY
Jugend eli art nouveau (1890-1915) on tyyli, 
joka syntyi teollisten ja ylikoristeellisten 
kertaustyylien vastapainoksi.
Tikanojan taidekodin näyttelyssä voi nähdä 
mm. tyylin esineistä ja tekstiileistä koottuja 
koti-interiöörejä sekä aikakauden taidetta.
Kuvissa voi ihailla vaasalaisia jugend-raken-
nuksia ja vuosisadan vaihteen muotia.
 
VAASAN TAIDEHALLI & VALOKUVAGALLERIA IBIS
Kaupungintalo, Senaatink.1 Vaasa, puh. (06) 
325 3770
Avoinna: tiistai – sunnuntai 11–17
Ilmainen sisäänpääsy
TAIDEHALLI ON SULJETTU NÄYTTELYVAIHDON 
VUOKSI.
BLACK WALL GALLERY
19.10 - 13.11.2016
LEO ACKLEY 14 UUTTA PIIRUSTUSTA
Korsholmanpuistikko 6, Vaasa
Avoinna ke-pe klo 13-18 ja la-su 12-15
Vapaa pääsy
BOCK´S CORNER BREWERY, 
KYLÄKAUPPA
Avoinna to. klo 15-18, Gerbyntie 18
ATELJE TORNI
Pitkäk. 66 
YHTÄ TYHJÄN KANSSA
Valokuvanäyttely Esa Luoto, Henry Lämsä, 
Johannes Lappalainen ja Hannes Hokkanen. 
4.10 - 23.10.2016 
Av. ti-to 12-18 la-su  12-16
VAASAN TYÖVÄENMUSEO
-MEIDÄN LELUT JA LAHJATAI DETTA, 
-KUVIA VAASAN TYÖVÄENLIIKKEEN   
 HISTORIASTA 
-FANNYN KOTI
Vapaudentie 27 Avoinna ma klo 13 - 18, ti - 
pe 12.30 - 17.00
Pääsymaksu 4/2 €

Utställningar
KUNTSI MUSEUM FÖR MODERN KONST
Inre hamnen, Vasa, tel. (06) 325 3920
Öppet: tisdag - söndag 11-17.
Inträde: 7 € / 5 € / under 18 år gratis.
17.9.2016-22.1.2017 KÄNSLIGHET OCH KRAFT – 
JUKKA MÄKELÄ
Jukka Mäkeläs abstrakta målningar har 
fascinerat konstpubliken redan i fem de-
cennier. Användningen av organiska former,
starka linjer och målningsytans skiktning är 
de mest karakteristiska dragen i Mäkeläs 
långa produktion.
Målningarnas stämning har under årti-
ondena växlat från ett mörk och starkt 
expressivt uttryck till en nära nog eterisk 
känslighet.
KONSERT: SÖNDAG 9.10. KL. 15.00  
”SIDE BY SIDE”
Kreeta-Maria Kentala Skivutgivningskon-
sert Biljetter 15€/10€ vid dörren.

NELIN –CRONSTRÖMS KONSTHEM
Strandgatan 15 B, Vasa
Öppet enligt överenskommelse, gruppstor-
lek max. 5 personer. Inträde och guidning 
tot. 60 euro.
Förfrågningar och beställning av besök : 
Österbottens museum tel. (06) 325 3800
OBS! lördagar i oktober (8, 15, 22, 29.10): 
bokningstider kl. 10.15 kl. 11.45 kl. 13.45 
kl. 15.15
Nelin-Cronströms konsthem finns i ett 
våningshus från 1930-talet vid Strandgatan 
i Vasa. I konsthemmet syns spåren av två 
generationer passionerade konstsamlare.
Elin och Alfred Nelin började samla konst 
på 1920-talet och efterhand började de 
köpa också antika möbler och prydnads-
föremål. På väggarna hänger utländsk 
konst såsom Pierre Bonnards och Henri 
Toulouse-Lautrecs grafik och verk av kända 
finländska konstnärer som Maria Wiik, 
Pekka Halonen och Ragnar Ekelund.
  
