Father’s day

AIKAKAUSLEHTI • TIDSKRIFT • SEUDUN KEHITTÄJÄ
• REGIONENS UTVECKLARE

@ Bock’s 11.11 12.00-18.00
Make your reservation for
Father's day at Bock's!

39€
/pers

We have a menu for the grown
ups and a nice kids buffé for the
smaller ones!

Reservations:
sales@bockscornerbrewery.com

buffé 6 euro/ pers.

VIIKKO 44 VECKA   

(kids between 2-7 years)

2018

Osta isänpäivälahjaksi
terveysselvitys labrapakettina:

Äijäpaketti 99€

Julien Huéber

(laboratoriokokeet ja keskustelu terveydenhoitajan kanssa)

Fransk
matinspiratör!

4

S

DIREKT

S U O RAAN

Presenttips till farsdag:
hälsogranskningspaket

Herrpaketet 99 €

(innehåller laboratorieprov, samt telefontid med hälsovårdare)

HUOLENPITOA LÄHELTÄSI - OMSORG NÄRA DIG
Himalajankatu 9, 65100 VAASA | (06) 357 7700| www.promedi.fi

22.12

Erikoishammasteknikolta

DIREKT

klo 12.00-15.00

S U O RAAN

2a0lallav.

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

Soita ja varaa aikasi!

LAIHIA 477 0744
Kauppatie 5

TERVETULOA TEKEMÄÄN SYKSYN LÖYTÖJÄ!
TULE JA TUTUSTU!!

AITO KYLÄKAUPPA, palveluksessasi yli 2000m² myymälä ja eri tuotteita 60000 valikoima!

Callunat ja kanervat edullisesti!
Calluna och Kanerva uteblommor förmånligt
Novitan langat/ Novita garn
-10%
Vahakankaat uusia maalleja Super Jätti valikoima/
-30%
Vaxdukar, nya modeller, Super Jätteurval

-25%
-25%

Keskilattian matot/ Golvmattor
Huonekalut/ Möbler

WC-paperi 24 rullaa/ WC-papper 24 rullar

VAASA 312 1233
Kauppapuistikko 20B

#

10.11

HAMMASPROTEESIT

MAALAHTI 347 8080
Köpingsvägen

7€

7€

HUOM! AUKI MYÖS la 3.11.18 jolloin pullakahvitarjoilu!!
OBS! ÖPPET ÄVEN lö 3.11.18, vi bjuder på kaffe med dopp!
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 8.11. 2018 saakka niin kauan, kuin tarjouserää riittää

Han skriver om att leta efter lyckan

9.11 kl 19!

FREDRIK FURU SLÄPPER NY MUSIK
OCH SPELAR MED JACK VREESWIJK
Det har gått två år sedan Fredrik
Furu senast gav ut en låt. Under
de två åren har han bland annat hunnit byta Stockholm mot
Helsingfors och fylla 40. Den nya
skivan har fått namnet ”Det som
alla letar efter” och många av låtarna handlar om att söka lyckan
och våga tro på kärleken.
- Kanske är det först när vi slutar
leta som vi hittar det vi egentligen
letar efter. Eller så är det just själva
sökandet som är grejen. Jag är på
en bra plats i livet just nu och det är
kanske därför som många av låtarna
på skivan andas hopp och framåtanda
på ett annat sätt än tidigare.
”Det som alla letar efter” blir
Fredriks femte album på svenska och
låtarna har fått växa fram under en
längre tid.
- När jag började jobba med skivan
ville jag hitta tillbaks till glädjen med
att skapa musik och ge låtarna den tid
de kräver. Att sedan få möjligheten att
spela in med musiker som jobbat med
många av mina svenska förebilder har
varit helt fantastiskt.
På det nya albumet samarbetar han
med musiker som spelat med bl.a.
Lisa Nilsson, Laleh, Lars Winnerbäck,
Ulf Lundell, Moneybrother och Peter
Lemarc. Stråkkvartetten ”Stockholm
Strings” medverkar dessutom på tre
låtar och sångerskan Cajsa Siik från
Umeå sjunger på två av låtarna.
- Jag har skrivit en stor del av låtarna
tillsammans med Sebastian Jacobson

från Vasa. Han gav mig ny kreativ
energi efter att jag varit rejält trött
på både mig själv och min musik en
längre tid. Det är oerhört viktigt för
mig att ha roligt när man jobbar och
det har vi verkligen haft nu.

