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• 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!

#

buffé 6 euro/ pers.
(kids between 2-7 years)

Father’s day
Make your reservation for 
Father's day at Bock's! 
We have a menu for the grown 
ups and a nice kids buffé for the 
smaller ones! 

Reservations: 
sales@bockscornerbrewery.com

@ Bock’s 11.11 12.00-18.00
39€
/pers

Fjärilar i 
roddekan S. 4-

5

Kuva: Reijo Kärkkäinen, Isokyrö

Digialbum
S. 10-
11

Foto: Hans Hästbacka

Makuja kaikille 
hoveista narreihin
BOCK’SIN KEITTIÖMESTARI ANDERS ANTELL S3

D I R E K T S U O R A A N

10.11 22.12
klo 12.00-15.00

ÖSTERBOTTENS STÖRSTA

MEGA
L O P P I S  •  K I R P P I S

POHJANMAAN SUURIN

10/11 -18
• Julmarknad/Joulumarkkinat

 • Gratis parkering
• Ilmainen pysäköinti 
• 2€ inträde/sis.pääsy

Korsholm

BOTNIAHALLEN - BOTNIAHALLI

10-15kl              
klo

Tarjoukset voimassa  15.11. 2018 saakka niin kauan, kuin tarjouserää riittää

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

050-5974591   www.tolkinkauppahalli.fi

AITO KYLÄKAUPPA, palveluksessasi yli 2000m² myymälä ja eri tuotteita 60000 valikoima!  
Ladattava partakone 3 ajopäätä Avec LAATUA
Laddbar rakmaskin, 3 klipphuvud Avec 24€
Henkselit monia malleja Hinta vain
Många olika modeller av hängslor. Pris end. 14€
Vahakankaat uusia maaleja Super Jätti valikoimat 
Vaxdukar, nya modeller, Super Jätte urval -30%
Kumisaappaat kaikki / Alla gummistövlar -25%
WC-paperi 24 rullaa, WC-papper 24 rll. 7€

HUOM! LAUANTAINA 10.11.18 pullakahvitarjoilu !!
OBS! kaffe med dopp LÖRDAGEN DEN 10.11.18 !!

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

TERVETULOA TEKEMÄÄN LÖYTÖJÄ ! 
TULE JA TUTUSTU !!



     M
AKE GOOD!

TALVIOLUT
VINTERÖL

Luonto nukkuu ja pakkaset 
paukkuvat pikimustassa talvi-
yössä. Syvällä suuren metsän 
uumenissa kuitenkin häämöt-
tää lämpö ja toivon kipinä, 
sillä siellä käy aromeja täynnä 
oleva talviyön tumman olut. 
Varhain aamun sarastaessa 
tonttujen on lähdettävä reet 
täynnä Talviolutta ulos han-
keen ja viimaan. Kuukausien 
huolellisen työn hedelmä on 
nyt vihdoin matkalla kansalle!

Vuoden Talviolut on pantu 
toivomuksella, että saat 
nauttia siitä rauhassa ja 

hyvässä seurassa!

Naturen sover och vinden viner 
kall runt husknutarna i midvin-
ternatten. Men djupt inne i den 
stora skogen hägrar värme och 
en förväntan, där jäser en öl rik 
på aromer och mörk som vin-
ternatten i färgen. I gryningen 
ska tomtarna ut i snödrivorna 
och den bitande vintervinden 
med släpen fyllda med Vinteröl. 
Brygden som med stor om-
sorg tillverkats under de gågna 
månaderna är äntligen på väg 

ut till folket!

Årets Vinteröl är bryggd 
med en önskan om att du 
skall få avnjuta den i still-

het och i gott sällskap!

Nyt enemmän makua & parempi kuin koskaan!
Nu med mer smak & bättre än någonsin!

5,2% 330ml



Måndag/Maanantai:
Köttbullar i pepparsås G, L / 
Mandelfisk, L
Lihapullia pippurikastikkeessa G, L / 
Mantelikala, L

 
 

 Tisdag/tiistai:
Chili Con Carne G, L / 
Gräddig fisksoppa G, L 
Dessert
Chili Con Carne G, L / 
Kermainen kalakeitto G, L 
Jälkiruoka

Torsdag/torstai:
Traditionell ärtsoppa G, L Pannkaka med 
sylt och grädde L /  
Rostad kassler med senapssås G, L
Perinteinen hernekeitto G, L 
Pannukakku, hilloa & kermavaahtoa L / 
Paahdettu kassleri ja sinappikastike G, L

Fredag/perjantai:
Pulled pork och/ja 
bbq-ribs G, L

Lounas joka arkipäivä klo 11-14  @Bock’s, Gerbyntie 16, Vaasa

OBS! HUOM! FREE PARKING

Onsdag/keskiviikko:
Lindströmsbiff G, L, / Ugnsbroiler 
med paprikasås L, G  
Lindströminpihvi G, L, Uunibroileri 
ja paprikakastike L, G

Lounas

10 €

Liten öl+lunch
Pieni olut+lounas

12,50 €
Sunday steak 7 €

Vuxna/Aikuiset
Barn/Lapset

16.50 €
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Makuja kaikille 
hoveista narreihin
Bock’sin keittiömestarin Anders 

Antellin ohimossa pilkottaa 
pienen pieni hienpisara. Hän on 

juuri kantanut halkoja ulkovarastosta 
sisälle kuivumaan jotta illan burgerit 
saadaan paistettua kiviuunissa oikean 
makuisiksi.

- Sitä ei moni ajattele, mutta aito tuli 
ja sen synnyttämä savu antaa ruo-
alle täysin uniikin maun jota muilla 
keinoilla ei pysty saavuttamaan, ku-
vailee Antell syitä halkojen kanteluun.