TIKANOJAS KONSTHEM
Hovrättsesplanaden 4, Vasa,   tel. (06) 325 3916
Öppet: tisdag - söndag 10-16.
Inträde: 7 € / 5 € / under 18 år gratis.
7.10.2016 – 26.2.2017 JUGENDUTSTÄLLNING
Jugend, d.v.s. Art Nouveau (1890-1915), 
är en stilart som uppkom som en reaktion 
mot industriella och överutsmyckade histo-
riserande stilar.
På utställningen i Tikanojas konsthem visas 
bl.a. heminteriörer med föremål och textilier 
samt konst från stilepoken.
På bilderna kan man beundra jugendbygg-
nader i Vasa samt mode från sekelskiftet.
 

VASA KONSTHALL & FOTOGALLERI IBIS
Stadshuset, Senatsg.1 tel: (06) 325 3770
Öppet  ti-sö  11-17
Gratis inträde.
Konsthallen är stängt pga. utställningsbyte.
         
ÖSTERBOTTENS MUSEUM OCH TERRANOVA – 
KVARKENS NATURCENTRUM
Museigatan 3, 65100 Vasa, tel. (06) 325 
3800
Öppet ti-sö 10-17  
Inträde 7€ / 5€/ under 18 år gratis.
30.09 2016 - 05.02 2017 LJUSETS ÅRTIONDEN – 
KONST AV ANTTI MAASALO 1968–2016
I utställningen knyts teknologi, natur och 
lekfullhet samman. Maasalos konst bygger 
på principerna för klassisk estetik och även 
på tanken att det är möjligt för människan 
och miljön att leva i harmoni med varandra. 
Naturen och teknologin står inte i strid med
varandra, utan de lyfter fram varandras 
mest värdefulla egenskaper.
Allmänna  guidningar: Söndag 2.10.16 kl. 
13.00 på svenska, kl. 14.00 på finska. Guid-
ningarna ingår i museets inträdesavgift.
GLIMTAR UR SAMLINGARNA
Österbottens museums miniutställningsse-
rie Glimtar ur samlingarna visar museibe-
sökarna detaljer ur samlingarna. Man lyfter 
fram ett föremål i gången; möbler, konst, 
textilier, arkeologiska fynd och
naturvetenskapliga föremål.
 
BASUTSTÄLLNINGARNA:
VAASA 400 – Staden berättar
TERRANOVA – Kvarkens Naturcentrum
HEDMANS samlingar
  
ATELJÉ TORNI
Storalångg.66
YHTÄ TYHJÄÄN KANSSA
fotografiutställning Esa Luoto, Henry 
Lämsä, Johannes Lappalainen ja Hannes 
Hokkanen. 
4.10 -  23.10.2016
Öpp. ti -to 12-18 lö-sö 12-16

BOCK´S CORNER BREWERY, BYABUTIKEN
Öppet to. klo 15-18
Gerbyntie 18

BLACK WALL GALLERY
19.10 - 13.11.2016
LEO ACKLEY 14 NYA RITNINGAR
Korsholmsesplanaden 6, Vaasa
Öppet on-fre 13-18, lö-sö 12-15
Fritt inträde

Kustannus / Utgivare: Paino / Tryck: 

