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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!

#

Makuja kaikille 
hoveista narreihin
BOCK’SIN KEITTIÖMESTARI ANDERS ANTELL S3

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

HUOLENPITOA LÄHELTÄSI - OMSORG NÄRA DIG

Influensasäsongen närmar sig 
på Promedi erbjuder vi dig 

influensavaccination 
hos hälsovårdare för 35 €

Influenssa-aika lähestyy 
Promedissa tarjoamme sinulle 
influenssarokotteen sujuvasti 

hoitajan vastaanotolla hintaan 35 €

Maritan käsissä 
suolataikina taipuu 
huumoriksi

Art@Bock’s
esittää/presenterar:

S9

     MAKE GOOD!
Vs.

På veijin 16.11    
kl. 20.00 @ BOCK’S

bryggeribatalj

Tarjoukset voimassa 22.11. 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!  
Sukat osta 3 maksa 2 tarjoamme edullisimman
Sockor, köp 3 betala 2, vi bjuder på den billigaste
Taotut rautatuotteet, koukut, saranat, naulakot 
PUKIN pussiin!! / Smidda järnprodukter, krokar, 
gångjärn, klädhängare till Julbockens säck! -25%
Vahakankaat uusia malleja Super Jätti valikoimat 
myös Jouluisia / Vaxdukar, nya modeller, Super 
Jätte urval, även julmönster  -30%
Teräksinen termospullo / Ståltermos -25%
WC-paperi 24rullaa / WC-papper 24 rll 7€

HUOM! LAUANTAINA 17.11.18 pullakahvitarjoilu !!
OBS! kaffe med dopp LÖRDAGEN DEN 17.11.18 !!

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

TERVETULOA TEKEMÄÄN LÖYTÖJÄ ! 
TULE JA TUTUSTU !!

Palvelut:
– turvapaikka perhe- ja 
   lähisuhdeväkivallan uhreille
– mahdollisuus puhua tapahtuneesta 
   ohjaajan kanssa
– tukea tulevaisuuteen 
   suuntautumisessa 
   sekä arjen järjestelyissä
– yhteistyö muiden 
   auttajatahojen kanssa

Yhteystiedot:
Varastokatu 12, 65100 VAASA

puh. 06 312 9666
turvakoti@vaasanturvakoti.fi

Pohjanmaan turvakoti Facebookissa

VAASAN ENSI- JA TURVAKOTI
VASA MÖDRA- OCH SKYDDSHEM RY

     MAKE GOOD!

JOULUKAHVI
JULKAFFE

Make your

Christmas

delicious with   



Vaasan Fennialla viihtyvät sekä työntekijät että asiakkaat
Ainoastaan harva on kiinnostunut vakuutuksista, 
tämän myöntävät jopa vakuutusalan ammattilaiset. 
Kuitenkin vakuutukset pitää hoitaa, halusimme tai 
emme.  Mielenkiintoista on se, että vakuutusalalla 
työskentelevät viihtyvät hyvin ammatissaan. Sen to-
distaa jo sekin, että monet Vaasan Fenniassa työsken-
televät henkilöt lähtevät pois vasta eläkeiässä. 
Vaasan Fennialla työntekijöiden vaihtuvuus on erit-
täin pientä. Vaasan Fennian aluejohtaja Stefan Talus 
arvelee, että viihtyminen on monen asian summa. 
–Annamme työntekijöillemme vapautta ja vastuuta. 
Käytännössä tämä tarkoittaa vapautta tehdä asiat 
omalla tavalla, mutta kuitenkin niin, että tavoitteet 
täyttyvät. Vapauden rinnalla tarjoamme säännöllistä 
koulutusta ja ohjaamme aina, kun sille on tarvetta. 
Matala organisaatio mahdollistaa kahdensuuntaisen 
viestinnän ylimmän johdon ja työntekijöiden välillä, 
Talus kertoo.   