Yksityiskohdat ovatkin hyvin tärkeitä 
keittiömestarille sillä ruokakoko-
naisuuden voi joko pilata tai nostattaa 
pienelläkin asialla. Antell muistelee 
pitkäaikaisena keittiömestarina Kanta-
relliksessa toimineena suuren suo-
sion saaneen laavakivilautasen, jonka 
salaisuus piili sen salaisessa maustevoi-
kastikkeessa. 
Tarinoita hänellä onkin uraltaan ker-
rottavana kaikenlaisia. Onhan Antell 
valmistanut ruokaa niin Norjan kunin-
kaallisille kuin presidentti Mauno Koi-
vistolle ja kerran jopa tultiin Ruotsista 
asti helikopterilla maistamaan mestarin 
aikaansaannoksia.
 Kaiken kaikkiaan Antell on viettänyt 
reilut 30 vuotta eri maiden keittiöissä 
hiomassa taitojaan ja kaapista löytyy-
kin osoituksena omistautuneesta työ-
stään Chaîne des Rôtisseurs-merkki.
 Uusiin haasteisiin keittiömestaria veti 
Bockisin kanssa yhtenäinen ajatus-
maailma ruoasta ja ruokakulttuurista 
sekä mahdollisuus työskennellä ns. 
lähellä raaka-aineita ja vaikuttaa niiden 
hankintoihin itsenäisesti.
Koska Bock’sin raaka-aineet jalostetaan 

joko itse tai läheisessä yhteistyössä tuot-
tajan kanssa pääsee Antell vaikuttamaan 
jalostuksen jokaiseen osaprosessiin.

- Esimerkiksi hyvänmakuisen pihvin 
valmistus alkaa ruohosta, eli eläimen 
ruokavaliosta. Sen ikä, sukupuoli 
ja tietenkin rotu ovat muita vaikut-
tavia tekijöitä, mukaan lukien itse 
teurastusprosessi mureutuksineen ja 
paloitteluineen. 
- Samoin  vihanneksissa on eroja 
riippuen kasvatustavasta ja –paikasta, 
avartaa Antell asiaa.
- Sitä paitsi lähituotetun raaka-aineen 
käyttö kehittää paikallista tuotantoa ja 
sitä kautta myös ylläpitää ja edesaut-
taa paikallisen ruokakulttuurin 
kehitystä, jatkaa hän.

Bocksin ruokakulttuuria Antell edistää 
omassa työssään ja kehityksen alla on 
parasta aikaa oman valikoidun lihan 
mureutus, josta ensimmäiset viitteet 
ovat hyvinkin lupaavia.

- Kun maistaa mureutettua lihaa ja 
”tavallista” lihaa vierekkäin huo-
maa isojakin eroja. Mureutettu liha 
on paitsi mureampaa, ennen kaik-
kea maukkaampaa; maut tavallaan 
tiivistyvät antaen voimakkaamman 
makuelämyksen, kertoo Antell.

Vaikka lihan mureutus vaikuttaa 
olevan hyvällä saralla, menee vielä 
tovi ennen kuin se lisätään ruokalis-
taan ja Antell muistuttaa, että pikku-
joulutkin ovat nyt kynnyksellä joten 
kaikki panokset laitetaan ikimuistoisen 
joulupöydän laadintaan. Joten jätetään 
mureutuskaappi ja sen tuomat salaiset 
herkut muhimaan ja panostetaan jou-
lun elämyksellisiin antimiin…



Fjärilar i roddekan
Text och foto: Hans Hästbacka

Vi kommer ut till skäristugan i strålande 
höstväder. Sundet ligger spegelblankt och 
solskenet silar ner mellan strandträden. Ett 

mjukt och samtidigt fylligt solsken som hör till det 
vackraste ljuset i årstidernas växlingar. Temperatu-
ren ligger några grader över fastlandstemperaturen. 
Havet har magasinerat värme under sommaren och 
kyls nu sakta ner, men i skärgården buffrar det varma 
havet ännu en tid, innan kylan har sänkt tempera-
turen tillräckligt för den obligatoriska isläggningen 
under förvintern. 

När vi kör över sundet med vårt pick och pack, 
hastar två nötskrikor över sundet i motsatt riktning. 
Nötskrikorna i skärgården gillar de soliga höstdagar-
na och brukar flyga mellan olika skärgårdsland för att 
söka efter den dagliga födan och för att gömma even-
tuellt överflöd i hemskogens mossiga skogsbotten. 
Det gäller att lägga upp vinterförråd, medan vädret är 
vackert och inspirerar till flitigt födosök. För nötskri-
korna och skogens mesar är de soliga höstdagarna en 
bra tid att leva i. Marken är ofrusen och snöfri och 
tillgången på allehanda ätbart är god. Först när snön 
kommer, stundar kärvare tider.

Snart brinner sprakande brasor i stugans tvådelade 
öppna spis och jagar den kalla och fuktiga luften ur 
skorstenen. Det är ovanligt med en tudelad öppen 
spis; en öppen spis med två eldhärdar; och samtidigt 
hemtrevligt när eldarna värmer stugan och högsäng-
arna åt två håll. I kvällningen tänder vi ett tiotal ljus 
på borden och ställer i ordning för värmande kvällste.

När jag går ner till stranden för att lyssna in kvällen, 
lyser det hos de bofasta skärigrannarna på fastlands-
sidan. Stjärnhimlen har tänts över det spegelblanka 
sundet. Höstkvällen är tyst – inga grälande mårdhun-

dar, inga lockrop från brunstiga älgar eller hjortar. 
Men jag väntar en stund och får min belöning. Snart 
hörs de första visslande vingljuden från flygande 
knipor. Ett svagt visslande ljud som snabbt ökar i 
styrka. Och så flyger den första knipflocken genom 
det långsmala sundet. 