PAINOS 75 000  – KAIKKI KOTITTALOUDET • POSTIJAKELU • UPPLAGA 75 000  – ALLA HUSHÅLL • POSTUTDELNING

Näyttelyt



Taide valloittaa 
julkisen tilan

Taiteen käyttö kaupunkikuvan elä-
vöittämisessä yleistyy hurjaa vauhtia. 
Töhryjen pelon on korvannut ymmär-
rys taiteen mahdollisuuksista nostaa 
asuinalueiden arvoa.
– Kymmenen vuotta sitten katukuvasta 
pyrittiin siivoamaan pois kaikki ylimää-
räinen. Siitä ollaan tultu pitkä matka: 
nyt katutaidetta nimenomaan halutaan 
osaksi elinympäristöä, kertoo Keski-
Suomen visuaalisten taiteiden läänintai-
teilija Kirsi Pitkänen.
Viime aikoina uutisista on saanut jat-
kuvasti lukea eri puolelle Suomea il-
mestyneistä muraaleista eli seinämaa-
lauksista. Katutaiteen tähtiä tuodaan 
ulkomailta asti.
– Aiemmin katutaiteeksi miellettiin ne 
töhryt, mutta muraaleiden myötä ollaan 
tultu tietoisemmaksi ilmiön laajuudes-
ta. Muraaleista on helppo pitää, sillä ne 
ovat hienoja ja ammattimaisesti tehtyjä. 
Positiiviset kokemukset ovat varmasti 
vaikuttaneet asennemuutokseen, Pitkä-
nen arvioi.

Taide ja arkkitehtuuri yhteistyössä
Katutaiteen lisäksi myös taiteen merki-
tys rakentamisessa on noussut pinnalle.
– Taide on ollut osana arkkitehtuuria ja 
rakentamista antiikista saakka, mutta 
viimeisen sadan vuoden aikana ne ovat 
eriytyneet toisistaan. Nyt tätä yhteistyö-
tä haetaan uudelleen, Pitkänen kertoo.
Hyvänä esimerkkinä taiteen ja arkki-
tehtuurin uudenlaisesta yhteistyöstä on 
prosenttiperiaate, jota hyödynnetään 
enenevissä määrin uusissa rakennus-

hankkeissa. Prosenttiperiaatteeseen 
kuuluu, että noin prosentti rakennus-
kustannuksista varataan taiteeseen.
– Prosenttiperiaatteen käyttö nostaa 
asuntojen arvoa, ja on saanut esimer-
kiksi Joensuun Penttilänrannassa asun-
tokaupan kaksinkertaistumaan. Taiteen 
avulla kaupunginosa profiloituu erilai-
seksi kuin muut, viihtyvyys lisääntyy 
ja alueelle tulee maamerkkejä, jotka 
houkuttelevat myös turisteja, Pitkänen 
kuvaa.

Tulevaisuuden uudet muodot
Vaikka myönteistä kehitystä on tapah-
tunut paljon, on julkisen taiteen saralla 
vielä tekemistä.
– Mielestäni taiteilijoiden ammattitai-
toa käytetään yhä liian vähän hyödyksi 
kaupunkien suunnittelussa. Taiteilija 
tai taideasiantuntija voisi olla palkattu-
na kaupungin työntekijänä esimerkiksi 
maisema-arkkitehdin tai kaavoittajan 
rinnalla, Pitkänen pohtii.
Entäpä katutaiteen tulevaisuus, onko 
kohta jokaisen talon kyljessä muraali?
– Katutaidetta voi tehdä monella taval-
la, itse toivoisin näkeväni enemmän vä-
liaikaista installaatiotaidetta, eli tiettyyn 
tilaan sen ehdoilla toteutettuja eri ele-
menttejä yhdisteleviä kokonaisuuksia. 
Uskon, että hyväksyvämmän ilmapiirin 
myötä ilmaisu alkaa vapautua ja tänne 
virtaa maailmalta uusia muotoja. Emme 
osaa vielä ajatellakaan, mitä kaikkea ka-
tutaide voisi olla.

Teksti ja kuvat: Milka Räisänen

Läänintaiteilija Kirsi Pitkänen 
uskoo taiteen mahdollisuuksiin 
kaupunkikuvan kehittämisessä.
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Onnistunut 
muraali ottaa 
ympäristönsä 
huomioon ja 

tuo siihen jotain 
lisää. (Budapest)

Taiteella voi piristää kau-
pungin tylsiä yksityiskoh-
tia, kuten sähkökaappeja. 