Första singeln skrevs
till Krista Siegfrids
Den andra november släpper Fredrik
låten ”Dum Dum Dum”, en låt som
han egentligen inte skrev åt sig själv.
- Jag gjorde ”Dum Dum Dum” åt
Krista Siegfrids inför en låtskrivarsession i Helsingfors. Krista hade lite
textidéer och jag skrev utgående från
det, men både hon och jag tyckte att
låten sist och slutligen lät mer som
Fredrik än Krista, så jag bestämde
mig för att spela in en egen version.
Låten handlar om att kämpa för
kärleken även fastän det går motigt i
förhållandet ibland.
- På senare tid har jag omringats
av separationer och det kändes i ett
skede som att ingen orkade stå upp
för kärleken längre. Därför skrev
jag en låt om att våga ge varandra
utrymme för att kunna bli starkare
tillsammans.
”Då är jag kanske dum dum dum,
men jag tror på dej och mig. Då
kommer tid och rum se till så allting
ordnar sig.”
- Det låter kanske som en kliché,
men jag tror att förhållanden stärks
när vi ger varandra möjlighet att leva
ut våra drömmar.

@
Förköp: Studio Ticket /
Bock's

”Kommer du ihåg vad vi sa? Vad vi
lovade varandra en vacker dag.
Sluta aldrig följa drömmarna. När vi
är klara med det andra då lovar jag
att jag är likadan som jag en gång
var.”

På turné med Vreeswijk
i november
Efter drygt fem år i Stockholm har
Fredrik Furu nu flyttat tillbaka till
Finland och Helsingfors och i november turnerar han i Finland tillsammans med Jack Vreeswijk. ”En kväll
med Vreeswijk och Furu” besöker
tio orter i svenskfinland under elva
dagar.
- Samarbetet över lands- och
språkgränserna i Norden är verkligen
något jag njuter av. Att sjunga ”Somliga går med trasiga skor” i duett med
Jack är för mig lika magiskt som att få
stå på scenen med Cornelis.
Fredrik Furu är född i Jakobstad.
Han fick en plats i rampljuset första gången redan 2003 när han blev
headhuntad av skivbolagschefen Bert
Karlsson till artistprogrammet "Fame
Factory" i Sverige. Efter det fick han
skivkontrakt i Finland med sitt dåvarande band Kometfabriken. Fredrik
har släppt soloalbumen ”Hollywoodhjärtan” (2009), ”Mittemellanland”
(2012) och livealbumet ”Ensam längst
fram” (2016).
Det nya albumet ”Det som alla letar
efter” släpps i början på 2019.

Mycket på gång. Artisten Fredrik Furu är
i höst aktuell med både ny musik och en
turné tillsammans med Jack Vreeswijk.
Foto: Marcos Engman

Singelsläpp. Fredrik Furus nya låt ”Dum Dum Dum” släpps den
andra november. Foto: Marcos Engman Layout: Sofia Jern