Kniporna kvällssträcker in i skärgården för att över-
natta på skyddade vikar och infjärdar. På morgonen 
flyger de ut igen för att under dagen ligga i havsban-
det och dyka efter musslor och snäckor och lägga upp 
ett försvarligt fettförråd inför vintern. Höstens knipor 
är feta, liksom så många andra sjöfåglar. Fettet både 
värmer och när dem under kommande vintermåna-
der. Att lägga på hullet hör hösten till hos både fåglar 
och däggdjur. Den långt utdragna skärgårdshösten 
är en givmild tid – och nog så viktig med tanke på 
överlevnaden under vintern.

Morgonen kommer i en långt utdragen gryning. 
Sakta ökar ljuset i styrka, medan kniporna flyger 
söderut genom sundet. På stugtomten tisslar och 
tasslar det från en flock mesar som söker efter frön 
och vintersovande spindlar på trädstammar, grenar 
och marken. Speciellt talgoxarna är ivriga markletare. 
De vänder blad och småstickor för att hitta stela små-
kryp att fylla krävan med. I vedlidret och utedasset 
har höstens talgoxar redan rivit sönder sommarens 
getingbon, där en och annan övervintrande insekt 
eller spindel finns gömda. När talgoxarna är riktigt 
ivriga, drar de sig inte för att riva sönder styroxbitar 
och fyllning. Inte ens en kvarlämnad sittdyna på en 
utestol lämnas i fred. Den ljusa fyllningen tittar fram 
ur ett par hål i tyget.

Efter morgonteet går jag ner till båthuset, öppnar 
de stora pardörrarna och lägger ut några rullstockar 
på stranden. Det är dags att dra upp aktersnurrebå-

ten i vinterförvar. Än en gång har den gamla tjärade 
träbåten tjänat väl under sommarhalvåret. Båten är 
mörk av tjära och tung av allt vatten i bordläggningen 
under vattenlinjen. Men med hjälp av block och talja 
är båten snart inne i båthuset, tömd på bänkar och 
trallar, höstens alla löv och spillvattnet.

Nu får roddekan tjäna oss under den korta överfar-
ten över sundet. När jag vänder den på rätt köl och 
drar den ner till stranden, upptäcker jag tre svarta 
fjärilar som står fastklornade i förens bottenbrädor. 
Ekan har legat på tork under sommaren vid strand-
boden efter en nödvändig tjärning och några mindre 
reparationer. Någon gång under sensommaren eller i 
början av hösten har tre påfågelögon letat sig in under 
ekan och klornat fast sig i hängande ställning framme 
i fören. Dagfjärilar, som övervintrar som vuxna, går 
i vinterdvala uppochner hängda på skyddade ställen. 
Naturliga håligheter av olika slag nyttjas som över-
vintringsplatser, likaså vedlider, källare, utedass och 
andra mänskliga konstruktioner som det är lätt att 
komma in i och där fjärilarna kan hänga upp sig.

Jag står rådvill med de tre fjärilarna i ekan. De är 
dödsdömda i ekan, där talgoxarna snart hittar dem 
och sliter dem i stycken. Och jag kan inte dra loss 
dem med våld och gömma dem på ett annat ställe. De 
måste själva släppa sitt grepp i bordläggningen och 
klorna fast sig på nya ställen. Jag tar mig en funderare 
på vedbacken och klyver ved en stund. Vedhuggning 
är inte bara hälsosam terapi och trevlig avkoppling. 
Vedhuggningen brukar också lösa ett och annat dags-
aktuellt problem.

När jag en halvtimme senare står vid roddekan igen, 
har naturen löst problemet. Alla tre påfågelögon har 
vaknat och arbetar i ultrarapid med vingarna för att 
höja kroppstemperaturen. Det är i och för sig inte 
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Höstdagen är solig och lugn när vi kommer ut till skäristugan. Roddekan har leget vid strandboden under sommaren för att torka.



bra, eftersom fjärilarna nu förbränner den lilla reserv 
av brunt fett som de lagrat i kroppen. Brunt fett som 
fjärilarna behöver på våren, när de vaknar efter vin-
terdvalan och skall börja flyga och söka efter de första 
vårblommande växterna.

Båthuset får blir påfågelögonens vinterkvarter. Där 
finns det gott om skyddade platser för fjärilarna. Jag 
bär fjärilarna en åt gången i kupade händer bort till 
båthuset, där de snabbt försvinner på lämpliga ställen 
och hänger upp sig med huvudet nedåt. Endast så 
kan de vara i vinterdvalan. Den uppochner hängda 
ställningen är ett livsvillkor inte bara för dagfjärilar 
i vinterdvala. Även i puppstadiet hänger de blivande 
fjärilarna med huvudet neråt. Råkar puppan falla 
ner på marken under förvandlingen från larv till 

fullbildad insekt, blir förvandlingen ofullständig och 
fjärilen dör eller kläcks ofullständig för att dö bort 
strax efter kläckningen.

Med påfågelögonen räddade är det ett nöje att 
plocka i trallar och bänkar i ekan. Vi har hela höst-
dagen på oss för diverse göromål på stugtomten, 
innan skäristället är iordningställt för vintern. Den 
sista veden skall huggas upp och travas på tork. Såar 
och ämbar skall tömmas på vatten för att inte frysa 
sönder. Och vedkorgarna skall stå fyllda med ved vid 
spisarna. De vedstinna korgarna är det viktigaste. De 
välkomnar under vintriga besök på skäristugan och 
ger en snabb och värmande eld i kalla vinterdagar.
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Tre stora dagfjä-
rilar har sökt sig 
vinterkvarter i 
den uppochned 
vända ekan.

Påfågelögonen 
har vaknat och 
arbetar med 
vingarna för att 
höja kropps-
temperaturen.