(Belgrad)

 Julkinen taide kiin-
nittää kaupungilla 
liikkujan huomion. 
(Praha)

1900-luvun vaihteessa vaikuttaneen jugendin 
aikaan taide oli kiinteä osa arkkitehtuuria. 
(Praha)  
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Jääkiekko-
huumaa 
maailman 
toisella puolella
Syksyllä Vancouveriin muuttanutta Anni Ky-
tömäkeä kiehtoo jääkiekko. Vancouverista hän 
matkusti 12 päiväksi Torontoon katsomaan 
World Cup -otteluita.
Anni Kytömäki on yksi niistä Suomen jääkiek-
komaajoukkueen faneista, jotka olivat kannus-
tamassa Leijonia jääkiekon maailmancupissa 
Torontossa.
– En ole kuuteen ja puoleen vuoteen nähnyt 
kunnon jääkiekkoa, koska olen asunut siellä tääl-
lä. Tulin tänne Kanadaan syyskuussa, ja nyt kun 
World Cup järjestettiin, oli pakko lähteä katso-
maan.
Vähän ennen kisoja Kytömäki muutti asumaan 
Vancouveriin.
– Ensimmäinen syy Kanadaan muuttamiseen oli, 
että täällä näkee kunnon lätkää. Toinen syy oli, 
että haluaisin taas lumilautailla.
Ennen Vancouveriin muuttoa Kytömäki on asu-
nut Indonesiassa, Uudessa-Seelannissa, Austra-
liassa ja Iso-Britanniassa. Maailmalla asuessaan 
hän on pyrkinyt seuraamaan jääkiekkoa mahdol-
lisuuksien mukaan.
– NHL:ää tuli katsottua enemmän, kun asuin 
Australiassa. Indonesiassa yritin mennä katso-
maan viimeistä Stanley Cup -ottelua urheilu-
baariin, mutta ihmiset eivät ymmärtäneet, mitä 
urheilulajia tarkoitin. Selitin, että jääkiekossa 
käytetään keppiä, mutta he luulivat, että haluan 
katsoa golfia.

Kanadassa edullisemmat liput
Ennen World Cup -otteluita Kytömäki on käy-
nyt katsomassa Leijonien harjoitusotteluita sekä 
Karjala-turnauksia. Isompia otteluita hän käy 
mielellään katsomassa kauempana lippujen al-
haisemman hintatason vuoksi.
 – On hassua, että täällä Kanadassa World Cupin 
lippujen hinnat ovat halvemmat, mitä Suomessa 
järjestetyissä kisoissa. Siinä ei ole mielestäni oi-
kein järkeä.

Toronton kisoissa Kytömäellä oli liput Suomi-
Venäjä -pelin lisäksi semifinaaleihin sekä finaa-
liotteluihin.

Häviö ei laske tunnelmaa
Suomi ei päässyt alkulohkoista pidemmälle 
World Cupissa, mikä aluksi harmitti Kytömäkeä. 
Häviö ei kuitenkaan pilannut jääkiekkohuumaa 
ja tunnelmaa.
–Tottakai olin pelin jälkeen surullinen siitä, että 
Suomi on nyt hävinnyt. Vaikka jo ennen Suomi-
Venäjä -pelin alkua tiedettiin, ettei tässä tulla 
pääsemään eteenpäin, tärisin jännittyneenä kat-
somossa. Kolmannessa erässä toivonkipinä alkoi 
hiipua, mutta pelin jälkeen olin nopeasti taas hy-
myssä suin.
– Vaikka hävittiinkin, niin ei se tunnelmaa las-
kenut. On ollut myös upeaa nähdä muiden jouk-
kueiden huippupelaajia, kuten Malkin ja Crosby.