Franska matinspiratören Julien Huéber
besöker Haymarket Vasa lördagen den 10.11.2018 kl. 12-15!
Julien Huéber, som ursprungligen kommer
från nordöstra Frankrike, är bosatt i Vasa
sedan några år tillbaka. Naturligtvis var det
kärleken som tog honom till Österbotten,
men även hans stora passion för matlagning
bidrog till att vi fick fransmannen hit till
våra trakter. Vägen till Vasa hittade han via
deltagandet i Sveriges Mästerkock, där han
utmärkte sig i det kända TV-programmet
år 2013. Sedan dess har det rullat på inom
restaurang- och matlagningsbranschen och
han valde att lägga sina studier i teknisk fysik
åt sidan.
- Jag brukar säga att jag föll tillbaka i den
kastrull som jag föddes i!
Juliens både föräldrar är franska yrkeskockar, vilket har präglat honom ända sedan
barndomen. Men en stor del av inspirationen
hämtar han också från sin italienska mormor.
-Det bästa med mormors mat är att hon inte
krånglar till det. Hon lyckas få det bästa ut av
få och enkla råvaror. Men då krävs det även
bra ingredienser, man kan inte laga godare
mat än själva råvaran, säger Huéber.
Med det menar han att det är råvarorna som
sätter gränsen för hur god mat man kan laga.
Och det var den filosofin som fick honom
att delta som projektplanerare i EkoNu!projektet.
- Jag såg chansen att kunna visa hur snabbt
och enkelt det är att laga jättegod mat, samtidigt som man förbättrar sin närmiljö och
stödjer lokala bönder genom att använda
färska, ekologiska och lokalproducerade
råvaror.
Och det ska vi snart få ta del av här i Vasa.
På Haymarket lördagen den 10 november
delar Julien ut smakprov och recept på ekologiska maträtter och svarar på frågor kring
matlagning och råvaror.
På plats hittar man även de producenter
vars råvaror Julien använder i matlagningen
under dagen.
De är på plats för att berätta mera om sina
produkter.

YA! Yrkesakademin i Österbotten är huvudgenomförare av projekt
”EkoNu!-För ekobranschen i Svenskfinland”, vars syfte är att
inspirera och väcka intresse för ekologisk produktion och produkter i
den ekologiska livsmedelskedjan. Andra målsättningar är också att höja
kompetensen hos målgruppen och skapa samarbetsnätverk till stöd för
utvecklingen av den ekologiska branschen.

Science @ Bock’s

Wasa
Innovation
Center

The middle class on the rising – but mostly in Asia
When there is no middle class, and the poor greatly exceed in number, troubles arise,
and the state soon comes to an end. - Aristotle 380 BC
The global middle class is expected to increase from

YA! Yrkesakademin i Österbotten är huvudgenomförare av projekt around 3.8 billion in September 2018 to 4.9 billion by
Finansieringen kommer från Europeiska
jordbruksfonden
för
”EkoNu!-För
ekobranschen i Svenskfinland”,
vars syfte är att
2030. The middle class as a group is also growing, as of

inspirera och väcka
intresse för ekologisk
landsbygdsutveckling via NTM-centralerna
i Österbotten,
Nyland produktion och produkter i2030, 60 % of the global population will belong to the
predominantly urbanized middle class, compared to the
den ekologiska
livsmedelskedjan. Andra målsättningar är också att höja
och Egentliga
Finland.
historic 50% benchmark that was passed in September
kompetensen hos målgruppen och skapa samarbetsnätverk till stöd för
this year. Most of that growth, up to 88%, of the next bilutvecklingen av den ekologiska branschen.
lion entering the middle class, is emerging in Asia.
www.ekonu.fi
To the contrary, US and European middle classes are
Finansieringen kommer från Europeiska jordbruksfonden för
showing signs of stagnation – predicted increase towards
landsbygdsutveckling via NTM-centralerna i Österbotten, Nyland the next billion middle class people is a share of below 1%
respectively for both continents.
och Egentliga Finland.
Foto: Micaela Ström

DIREKT

S U O R A A Nwww.ekonu.fi
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The rise of the middle class have large implications on
the economy. Private household consumption accounts
for about half of global demand (the other half is evenly
split between investment and government consumption).
The middle class counts for two thirds of that global
household consumption. For example, calculations show
that the middle-class markets in China and India in 2030
will account for 12.4€ trillion and 10.8€ trillion, respectively, which is comparable in size to a U.S. middle-class
market at that time of 14€ trillion. This new emerging
middle class is also spending increasingly more of their
income on healthcare, education, vacations and other

leisure activities, comparing to the older post World War
2 generation of middle class upshifters whose status was
measured in the ownership of a car, fridge, television and
telephone.
Studies also show that people entering the middle class
have a bright outlook on life, whereas people downgrading from the middle class report of higher levels of
personal stress and anxiety. Dissatisfaction of the social
situation have manifested itself around Europe and USA
as people have taken to the streets to protest. The Occupy Wallstreet movement shed light on the disparity in
income levels taking place in USA, where the middle class
is shrinking in percentual size while the top 1- 0.001 percentile on the income spectre are growing their incomes
at a higher and higher pace.