Kaupunginvaltuutettu 
ja Perussuomalaisten 
Etelä-Pohjanmaan piirin 
vaalipäällikkö ja tiedot-
taja Juha Rantala valittiin 
yksimielisesti jatkamaan 
Vaasan Perussuomalaisten 
puheenjohtajana myös ensi 
vuonna.

- Ensi vuosi tulee olemaan 
myös perussuomalaisille 
erityisen haasteellinen. 
Eduskunta- ja EU-vaalit ja 
myös mahdolliset maakuntavaalit tietävät kyllä aktii-
veille kiireitä ja työntäyteisiä päiviä. Perussuomalais-
ten kannatus on nousussa, ja sen huomaa palautteesta 
ja väkimääristä kaikissa tilaisuuksissamme, sanoo 
Rantala.

Vaasan Perussuomalaiset on koko valtakunnan 
mittapuun mukaan niin jäsenmäärältään kuin toi-
minnaltaankin yksi suurimmista perussuomalaisista 
yhdistyksistä.

Rantalan lisäksi yhdistyksen hallitukseen ensi 
vuodeksi valittiin myös Niina Mäkinen, Mauri Ollila, 
Päivi Karppi, Jukka Mäkynen, Lauri Karppi, Ismo 
Takala ja Risto Rintamäki. Yhdistystä Perussuoma-
laisten Etelä-Pohjanmaan piirihallituksessa edustaa 
Lauri Karppi.

Juha Rantala jatkaa
Vaasan Perussuomalaisten
puheenjohtajana

Strand tackade 
offentligt ministrarna 
Berner, Lintilä och Orpo
Under tisdagen debatterades regeringens förslag till andra 
tilläggsbudget för år 2018 i plenum.
Riksdagsledamot och Vasa stadsfullmäktiges ordförande 
Joakim Strand passade under debatten
på att offentligt tacka ministrarna Berner, Lintilä och Orpo 
för deras insatser för utvecklandet av kvarkentrafiken.

• Vasa stad och Umeå kommun har förbundit sig att 
även framledes bära huvudansvaret för trafiken, men 
statens stöd är en oerhört viktig möjliggörare.Detta 
projekt har kännetecknats av gott samarbete över 
partigränserna och det finns all orsak att tacka de an-
svariga ministrarna, säger Joakim Strand som arbetat 
med projektet såväl i egenskap av riksdagsledamot 
och stadsfullmäktigeordförande som via styrelse-
medlemskapen i Kvarkenrådet och Kvarken Link.

• Projektet stärker förutom marin- och energitek-
nologiklustret även naturligtvis även det nordiska 
samarbetet, vilket känns extra bra så här på svenska 
dagen, avslutar Strand



Science @ Bock’s
Wasa 

Innovation 
Center

Wasa 
Innovation 

Center

Sources: http://www.visualcapitalist.com

Order From Chaos: How Big Data Will Change the World
Fast facts - You need to know!



Positiivisesti ja energisesti 
Vaasan puolesta!
Ei ole pitkän aikaa siitä, kun Pohja-
laisen päätoimittajat valittelivat, että 
Vaasan ääni ei kuulu Helsingissä. 
Nyt päätoimittajaa näyttää ärsyttävän 
(Pohj 28.11), että Vaasan ääni kuuluu. 
On jopa löytynyt yksi ruotsinkielinen 
helsinkiläinen, jonka mielestä "Strand-
in pitäisi vaihtaa levyä". Päätoimittaja 
joko politisoi rajusti, tai tuli huomaa-
matta astuneeksi strategiseen miinaan. 
Pääkaupunkiseudulta löytyy tietenkin 
ruotsinkielisiä, kuten suomenkielisiä 
sanomalehti Pohjalaisen omistajan 
nurkilta Seinäjoelta, jotka mielellään 
näkisivät Vaasan mahdollisimman 
hiljaa ja mahdollisimman pienenä. Jopa 
Suomelle elintärkeän energiaklusterin 
vientilukujen kuulemin aiheuttavat 
tietyissä kyläpiireissä sellaisen panii-
kin, että asia leimataan omakehuna. 
Usein samoja pikku piirejä ärsyttää, 
kun mm. allekirjoittanut on vuosia 
tehnyt työtä elintärkeän kuntaliitoksen 
eteen. Heidän mielestään olisi kauhe-
aa, mikäli Vaasa ottaisi sille kuuluvan 
paikan läntisen Suomen ykkösveturina 
monikielisine korkeakouluksiköineen 
jne. Myös etelän ruotsinkieliset joutui-
sivat muuttamaan suhtautumistaan ja 
pahimmassa tapauksessa lisätä inves-
tointeja seudullemme. 

Myönnän ilomielin, että käytän kaikki 
tilaisuudet hyödyksi tuomaan - asiaan 
sopivalla tavalla ja sävyllä - Vaasaa esiin 
- oli kyse puheesta eduskunnassa, kan-
sallisessa mediassa, parlamentaarisesta 
työryhmästä, eduskunnan kuntosalista 
tai Kiinan presidentin tapaamisesta. 
Hieman pienemmän puolueen edus-

tajana pääsee helposti todella moneen 
puoluerajat ylittävään kovatasoiseen 
foorumiin. Vaasasta onkin pakko 
puhua paljon, koska ei Helsingissä 
alueemme paikallismediaa seurata. Ja 
on ollut mahtavaa huomata, kuinka yhä 
useammat muualta päin Suomea ovat 
eri yhteyksissä alkaneet käyttää Vaasaa 
positiivisena esimerkkinä!

Hietasaarenkadun nurkkahuoneessa 
vaaliasennossa istuva päätoimittaja 
voisi myös hieman jarruttaa valeuuti-
siaan "Rkp:n käpertymisestä". Ainakin 
itselläni parhaat ystävät ovat mm. 
kokoomuslaisia ja demareita ja parhaat 
korkeasti kunnioittamani ministerit, 
joiden kanssa olen tehnyt yhteistyötä, 
ovat sattumoisin juuri keskustalaisia. 