Matka jääkiekon ympärillä
Kytömäen Toronton matka kietoutui pääasiassa 
jääkiekon ympärille.
 – Ajattelin viettää muutaman tunnin Hockey 
Hall of Famessa. Sitten Niagaran putoukset pitäi-
si käydä katsomassa. Enimmäkseen nämä kak-
sitoista päivää tulee kuitenkin oltua jääkiekon 
ympärillä. Finaaleiden jälkeen lähden takaisin 
Vancouveriin.

Teksti: Milja Leskinen
Kuvat: Milja Leskinen

pAnni Ky-
tömäki lähti 
kannustamaan 
Leijonia Toron-
toon.

Jääkiekon World Cup 2016 
järjestettiin syyskuussa 

Torontossa. 
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Måndag/Maanantai:
Flygande Jakob G, L
Lentävä Jaakob G, L
Halloumisallad, djävulssylt G, L
Halloumisalaatti, paholaishillo 
G, L

Tisdag/tiistai:
Pannbiff, aioli, klyftpotatis och 
lingon G, L
Pannupihvi, aioli, lohkoperunat ja 
puolukkaa G, L
Ugnspotatis, tzatziki-fetafyllning G
Uuniperuna, tzatziki-fetatäyte G

Torsdag/torstai:
Karelsk stek, rostad potatis och lingon L
Karjalanpaisti, paahdetut perunat ja 
puolukkaa L
Ugnspotatis, kallrökt laxfyllning G, L
Uuniperuna, kylmäsavulohitäyte G, L

Fredag/perjantai:
Pulled Pork G, L
Räkwrap L
Katkarapuwrap L

9.50 €

Sunday special: Ruokalista ilmoitetaan perjantaisin meidän kotisivuillamme
Menyn meddelas på fredag på vår hemsida 7 €

Vuxna/Aikuiset
Barn/Lapset

v. 43 Lounas joka arkipäivä @Bock’s, Gerbyntie 16, Vaasa OBS! HUOM! FREE PARKING

14.50 €

Onsdag/keskiviikko:
Fisk- och skaldjursgryta med 
saffran och vildris G, L
Kala- ja äyriäyspata safframilla 
ja villiriisillä G, L
Bbq-kycklingsallad G, L
Bbq-kanasalaatti G, L

Suomi pelasi viimeisessä World Cup -ottelussaan Venäjää vastaan.

Uusi tapahtumasarja @BOCK´S Ny evenemangsserie

From Facts to Wisdom
Torstaina 27.10 klo 18 Rune Westergård Torsdag 27.10 kl 18

Nytt perspektiv: Ett jordklot räcker
Moderator: Lars Rosenblad. Inlägg av Johnny Åkerholm, 

Tauno Kekäle och Sture Udd.
På medeltiden ansåg dom högt utbildade att solen snur-

rar kring jorden eftersom mänskan är unik och att man ser 
ju att solen går upp i öst och ner i väst. Idag heter det att 

”verkligheten är inte allt här i livet” precis som om mänskan 
alltjämt är så unik att hon står ovanom verkligheten. De 

senaste århundradena och speciellt de senaste decennierna 
av vetenskap och kulturbedrifter visar att ”verkligheten är 
mycket mer än allt här i det mänskliga livet” och att mäns-
kans syn kan vara missvisande. Därför inleder vi en serie 

som omfattar allt från partikelfysik,  ekonomi, filosofi, genetik 
och epigenetik, biotech, nanotech, kultur, politik ja allt spän-
nande som sker i kunskapsvärlden. Helst vill vi se att kultur-
mänskor också lyssnar på partikelfilosofi och att ingenjörer 
kommer på kulturaftnar. Anyway. Tipsa oss om personer ni 

önskar att vi bjuder in till serien. 