Fast facts
- You need to know!

Källa och för mer information:
www.evira.fi

YA! Yrkesakademin i Österbotten är huvudgenomförare av projekt

www.proluomu.fi
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den ekologiska livsmedelskedjan. Andra målsättningar är också att höja
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kompetensen hos målgruppen och skapa samarbetsnätverk
till stöd för
utvecklingen av den ekologiska branschen.
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www.äktasmak.fi
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Lounas joka arkipäivä klo 11-14 @Bock’s, Gerbyntie 16, Vaasa
www.proluomu.fi

Måndag/Maanantai:

Tisdag/tiistai:

Timjansmaksatt viltskav G, L /

Ugnsfärs med fetaost och soltorkad tomat L / Räksoppa G, L
Dessert

Stekt spätta med remoulade, L
Timjamimaustettu riistakäristys G, L
/ Paistettu kampela ja remoulade, L

USA

www.luomuliitto.fi

www.luomuailmanmuuta.fi

Torsdag/torstai:

Fredag/perjantai:

Honungsgratinerade kåldolmar
med örtsås G L, / Varmrökt lax med
remoulade L,G

Traditionell ärtsoppa G, L Pannkaka med
sylt och grädde L /
Oxstek med rosepepparsås G, L

Pulled pork och/ja
bbq-ribs G, L

Uunimureke fetalla ja aurinkokui- Hunajalla kuorrutettuja kaalikäävatulla tomaatilla L / Katkarapuryleitä ja yrttikastike G, L, Lämminkeitto G, L Jälkiruoka
savustettu lohi ja remoulade L, G

Perinteinen hernekeitto G, L Pannukakku, hilloa & kermavaahtoa L / Häränpaisti ja rosepippurikastike G, L

OBS! HUOM! FREE PARKING

www.luomuinstituutti.fi
Onsdag/keskiviikko:
www.äktasmak.fi

S u n d a y s te a k

Vuxna/Aikuiset 16.50
Barn/Lapset 7 €

€

Liten öl+lunch
Pieni
olut+lounas
Lounas

10 €

12,50 €

Sources: Pew Research Center • www.statista.com • www.oecdobserver.org • www.brookings.edu • www.vox.com

OBSERVATEUR

Art@Bock’s
esittää / presenterar:

Pieni kulttuurikierros Vetokangaksella
Lilla kulturrundan i Dragnäsbäck
Kesto n. 1-2 tuntia
Tidsåtgång ca 1-2 timme

p Mycket svanar i Söderfjärden 27 okt 2018.
Observateur: Yvonne Emmerstedt

p Työnjohtaja Marski ja pakkasesta tupaan
päässyt pelakuu.
Observateur: Maija Leppäniemi, Isokyrö

Esillä 30.11. asti / Tillgängligt t.o.m. 30.11.

Lisää tietoa (aukioloajat) Mega s.11 sekä Bock's Corner Breweryn FB-sivulta
Mer info (öppethållstider) i Mega på s.11 och Bock's Corner Brewerys FB-sida

1.
3-5.

p Höstfärger
Observateur: Anita Näsman

2.
6.

p En ”äkta ljuskrona”.
Observateur: Tua Nordqvist
p Ännu blommar det för fullt ute på balkongen
28.10. Observateur: Christian Nylund, Vasa
p Gamla Vasa ruiner en vacker höstdag.
Observateur: Marianne Jakobsson, Karperö

mega@upc.fi
"observateur"

O

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!

p Hösten visar sin färgprakt.
Observateur: Cristina Mattsson, Vasa

p Vandrade förbi denna skylt och märkte att
den kanske skulle behöva uppdateras! Bland annat Wasalandia finns ju inte mer...
Observateur: Linnea Strand

p Besök av dessa två på söndagförmiddagen
och sen snabbt iväg till skogen!
Observateur: Nanny Rex

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!
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.