Alueemme vahvuus ja ainut mahdolli-
suuskin menestyä on siinä, että teemme 
puoluerajat ylittävää yhteistyötä niin 
paikallisella, kansallisella kuin kan-
sainväliselläkin tasolla. Merenkurkun 
projekti oli vain yksi esimerkki tästä. 
Paljon muuta on työn alla ja edessä! 
Vaasan tilannetta hyvin tuntevan 
Mikko Kallionpään (Pohj 25.10) tavoin 
toivon, että vaasalaiset äänet eivät valu 
hirveästi Vaasan ulkopuolelle. Yhteis-
kuntaa kehitetään ihmisten kautta ja 
tarvitsemme edustajia kaikista puolu-
eista. Itse olen omalta osaltani positiivi-
sin ja energisin mielin valmis jatka-
maan työtä Vaasan seudun upeiden 
ihmisten ja hienojen yritysten eteen 
sata lasissa! 

Joakim Strand
Kansanedustaja, Vaasan 
kaupunginvaltuuston pj

Kansanedustaja Joakim Strand pääsi kertomaan terveisiä Vaasan energiaklus-
terilta Kiinan presidentti Xi Jinpingin vierailun yhteydessä.
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OBSERVATEUR

t Trevligt att staden 
också satsar på att få 
in mera färg i gatu-
bilden.
Observateur: 
Linnea Strand

t JÄÄKUVIOT 
lammella 28.10. 
Observateur: 
Matti Hietala, 
Vaasa

mega@upc.fi  
"observateur"

Ota kuva ja kommentoi lyhyesti 
– max noin 100 merkkiä – ta-

pahtumaa, treffiä, luontokokemusta, 
rakennelmaa, ilmiötä, rakennusta, 
esinettä, tosiasiaa, - jotain jolla kuva 
voi saada osallisuutta aikaan. ”Blog-
gaa” ja kehitä Pohjanmaata! 
Lähetä kuva ja teksti sähköpostitse 
osoitteeseen mega@upc.fi, merkitse ai-
heeksi ”Observateur”. Jokaista julkais-
tua kuvaa kohden, kerääntyy 1 piste 
joka vastaa 1 euroa. 
Kun on kerännyt 10 pistettä, saa 10 
euron arvoisen lahjakortin Bocks’in 
kyläkauppaan.

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

evenemang, en naturupplevelse, en 
konstruktion, ett fenomen, ett före-
mål, 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 present-
kort värt 10 euro till Bock's byabutik.

p Syksyinen auringonlasku saaristossa!
Observateur: Mirjam Koivula

t Sitä kuu(s)ta kuuleminen...
Observateur: 
Maija Leppäniemi

t Vaasa by night
Observateur: Päivi 
Knuutila, Vaasa

p Vörå kyrka 
Observateur: Nanny Rex, Vörå



Bazi & Mazi SUDOKU

Zitz

SUDOKU - COMICS - JAPANESE PUZZLE

Ratkaisu - lösning  

v44

#1 1 6 9

7 6 1

9 7 8 2

6 1

7 4 9 8 6 5

5 8

4 1 8 5

9 4 3

4 1 9

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.47)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Wed May  9 09:31:24 2018 GMT. Enjoy!

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.47)

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

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Wed May  9 09:31:24 2018 GMT. Enjoy!

#2 4 9 6 2

4 3

6 7 9

1 4 2 7

9 7 3 6

2 6 9 1

8 6 7

8 9

3 7 5 2

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.71)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Wed May  9 09:31:39 2018 GMT. Enjoy!

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.71)

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

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Wed May  9 09:31:39 2018 GMT. Enjoy!

JAPANSKT BILDKRYSS    JAPANILAINEN RISTIKKO
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www.megamedia.fi

Julkaisemme viikoittain lukijoiden 
kuvia digialbumissa. Voit osallis-

tua sähköpostitse, lähettämällä ku-
vasi sekä nimesi osoitteeseen mega@
upc.fi 

Vi 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. 

Arja Utunen, Pietarsaari. Syksyn harmoniaa.

Barbro Kuokkanen, Vaasa. "Unhoitettuna 
olla mä saan, kylmyys kylkiäni kaihertaa "

Nancy Söderman, Övermalax. "Hjort på besök på 
Långskär"

Tuula Taskinen, Vaasa. Luonnollista kauneutta

Tobias Lindbäck, Perus, Höstens färger

Boris Berts, Vasa. Höst kväll oktober 2018 Värlax.

Rainer Fors, Vaasa. Porttivahti.
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Anneli Nyberg, Korsnäs. Vuoden viimeiset



Tuula Taskinen, Vaasa. Kumarrus menneelle kesälle

Kustannus / Utgivare: Paino / Tryck: 

Luo kampanjan – myös mobiilisti. Kampanjlösningar – även mobila.
Ilmoitushinta tekstissä 1,70 Eur/pmm + alv. Annons i text 1,70 Eur/spmm + mvs.
Mediamyynti / Mediaförsäljning:  mega@upc.fi 
Mediakortti / Mediakort: www.megamedia.fi

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

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

KAUHAVA

KURIKKA

Näyttelyt Utställningar
BLACK WALL GALLERY
RAIJA & KARI KUISMAS  UTSTÄLLNINGAR
9.11.2018-2.12.2018
Målningar och installation. 
Korsholmsespl. 6/Kasern 13, Vaasa
Öppet ti 13-17, ons-fre 13-18, lö-sö kl 12-
15. Fritt inträde
ATELJÉ TORNI, STORALÅNGGATAN 66
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 13-16, sö 12-17.
GARAGET
SVETLANA BOGATCHEVA
"INNER WORLDS / OUTER WORLDS II"
19.10-31.12
Öppet enligt överenskommelse / 
050 5053507.