Tarjoillaan lasillinen skumppaa! 
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Ehkäise 
allergioita 
olemalla lähellä 
luontoa
Kliinisen allergologian emeritusprofes-
sori Tari Haahtela on mukana kansal-
lisessa allergiaohjelmassa, jonka tarkoi-
tuksena on kehittää allergioiden hoitoa. 
Tutkimusten mukaan syy allergioiden 
räjähdysmäiseen lisääntymiseen löytyy 
muuttuneesta elinympäristöstämme.
Tari Haahtelan mielestä elämme liian 
mikrobiköyhässä ympäristössä. Kau-
pungistuminen on vieraannuttanut 
meidät luonnosta ja sen elimistölle hyö-
dyllisistä mikrobeista. Elinympäristös-
sämme on tapahtunut nopea muutos, 
johon elimistömme ei ole sopeutunut.
– Kaikki mitä syömme, juomme, kos-
ketamme ja hengitämme, vaikuttaa 
immuunipuolustusjärjestelmäämme 24 
tuntia vuorokaudessa, Haahtela sanoo.
– Se tarvitsee ärsykkeitä kehittyäkseen, 
muuten krooniset immunologiset sai-
raudet lisääntyvät.
Immuunipuolustusjärjestelmälle voi 
tarjota virikkeitä esimerkiksi liikkumal-
la luonnossa, syömällä lähellä tuotet-
tua puhdasta ja monipuolista ruokaa, 
kasvattamalla viherkasveja ja pitämällä 
kotieläimiä. Haahtelan mielestä luonto 
pitäisi tuoda kaupunkiin jo kaupunki-
suunnittelussa muun muassa rakenta-
malla puistoja ja bulevardeja.

Allergiat lisääntyneet hurjasti
Astma ja allergiat ovat nykyään lasten 
ja nuorten yleisin krooninen sairaus-
ryhmä. Kasvu on tapahtunut niin nope-
asti, että muutos ei voi olla geneettistä. 

Immuunijärjestelmän häiriöt liittyvät 
todennäköisesti myös moneen muuhun 
nykyajan terveysongelmaan ja sairau-
teen, kuten tulehduksellisiin suolistos-
airauksiin, keliakiaan, diabetekseen, 
ylipainoon, mielenterveysongelmiin ja 
neurologisiin häiriöihin.
Haahtelan mukaan allergioiden ja ast-
man hoidossa tarvitaan ymmärrystä 
siitä, mistä ne todella johtuvat. Tutki-
mukset osoittavat, että astman ja al-
lergioiden lisääntymisen syynä eivät 
ole uudet riskitekijät, vaan ympäristön 
tarjoamien suojatekijöiden vähenemi-
nen. Allergioista voitaisiin päästä eroon 
luonnonmukaisin keinoin.

Välttämisstrategiasta sietostrategiaan
Allergioiden hoidossa onkin alettu 
käyttää välttämisen sijaan siedätys-
hoitoa. Vain vaikeimmissa allergioissa 
allergeenia vältetään, ja immuunijär-
jestelmää pyritään kouluttamaan uudel-
leen altistamisen avulla. Toimintatavalla 
pyritään ehkäisemään allergioiden syn-
tymistä.
– Astman hoito taas perustuu havain-
toihin siitä, että se on pohjimmiltaan 
tulehduksellinen sairaus. Krooninen 
tulehdus aiheuttaa astmalle tyypillisen 
keuhkoputkien vaihtelevan ahtautu-
misen. Tulehdus hoidetaan ja kun se 
poistuu, toimintahäiriö katoaa, kertoo 
Haahtela.

Teksti: Anniina Nirhamo
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Kliinisen allergologian emeritusprofessori Tari 
Haahtela kehottaa niin lapsia kuin aikuisiakin vi-
ettämään aikaa luonnossa. Kuva: Olli Saksela

Immuunipuolustusjärjest-
elmämme tarvitsee virik-
keitä, joita luonto tarjoaa. 
Jälleen siis yksi hyvä syy 
lähteä lähimetsään. Kuva: 
Päivi Kantonen
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Myös perheen kuo-
pus, 3-vuotias Elli 

osallistuu kisailuun.