1. Lato (sisäänkäynti takapihalta): Cristina Mattssonin
valokuvanäyttely. Ladan (ingång från bakgården): Cristina
Mattssons fotografiutställning
2. Pistäydy katsomaan valmisteilla olevaa Bazaar rakennusta!
Ta en titt på Bazaar-byggnaden som håller på att färdigställas!
3. Ravintola: Marita Södergårdin suolareliefi-tauluja
Restaurangen: Marita Södergårds salt-reliefstavlor
4. Juhlasali (sisäänpääsy ravintolasta): Päivi Mahlasen öljyväritaulut. Festsalen (ingång från restaurangen): Päivi Mahlanens oljefärgstavlor
5. Taiteellinen tauko: Kahvi ja leivos Bock’s Corner BrewerynRavintolassa, elävän tulen vieressä! Konstnärlig paus: Kaffe
och bakelse i Bock’s Corner Brewerys Restaurang, vid öppen brasa!
6. Autotalli: Svetlana Bogatchevan moderni taidenäyttely
Garaget: Svetlana Bogatchevas moderna konstutställning
Lähtiessäsi, muista tervehtiä pukkejamme Hugoa ja
Rallya - Tervetuloa uudelleen!
När du avlägsnar dig, kom ihåg att hälsa på våra bockar Hugo
och Rally - Välkommen åter!

Osoite | Adress:
Bock’s Corner Brewery, Gerbyntie | Gerbyvägen 16
Yhteystiedot | Kontaktuppgifter:
ira.mikkonen@bcv.fi / 050 5053507

Ilmoituksen jättö
TEKSTIVIESTILLÄ

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

Esimerkki

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

Lähetä viesti numeroon 17197.
Huom! Tekstiviestinumero on
lyhentynyt. Ilmoituksen hinta 10e.
Ilmoitukseen tulee automaattisesti
numero mistä ilmoituksen lähetät.
Mikäli haluat toisen numeron, lisää
se ilmoitustekstin loppuun.
INTERNETISSÄ

mega.mainostaja.com
Toimi ohjeiden mukaan ja jätä
ilmoitus. Ilmoituksen hinta 10e
Kuva- ja/tai kehysilmoitus

mega.mainostaja.com
Voit halutessasi liittää ilmoitukseesi
kuvan. Maksutapa verkkopankit sekä
luottokortti.

Julkaiseminen
Lehti ilmestyy viikottain. Seuraavaan
lehteen rivi-ilmoitus on jätettävä
edeltävänä ma klo 16 mennessä.
Kehysilmoitukset netissä ti klo 10
mennessä. Ilmoitukset julkaistaan
Mega-lehdessä sekä kaikkien
palvelussa mukana olevien lehtien
ja TV-kanavien internet-palvelussa.
Ilmoituksesi näkyy koko Suomessa!