BLACK WALL GALLERY
RAIJA JA KARI KUISMA
9.11-18-2.12.2018. Maalauksia ja installaa-
tio. 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 
LARS HÖGLUND NÄYTTELY/UTSTÄLLNING 
"LÖYTÖRETKI-UPPTÄCKTSRESA" 7-24.11. 
Avoinna ke-pe 13-17, la 12-15. 
Kirkkopuistikko 19 (Kiinanmuuri). Vapaa 
pääsy.
VAASAN TYÖVÄEN MUSEO
Neuvostonostalgiaa.
Vapaudentie 27, Palosaari. 
Avoinna: ma klo 13 - 18, ti - pe 12.30 - 17. 
Pääsymaksu 4/2 €
BOCK´S CORNER BREWERY 
Gerbyntie 16 
RAVINTOLA
MARITA SÖDERGÅRD
”SUOLARELIEFEJÄ” 3.10.-30.11.
Avoinna ma-to 11-23, pe 11-24, la 12-24, 
su 12-18.
JUHLASALI
PÄIVI MAHLANEN
”MERI PYSYVÄ, IHMINEN MUUTTUVA”
6.10.-30.11.
Avoinna ma-to 11-23, pe 11-24, la 12-24, 
su 12-18.
LATO
CRISTINA MATTSSON 
”LUONNON KAUNEUS” 
7.10.-30.11.
Avoinna v. 44 pe 13-16, su 12-17.
AUTOTALLI
SVETLANA BOGATCHEVA
"INNER WORLDS / OUTER WORLDS II"
19.10.-31.12.
Avoinna sopimuksen mukaan / 
0505053507.

Reijo Kärkkäinen, Isokyrö. Mieli vetää apeaksi pöllöllökin pakkasaamuna.

Marianne Gråbbil-Hakkola
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Seema's Food

Reading this quote ‘I am seeking 
for the bridge which leans from 
the visible to the invisible through 

reality’, by the German artist Max 
Beckmann, had me thinking: am I really 
seeking for clarity in my thoughts when 
we go over the Replot bridge? The bridge, 
the Replot (Replotbron/ Raippaluodon 
silta) is a cable-stayed tuft form bridge 
connecting the island of Replot with the 
mainland in Korsholm, near Vaasa, Fin-
land. It is 1,045 meters (3,428 ft) long and 
the longest bridge of Finland. 

Well, thinking about us, am I not always 
trying hard to be the food bridge to my 
kids, or our friends; as I make the food 
that I have always carried close to my 
heart, or trying to experiment with the 
local ingredients.  It makes me wonder, 
am I doing it so that my kids know our 
culture or because we are missing the 
taste of it? 

Celebrating our festivals by ourselves, 
trying to make do with the dishes that 
I would have had made were we back 
home, sometimes, in the routines, we do 
miss some typical food for the festival. 
It’s not easy when your neighbors are not 
celebrating the same traditions as you. 

Like for everyone around the world, I 
believe it is the celebration with the food 
that we carry with us. Especially in these 
modern, busy times we always look back 
on our traditions and how we celebrated 
with the family and friends and the fes-
tive dishes that went with it. 

Likewise, here too with the limited 
quantity of ingredients we have tried to 
create traditional fare most of the times. 
Mostly, I have noticed the food that was 
consumed during such festivities was 
usually the ones that was available at 
that time; the seasonal fare, and healthy 
to consume during that period of time. 
Recently we celebrated “Ganesh Cha-

thurthi”, that’s the celebration of Ganesh 
or Ganapati – the Elephant Head God. 
For this, we make traditional coconut-
jaggery-filled rice dumplings called as 
“Modaks”. We also make the fried ver-
sion of modaks stuffed with desiccated 
coconut-sugar-some cardamom, with 
a coating of  wheat flour(vehnäjauho/ 
vetemjöl). 

Then, just last month we had the tradi-
tional fare of “Puran poli”,  a traditional 
stuffed poli or chapati. The sweet stuffing 
is made with chana dal (split chickpea 
lentils), which is boiled, mashed and 
cooked together with jaggery, to get a 
nice homogenous mass. Some cardamom 
is added to it for a nice flavour.

Then of course we have some traditional 
festival sweets/ desserts made with milk; 
“Vermicelli kheer”, and “Shrikhand”. 
Sharing a few pictures of them. Soon it 
will be the time for Diwali, the festival 
of lights and we will have dishes that are 
both sweet, and savoury. 

Glad that my kids have been able to 
associate some traditional food with 
the festivities like Ganapati and modaks 
and Diwali with Chakali. “Chakalis “ are 
savoury spiral shaped fried snacks made 
with different types of flour like wheat, 
rice, lentils and have spices like  ground 
cumin & coriander seeds, sesame seeds, 
chili and salt for the added flavours. My 
kids not only knowing the traditional 
names but enjoying these fares in the 
right spirit is what makes me happy.

Agreeing with Graham Moore, the 
American writer, as I quote him “I believe 
in traditions; I believe in the idea of 
things being passed between generations 
and the slow transmission of cultural 
values through tradition”.

The bridge between the traditions/ 
cultures, isn’t it me?

Seema Ganoo
Engineer by education, passionate 
photographer & food enthusiast from India 
living in Vaasa, happy to write this article/column, 
which combines her love of food & photography.

Connections

Pieni kulttuurikierros Vetokangaksella
Lilla kulturrundan i Dragnäsbäck

Kesto n. 1-2 tuntia
Tidsåtgång ca 1-2 timme

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. 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 öljyväri-
taulut. Festsalen (ingång från restaurangen): Päivi Mahlan-
ens oljefärgstavlor

5. Taiteellinen tauko: Kahvi ja leivos Bock’s Corner Breweryn-
Ravintolassa, elävän tulen vieressä! Konstnärlig paus: Kaffe 
och bakelse i Bock’s Corner Brewerys Restaurang, vid öp-
pen 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

Art@Bock’s
esittää / presenterar:

1. 2.