Asikaisten 
perheen pela-
tessa kentällä 
tapahtuu 
koko ajan.



– Iskä, katso mihin Elli sai! Asikaisten perheestä ei 
vauhtia ja villejä tilanteita puutu, kun Iiris, 7, Otso, 
5, ja Elli, 3, saavat frisbeegolfkiekot käsiinsä. Spon-
taania pituusheittokisaa seuraa vierestä perheen 
isä Toni Asikainen, jolle frisbeegolf on ollut rakas 
harrastus jo vuosikymmeniä.
Myös frisbeegolfin valmentaminen ja alan kaupan 
ylläpitäminen ovat vaikuttaneet siihen, että fris-
beegolf laajeni jo varhaisessa vaiheessa koko per-
heen harrastukseksi.
– Kun on harrastanut lajia 34 vuotta, niin lapsille 
on tuotu ensimmäiset kiekot jo synnytyslaitoksel-
le, Asikainen nauraa.
– Meillä lapset harrastavat muitakin urheilulaje-
ja kuten jalkapalloa, mutta tämä on kaikista per-
heemme harrastuksista se, joka osallistaa parhai-
ten kaikenikäisiä.

Perheen pienimmille kevyt kiekko
Kotona koko perhe pelaa frisbeegolfia heittelemäl-
lä kiekkoa pihassa olevaan koriin. Ensimmäinen 
frisbeegolfkiekko on ollut kaikilla lapsilla normaa-
li ”koirafrisbee”, jota perheen kuopus Elli tälläkin 
hetkellä käyttää. Muilla lapsilla on hiukan aikuis-
ten kiekkoja kevyemmät lasten frisbeegolfkiekot, 
sillä liian painavaa kiekkoa on vaikea heittää.
– Koirafrisbeen saa muutamalla eurolla lähes mis-
tä vaan. Myös marketeissa myydään aloituspakka-
uksia frisbeegolfiin, mutta parhaat kiekot lasten 
tarpeisiin myydään alan liikkeissä. Niissä huomi-
oidaan lasten kiekkojen keveysvaatimus, Asikai-
nen kertoo.
Pelin perusidea on Asikaisen mukaan yksinker-
tainen. Frisbeegolfia pelataan niin kuin golfiakin, 

mutta reiän ja pallon sijasta tähdätään frisbee-
golfkiekolla kohti etäisyyden päässä olevaa koria. 
Kiekko on tarkoitus saada sisään mahdollisimman 
vähillä heitoilla. Kiekkoja on olemassa erilaisia eri 
matkoille ja eri tarkoituksiin, vähän niin kuin golf-
mailojakin.

Sopii kaikenikäisille
Pienten lasten kanssa pelatessa tulee Asikaisen 
mukaan ottaa huomioon tiettyjä rajoituksia.
– Alle kymmenvuotiaiden nuorten pelaajien kans-
sa ruuhkaisille ja suosituille radoille meneminen 
ei välttämättä kannata, sillä lasten peliaika on huo-
mattavasti pidempi kuin aikuisten. Tämä saattaa 
muodostaa jonoa radalle, Asikainen huomauttaa.
Noin 10-vuotias pelaa Asikaisen arvion mukaan 
kuitenkin samaan tahtiin kuin aikuinenkin.
– Radan valintaan vaikuttaa myös radan vaikeus-
taso, joka kannattaa varmistaa frisbeegolfliiton 
sivuilta. Helpot radat ruuhkattomina aikoina ovat 
parhaita lapsiperheille, Asikainen neuvoo.
Hyvän perheharrastuksen frisbeegolfista tekee 
Asikaisen mukaan lajin rentous, sosiaalisuus ja lii-
kunnallisuus. Yhden radan kiertämisen aikana tu-
lee liikuttua useita kilometrejä, ja heittojen välissä 
on helppo jutella.
– Fyysisesti laji on myös perheystävällinen, sil-
lä radalle on mahdollista lähteä vaikka kolmessa 
sukupolvessa perheen pienimpien ja vanhimpien 
pysyessä hyvin mukana, Asikainen pohtii.