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

Jätä ilmoitus
helposti netissä

vaikka kuvan kanssa
mega.mainostaja.com
Den finlandssvenska

Kontakten

< Nainen etsii sinua
Sinä 48-58v, vapaa, symppis, rock-henk.
mies 06-alueelta. Viestiäsi odottaa vapaa,
mutkaton, mut ei muodoton, 56v, iihana
nainen. Jos kemiat kohtaa jne. (1207792)
Niin kylmä mun yksin on. Mistähän löytyis
lämpimän sydämen omistava, rehellinen,
57-64v mies? Olis kiva liikkua yhdessä,
vaikka reissailla kotimaassa. (1207836)
Täällä vanhempi ex-rva, 72/XXL, etsii kaveria, ystävää talven viimoihin. Savuton, vapaa herra, 63-75v, vastaathan. (1207830)
Myös syksy on rakkauden aikaa! Illat pimenevät ja kylmenevät. Sinä 4856v, vapaa, hellä, savuton mies, haluan tutustua sinuun. Olen 50+, viehättävä, sympaattinen, sopusuht., uskollinen nainen. (1207625)
Tääl 63v Oinas-tyttö, yksinäinen, kauan
ollut leskenä. Ulkoilu, lueskelu, sanaristikot, käsityöt, telkun katselu ja pienet
kotimaan reissut harrastuksena. Joskus
sauhuttelu ja kupin kallistelu, ethän ole
niille täysin kielteinen? (1207608)
Tahdon olla sulle hellä halaamisesta tykkäävä, +50v, hellä mies. Vastaa
hellälle, kivalle naiselle. (1207585)

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

Kla-Prs + ymp., olen 61v, vapaa, liikunnallinen nainen. Kesät mökillä. Mukava, asiallinen, vapaa mies, sinua etsin. Textaa,
tutustutaan. Kaksin eteenpäin. (1207500)
Hakusessa mies, iältään 68-70v, Oulun
lähettyviltä. Kaipaan kainaloon pimeinä syysiltoina, haluatko olla ystäväni ja
ehkä jotain muutakin? (1207493)
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)

Ilmoita
Annonsera
mega.mainostaja.com

Sinä toisen huomioonottava, miehinen
mies, n. 44-53v. Olen vapaa, lapseton
XL-nainen. Sinua huhuilee 47v nainen
Oulun läh. (1207324)
Te kivat ja rehelliset, 65-77v miehet.
Täällä on yksin vailla juttuseuraa oleva
nainen, olisi kiva rupatella. (1207316)
Rehellinen romantikko, 58v, etsii miehekästä, yhden naisen miestä, ehkä yrittäjä/
metsästäjä. Olen 014-alueelta. (1207307)

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

Täällä kaipailee 63v, nuorekas, oululainen mies kivan naisen seuraa esim.
mökkeilyn merkeissä. (1207621)

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

Raitis sinkkumies, 62v, etsii naista 25-50v.
Viihdyt nahkahousuissa ja nahkamekossa.
Uskovaisetkin voi vastata. (1207610)

Etsin vapaata miestä elämänkumppaniksi. Olet rehellinen, alko ei ongelmasi, tanssitait., iältäsi n. 55-65v, Kokkola-Pietarsaari. Ota yhteyttä, jos kiinnostuit. (1206169)
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)

< Mies etsii sinua
Täällä sisäsiisti, kokkailua harrastava, kiva,
vapaa mies. Olisi kiva löytää juttu- ym. seuraa hotelliviikonlopuille ja mökkeilyyn. Otapa yhteyttä, niin tutustutaan. (1207805)
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)
Var finns du kärleksfulla, kramgoa
kvinna? Ditt liv är ok förutom att du
saknar oss. Jag är 60+. Saknar dej.
Hör av dej. (1207261) T

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

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)

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

Olen vapaa, liikunnallinen, savuton
mies, 67v. Löytäisinkö sinut kiva nainen kaikkeen kivaan mitä keksitäänkin? Olen K-Pohjanmaalta. (1206428)

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)

Olen kiltti, koulutuskelpoinen mies, +50v.
Etsin määrätietoisen, hallitsevan ratsuladyn
seuraa, rengin paikkaa, suhdetta. (1207734)

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)
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)
Missä minun muruni on, sinäkö? Olet n.
55-64v ja sitoutumishaluinen. Olen 58v,
nuorekas nainen ja haluaisin jakaa elämäni kanssasi. Koko Suomi. (1206216)
Täällä nuorekas, 53v, vaalea pitkähiuksinen, viehättävä, herttainen, naisellinen
nainen etsii ystävää 45-55v, itsestään
huoltapitävästä, mukavasta, komeasta, romanttisesta, symppis miehestä. Ei
epätoivoisille vakivastaajille. (1206203)