3-5.
6.



Talvi alkaa tulla, minulta puuttuu kulta. 
Neito, 63-68v, ota yhteyttä. Olen 65v, 
pitkä, huumorintaj. mies. Koko Suomi. 
Akaton mies. (1207311)

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

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

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

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

Ilmoituksen jättö
TEKSTIVIESTILLÄ

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

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

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

INTERNETISSÄ
mega.mainostaja.com

Toimi ohjeiden mukaan ja jätä  
ilmoitus. Ilmoituksen hinta 10e

Kuva- ja/tai kehysilmoitus
mega.mainostaja.com

Voit halutessasi liittää ilmoitukseesi 
kuvan. Maksutapa verkkopankit sekä 
luottokortti.

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

Esimerkki

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

Kla-Prs + ymp., olen 61v, vapaa, liikunnal-
linen nainen. Kesät mökillä. Mukava, asi-
allinen, vapaa mies, sinua etsin. Textaa, 
tutustutaan. Kaksin eteenpäin. (1207500)

Hakusessa mies, iältään 68-70v, Oulun 
lähettyviltä. Kaipaan kainaloon pimei-
nä 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)

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 miehe-
kästä, yhden naisen miestä, ehkä yrittäjä/
metsästäjä. Olen 014-alueelta. (1207307)

Sinä hellä, uskovainen mies, +50v, vas-
taa kivalle, hellälle naiselle. (1207203)

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

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

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

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

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

Olen kunnollinen, 62v, työssä oleva nai-
nen. Etsin kunnollista, tavallista miestä 
kaveriksi ja ystäväksi. (1206740)

Olen 50v nainen ja etsin ystävää 40-
55v miehestä. Harrastan koirieni kanssa 
esim. luonnossa liikkumista. (1206724)

Hakusessa kiva, vapaa, kiltti, -60v, 
huumorilla varustettu mies. Olet savu-
ton ja raitis! Vastaa tosimielellä. Nai-
nen, 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 elä-
mäni kanssasi. Koko Suomi. (1206216)

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

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

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

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

Olen 21v, ujo neiti. Odotan viestiä luotet-
tavalta, turvalliselta mieheltä. (1206142)

Olen 50v bi-nainen, haen 40-50v les-
bo- tai bi-naista ystäväksi ja tapaamisiin. 
Olen puhelias, avoin, mukava nainen. 
Olen 170cm pitkä, blondi, muodokas. Pi-
dän ulkoluist, musiikist, elokuvist, joskus 
baaris käymisest, ruanlaitost. (1206761)

 <Mies etsii sinua
Täällä sisäsiisti, kokkailua harrastava, ki-
va, vapaa mies. Olisi kiva löytää juttu- ym. 
seuraa hotelliviikonlopuille ja mökkeilyyn. 
Otapa yhteyttä, niin tutustutaan. (1207805)

Sinä nainen, sinua etsii raitis, liikunnalli-
nen, savuton, vapaa mies, 65v, ok-näk. 
Kla, Pietarsaari, K-Pohjanmaa. (1207528)

Olisikos tälläiselle 54v, vapaalle mie-
helle kenelläkään kivalla naisella käyt-
töä? Tanssiparketille, remonttiavuksi 
tai vaikka mörön karkottajaksi. Ilmoit-
tele 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

Hej kvinna. Jag söker damsällskap i ålder 
58-62. Det skulle vara roligt om du tar 
kontakt med mig, kanske vi kan hitta på 
någonting intressant av livet. (1206540)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oletko n. +60v, sivistynyt, rehellinen, sa-
vuton, liikunnallinen ja vapaa nainen? Kiin-
nostuksiisi kuuluvat luonto, kulttuuri ja lii-
kuntaa myös lumilla. Oheisia asioita arvos-
tava mies odottaa viestiäsi. (1207949)

Olen 60/185/89, rauhall., huumorintaj., 
vapaa poika. Sinä lapseton, normaali-
vart., 50-60v nainen. (1207931)

Leskimies naista vailla juttuseuraksi ai-
nakin aluksi. Haluisin yksinäisyyden 
loppuvan. Yli 25v leskenä, en polta, 
mutta konjamiininia joskus. En ole tup-
pisuu, mutta ujo olen. (1207920)

Pieni peikkopoika, 57v, etsii tyttöä. 
Vain takka savuttaa ja kurrimaitoa 
juon. Eläintalous, Kalajoella. (1207917)

Kaipaan suutelemista. Olen 53v, nuo-
rekas mies 08-alueelta. (1207906)

Sinä ihana, isopovinen nainen, sinua kai-
pailee mukava, 52v, vapaa, raitis, toisen 
huomioiva mies. Ota yhteyttä. (1207903)

Savuton, vapaa, 162/63 mies etsii mu-
kavaa, kivaa naista. (1207860)

Olen 60/185/89, rauhallinen, huumorintaj., 
vapaa poika. Sinä lapseton, normaalivart., 
50-60v nainen, ota yhteyttä. (1207850)

Etsin naista Raahen läh. ystävyyteen. 
Olen 54v, nuorekas mies, asun maal-
la. (1207822)

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

Olen 45/184/XL, rauhallinen, rehellinen, 
Leijona sinkkumies. Kesällä kalastan 
järvellä mato-ongella, syksyllä marjas-
tan ja aina silloin tällöin leivon rieskaa ja 
sämpylöitä. Missä olet, sinä 40-58v, re-
hellinen, 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, nuo-
rekas 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 ul-
kopuolelle tositark. (1207697)