Kirjoittaja: Vilma Maukonen
Kuvat: Vilma Maukonen

Frisbeegolf on kevyttä 
liikuntaa koko perheelle
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Tietoa Vaasan radasta: http://frisbeegolfradat.fi/rata/arboretum_hietalahti_vaasa/

Asikaisten perheessä 
frisbeegolfia pelaavat 
kaikki ikään katsomatta.



Digialbum tar 
ett steg framåt
Om man är intresserad av att dokumentera vad som händer 

i vardagen eller vill lyfta fram någon person man kän-
ner, så knäpper man en bild, skriver en kort bildtext där datum 
för händelsen framgår, fotograf och vem eller vad som finns på 
bilden. Det får gärna vara allt ifrån grannen som krockat bilen till 
något som allmänheten kan ha nytta av. Däremot får det inte vara 
reklam för kommersiella tillställningar eller företag.
Här ovan ett exempel på hur det kan se ut.
Bilderna och bildtexterna sänds till mega@upc.fi
”Nyhetsbilderna” kommer att presenteras på liknande sätt som i 
Digialbum, som en dokumentation över vad som händer i Öster-
botten vecka för vecka.
Texten kan vara på finska, svenska eller både och. Även engelska 
går bra.
OBS! Det är helt tillåtet att sända in bilder precis som tidigare till 
Digialbum, bara med fotografens namn och hemort.

Digialbum ottaa 
seuraavan askeleen
Jos arkipäivän dokumentaatio kiinnostaa, niin näppää kuva, 

kirjoita lyhyt kuvateksti mistä ilmenee tapahtuman päivämää-
rä, kuvaaja ja kuka tai mitä kuvassa on. Aiheina vaikka naapurin 
autokolarista johonkin mistä suuri yleisö voisi olla kiinnostunut. 
Sen sijaan se ei saa olla  maksullisten tapahtumien tai yhtiöiden 
mainontaa.
Tässä esimerkki miltä uutiskuva voi näyttää
Kuvat ja kuvatekstit lähetetään osoitteeseen mega@upc.fi
“Uutiskuvat” esitetään samaan tyyliin kuin Digialbum, viikko 
viikolta yhteenvetona siitä mitä Pohjanmaalla tapahtuu.
Teksti voi olla suomeksi, ruotsiksi tai molemmat. Myös englanti 
käy.
HUOM! Edelleen voi lähettää kuvia entiseen tapaan Digialbu-
miin, pelkästään kuvaajan nimellä ja kotipaikkakunnalla.

Jan Björkman har jobbat 10 år i tryckeribranschen. 
Han har ingen bil. Jan cyklar till jobbet varje dag (2km enkel väg), och 
avverkar totalt ca 1500–2000 km / år på cykeln. Han inte bara cyklar, 
han simmar också 300 km per år. 
Det går åt en hel del tid till arbete och motionsträning så det är nog 
därför Jan inte hinner läsa mer än 50–100 böcker per år. 

Jan Björklund on työskennellyt 10 vuotta painoalalla.
Hänellä ei ole autoa. Jan pyöräilee töihin joka päivä (2 km yhteen suun-
taan), ja vuodessa siitä kertyy n. 1500-2000 km. Jan ei pelkästään pyörä-
ile, hän myös ui 300 km vuodessa.
Työhön ja kuntoiluun menee aika lailla aikaa, joten sen vuoksi Jan ei 
ehdi lukea kuin 50-100 kirjaa vuodessa.

Foto: Niko Canon  18.10.2016
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