Olen 45/184/XL, rauhallinen, rehellinen,
Leijona sinkkumies. Kesällä kalastan
järvellä mato-ongella, syksyllä marjastan ja aina silloin tällöin leivon rieskaa ja
sämpylöitä. Missä olet, sinä 40-58v, rehellinen, fiksu XL-nainen? (1207727)
En ole tulossa asumaan sun luo, vaan
haluaisin soittaa, kysyä, tuletko kahville,
mennäänkö lenkille, tansseihin? Joskus
jopa yökylään. Kyselee normaalivart.,
66v, symppis mies Oulusta. (1207719)
Lapseton, autoileva, vapaa ja povekas,
50v nainen. 60/183/89, vapaa, nuorekas ja raitis, ok-näk., erähenk. mies
kaipais sua. (1207717)
Täällä olis 57v remonttireiska vailla n.
50-60v naista tositark. (1207713)
Olen mukava, vapaa, 62v mies. Etsin
kivaa, monitait. naista myös sängyn ulkopuolelle tositark. (1207697)
Olen 53/178/84 mies, fiksu, komeahko, luotettava, alko ei ongelma. Löydänkö sinut, hoikahkon, naisellisen
naisen 08-alueelta/voit olla mistäpäin vain, jos haluat muuttaa vaik minun luo. Kaikki on, paitsi rakas nainen
puuttuu vierestä. (1207676)
Haluan tavata sut vanhempi, nuorekas
nainen. Olen 53v mies maalta. (1207672)

Naisesta hyvää ystävää 06-alueelta?
Olen nuorekas, sporttinen, luotettava,
huumorintaj. ja yksin asuva, 60v mies
Sjklta. (1207598)
Sinä hoikka/normaali nainen. Täällä sinulle fiksu, toisen huomioiva, raitis
mies, joka osaa puhua ja pussata. Tule
lämpimään kainalooni. (1207591)
Nainen. Oletko herttainen ja myös ulkoisesti kaunis? Kaipaatko miehen läheisyyttä? Jos, vastaa kiltille, mukavalle, miehiselle, vartalolta sopusuht., suomalalaiselle,
keski-ikäiselle miehelle. (1207584)
Mies, 42v, vailla naisen seuraa vaikka tositark. Myös ulkomainen, Viro/Thai. (1207577)
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)

mega.mainostaja.com

Nainen, viestiä odotan. Olen luotettava
ja rehellinen mies Oulusta. Olen 56v,
liikunnallinen, hiljaista kotona. Syysviestiä odotan. (1207249)
Vapaa, hyvin toimeentuleva, 52v mies
etsii seuraa vapaasta naisesta. Mökit
Lapista ja Savosta löytyy. Iso okt ym.
ym., mutta sinä puutut. (1207242)
Olen +60v, nuorekas, pitkä mies. Sinusta aktiivinen, fiksu nainen seuraa
syksyyn, harrastuksiin. (1207235)

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

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

MTV3 s. 830
Sub s. 830

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)

Den finlandssvenska

Kontakten

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)

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

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

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

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

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)

Haluan nuoremman naisen rakkautta ja
asumaan kanssani maalle. Olen 54v, elämän kolhima mies 08-alueelta. (1207661)

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

Oletko pieni, pyöreä nainen, ikä 40+?
Lähdetkö ulos, niin tutustutaan? Olen oululainen, savuton, nuorekas, 56/167/79,
avoin mies. Soitellaan. (1207656)

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

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

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

Puzzle 1 (Easy, difficulty rating 0.43)
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Oma ilmoitus:
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.

4

Oma ilmoitus:
sulkeminen

Tekstaa Kirjoita SULJE (väli)
ILMNRO (väli) TUNNUSLUKUSI.
Lähetä nroon 17193 (1,50e/viesti).
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Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.56)
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Ilmoitukseen
vastaaminen

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.
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Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.56)

Olemme vanhempi ystäväpari. Etsimme
fiksua miestä kolmanneksi. (1207785)

Ilmoituksen
jättäminen
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< Parit etsivät
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Olen tasokas ukkis, 63v, Oulusta. Etsin
sinua aikuinen top-mies mukavaan yhdessäoloon. (1207033)

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.