Olen 53/178/84 mies, fiksu, komeah-
ko, luotettava, alko ei ongelma. Löy-
dänkö sinut, hoikahkon, naisellisen 
naisen 08-alueelta/voit olla mistä-
päin vain, jos haluat muuttaa vaik mi-
nun luo. Kaikki on, paitsi rakas nainen 
puuttuu vierestä. (1207676)

Haluan tavata sut vanhempi, nuorekas 
nainen. Olen 53v mies maalta. (1207672)

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

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

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

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

Naisesta hyvää ystävää 06-alueelta? 
Olen nuorekas, sporttinen, luotettava, 
huumorintaj. ja yksin asuva, 60v mies 
Sjklta. (1207598)

Sinä hoikka/normaali nainen. Tääl-
lä sinulle fiksu, toisen huomioiva, raitis 
mies, joka osaa puhua ja pussata. Tule 
lämpimään kainalooni. (1207591)

Nainen. Oletko herttainen ja myös ulkoi-
sesti kaunis? Kaipaatko miehen läheisyyt-
tä? Jos, vastaa kiltille, mukavalle, miehi-
selle, vartalolta sopusuht., suomalalaiselle, 
keski-ikäiselle miehelle. (1207584)

Mies, 42v, vailla naisen seuraa vaikka tosi-
tark. Myös ulkomainen, Viro/Thai. (1207577)

Syksy saapui, sinä kiva, hoikka/normaali-
vart. nainen, tule ja käperry kainalooni, kek-
sitään kaikkea kivaa pimeisiin iltoihin. Olen 
luotettava, 55v, vapaa mies. (1207543)

Nainen. Etsin seuraa luotettavasta, mu-
kavasta, ulkoilusta ja mökkeilystä pitä-
västä, eläinten ystävästä. Ikäsi saisi olla 
30-45v luokkaa. Olen Oulusta. (1207507)

Tarvitko talakkaria mukava, ok-näk. nai-
nen, vaikka koko talveksi? Mökillesi tai 
okt:on. Olen 53v mies maalta. (1207475)

Haussa +30v nainen kival miehel. Olen 
48/191/99, sinisilmäinen, rehti, pohja-
lainen karhu. Kaipaan seurusteluseu-
raa takkatulen kajoon. (1207461)

Olen 51v, reipas, työssäkäyvä, vapaa 
mies Oulusta. Hakusessa vapaa, rehel-
linen nainen, joka on sinut oman elä-
män kanssa, ikä 45-54v. (1207431)

Nallekarhu, 60v, toivoo omaa naista. 
Vilautathan joskus nilkkaa? Rillit ja nai-
selliset sukkikset plussaa. (1207423)

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

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

Todella kiltti ja hellä, tunteellinen, 60v 
mies vapaana sinulle nainen. Ota vaik-
ka koeajalle, rakkautta ja hellyyttä tar-
joan. Ota koppi. (1207372)

Siisti, 42v, koulutettu mies etsii nai-
systävää Oulainen-Ylivieska-seudulta. 
Myös ulkomainen. (1207354)

Morsian maalle yrittäjämiehelle. (1207353)
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 <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 kave-
ria, ystävää talven viimoihin. Savuton, va-
paa herra, 63-75v, vastaathan. (1207830)

Myös syksy on rakkauden aikaa!  
Illat pimenevät ja kylmenevät. Sinä  
48-56v, 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, sanaris-
tikot, käsityöt, telkun katselu ja pienet 
kotimaan reissut harrastuksena. Joskus 
sauhuttelu ja kupin kallistelu, ethän ole 
niille täysin kielteinen? (1207608)

Tahdon olla sulle hellä halaamises-
ta tykkäävä, +50v, hellä mies. Vastaa 
hellälle, kivalle naiselle. (1207585)

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

Den finlandssvenska 

Kontakten

1 Ilmoitukseen 
vastaaminen

Soita 0700 - 51 30 87, näppäile 9 ja 
ilmoitusnumero. Kuulet ilmoituksen 
- halutessasi voit yhdistää puhelun 
ja voitte jutella heti - tai jättää viestin 
niin ilmoittaja voi soittaa sinulle.
Tekstaa Kirjoita MEGA (väli) 
ILMOITUS NUMERO (väli) viestisi. 
Lähetä numeroon 17193. Numerosi 
pysyy salaisena.

2 Ilmoituksen 
jättäminen

Tekstaa Kirjoita MEGA (väli) ILMO 
(väli) ilmoitustekstisi. Mainitse 
tekstissä sukupuolesi, millaista 
seuraa etsit ja miltä suuntanumero-
alueelta. Lähetä numeroon 17193. 
Numerosi pysyy salaisena.
Pidätämme oikeuden muokata, lyhen-
tää tai olla julkaisematta ilmoitustasi.

3 Oma ilmoitus: 
vastaukset

Soita 0700 - 51 30 87, näppäile 8. 
Kuulet saamasi viestit (myös teksti-
viestit) ja voit soittaa kaikille vastaajille.
Tekstaa Saamasi viestin alussa on 
vastaajanro esim. V2. Kirjoita: V2 
(väli) vas taustekstisi. Lähetä viesti 
numeroon 17193.

4 Oma ilmoitus: 
sulkeminen

Tekstaa Kirjoita SULJE (väli)  
ILMNRO (väli) TUNNUSLUKUSI. 
Lähetä nroon 17193 (1,50e/viesti).

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

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

Huom! Tekstiviestinumero on lyhenty-
nyt. Ennen 173193 NYT 17193

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

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

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

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

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

Olen 53v ukm, etsin miestä. Olen täy-
sin kokematon, mutta mieltä hivelee 
miehen kanssa jossain muodos. Viikot 
yksin keikkatöis. (1207529)

Oon 60v mies 06-alueelta. Etsin tran-
sua tai miestä, joka käyttää naisten-
vaatteita. (1207496)

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

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

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