Puzzle 1 (Easy, difficulty rating 0.43)

6

7

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

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

5
4

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)

Koko maan
kohtaamispaikka teksti-tv:ssä

SUDOKU

Bazi & Mazi

Bi, 66v btm vailla top-seuraa, myös ulkomaalaiset. Olen terve, ok mies. (1207788)

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

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

Löydä se oikea
Hitta den rätta

Olen siisti, 42v, oululainen top-mies ja
etsin hellää, 40-60v gay-bottomia. Pienikok. btm ois kiva. (1207793)

SUDOKU - COMICS - JAPANESE PUZZLE
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Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.75)

#3

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.75)
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JAPANSKT BILDKRYSS

JAPANILAINEN RISTIKKO

5

3

2

7

8

6

9

1

2

1

4

9

6

3

5

8

1

2

3

6

4

7

5

9

6

9

5

3

2

8
9

6

1

1

9

7

6

8

2

5

7

4

1

2

9

3

6

2

2

7

7

8

7

4

4 5 3 by
9 http://www.opensky.ca/s
1 7 2 8 6
Generated

6
4

4

8

1

5

3

2

3

9
2

5
8

4
6

7
5

3

4

1

5

6

8

8

1

1

4

2
9

3
7

3

5

6

4

9

7

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Wed May 9 09:27:48 2018 GMT. Enjoy!

Puzzle 1 (Very hard, difficulty rating 0.89)

Puzzle 1 (Very hard, difficulty rating 0.89)
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Neuvonta

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

Joka päivä klo 10-18 0400-808 654.
Sähköposti neuvonta@movika.fi
Också på svenska.

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

Puhelut nroon 0700-513 087 &
0700-51 51 02 1,53e /min +pvm,
tekstiviestit nroon 17193 1,50e/kpl.

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

Huom! Tekstiviestinumero on lyhentynyt. Ennen 173193 NYT 17193

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

Utställningar

Näyttelyt

Elina Suominen, Teuva

Paula Viitanen, Teuva. Lemmikkini lempipaikkallaan /lehtien lumoissa.

Boris Berts, Vasa. Oktober 2018.

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
TAIDEKERHON, KANSALLISTEN SENIOREIDEN,
LIISA VIITASEN JA LIISA VIERTOLAN NÄYTTELYT.
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 €

Jessica Norrgård, Nykarleby

Mathilda Börg, Vasa
Marianne Gråbbil-Hakkola

Gertrud Engman, Helsingby. Stillhet!

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 v. 44 pe 13-17, su 12-16.
AUTOTALLI
SVETLANA BOGATCHEVA
"INNER WORLDS / OUTER WORLDS II"
19.10.-31.12.
Avoinna sopimuksen mukaan /
0505053507.

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 1215. Fritt inträde
ATELJÉ TORNI, STORALÅNGGATAN 66
TAIDEKERHON, KANSALLISTEN SENIOREIDEN,
LIISA VIITASEN JA LIISA VIERTOLAN NÄYTTELYT.
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.
VASA ARBETARMUSEUM
Sovjetnostalgi - utställning.
Frihetsvägen 27
Öppet: må kl 13 - 18, ti - fr 12.30 - 17.
Entréavgift: 4/2 €
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 v. 44 fre 13-17, sö 12-16.
GARAGET
SVETLANA BOGATCHEVA
"INNER WORLDS / OUTER WORLDS II"
19.10-31.12
Öppet enligt överenskommelse /
050 5053507.

Anette Wikberg, Vasa. Höstgubbe i profil med hatt , stor näsa och
haka .

Matti Hietala, Vaasa. Yön ensiLUNTA Lohtajalla,
26.10.2018
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Nancy Söderman, Övermalax.
Höstkväll på Långskär

Stina Martikainen, Pietarsaari. Iltaaurinko Mässkärissä.

Tuula Taskinen, Vaasa. Kumarrus menneelle kesälle
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