Luottamussuhde muuttaa vakuutusasioiden 
hoitamisen mukavaksi
Yritysneuvoja Susanna Valtonen on työskennellyt 
Vaasan Fenniassa jo 27 vuotta. Ruusujakin asiakkailta 
pokannut Valtonen kertoo ammattisalaisuudekseen 
aidon kiinnostuksen ihmisiä ja asioita kohtaan. 
–Paneudun jokaisen asiakkaan asioihin perusteelli-
sesti. Haluan tarjota parhaan mahdollisen turvan ja 
ratkaisun, joka on tehty kyseisen asiakkaan mittasuh-

teisiin sopivaksi sekä hinnaltaan että laajuudeltaan, 
Valtonen sanoo.
Ammattitaito syntyy omasta kiinnostuksesta alaa 
kohtaan. Fennia tarjoaa henkilökunnalleen erinomai-
set kouluttautumismahdollisuudet mm. verkkoval-
mennusten avulla.
–Ei tässä tylsistymään pääse, aina tulee jotain uutta. 
Lisäksi työyhteisömme on mahtava, viihdyn täällä 
erinomaisesti, Valtonen kertoo. 

Asiakkaat hyötyvät osaamisestamme
Miro Laitinen on yritysvakuutusten asiakaspäällikkö, 
mutta hänellä on kokemusta Fennialta myös myyjä-
nä ja yrittäjätiimin vetäjänä. Laitinen nostaa Vaasan 
Fennian vahvuudeksi turvallisuuden tunteen, joka 
heijastuu myös asiakkaisiin. Asiantuntemus tuo rahan 
säästöä sekä säästetyssä ajassa että oikeanlaisten va-
kuutusten muodossa.  Asiakkaat ostavat yhä enem-
män konsultointia, koska eivät halua käyttää omaa 
aikaansa selvitystyöhön. Tällöin luottamus nousee 
yhdeksi suureksi arvoksi. 
–Luottamus syntyy pitkästä kokemuksesta alalla. 
Koulutuksessamme käydään läpi kattavasti asioita 
koko vakuutusalalta, eli kaikki osaavat kaikkea. Meillä 
on huippuasiantuntijoita, joilta löytyy vastaus lähes 
kaikkeen. Tämä kehittää sekä työyhteisöä että todis-
taa antaa erinomaisen vakuuden siitä, että meihin voi 
luottaa, Laitinen kertoo.

Hennamari Hietala, InMedi Oy, Toimitus-
johtaja, yrittäjä, sairaanhoitaja AMK
Vaasalainen InMedi on liikkuva terveyskli-
nikka, jonka palveluihin kuuluvat kotiin 
tuodut sairaanhoidon ja etälääkärin pal-
velut. Palvelurepertuaariin kuuluvut myös 
kotisairaala, kotisairaanhoito, omaishoi-
tajien lomitus, perinteinen seniorihoiva ja 
erityislasten palvelut. InMedi arvottaa omassa 
palvelussaan ammattitaitoa ja osaamista sekä 
palveluiden nopeaa saatavuutta. Hietalalle 
on tärkeää, että henkilökunta on osaavaa 
ja viihtyy työssään. Tämä näkyy asiakkaille 
luotettavana ja joustavana sairaanhoidon 
asiakaspalveluna. 
Miksi InMedi on valinnut vakuutusyhtiök-
seen juuri Fennian?
Tuttu yhteyshenkilö ja asioiden sujuvuus 
ovat pitäneet InMedin Fennian asiakkaana jo 
3 vuotta. Kiireinen yrittäjä arvostaa vakuu-
tusyhtiössä erityisesti sitä, että kysymyksiin 
saa vastaukset heti puhelimitse, eikä aikaa 
tarvitse käyttää netin selaamiseen.

Mitä yrittäjä odottaa vakuutusyhtiöltä?
Vakuutusasiat ovat Hietalan mukaan haas-
tavia siksi, että aina ei tiedä mitä vakuutus 
korvaa ja mitä ei. Lisäksi erilaisten vakuu-
tusten valikoima ja niiden todellinen tarve 
mietityttää.  Tästä syystä hänelle on tärkeää, 
että vakuutusyhtiössä osataan kertoa selkeästi 
ja konkreettisin esimerkein vakuutussisällöis-
tä ja niiden todellisista hyödyistä yritykselle. 

Milloin olet saanut Fennialta erityisen 
hyvää palvelua?
”Kaaduin lasketellessa viime huhtikuussa. 
Aluksi minua hoidettiin Vaasassa, mut-
ta oireilun jatkuttua Fennia ohjasi minut 
eteenpäin toiselle paikkakunnalle.  Huippu-
ortopedi leikkasi vamman, josta nyt toivun. 
Maksusitoumukset sekä leikkaukseen että 
fysioterapiakäyntiin hoituivat nopeasti, 
kuten myös sairauspäivärahat, jotka tilitettiin 
minulle erittäin nopeasti.”

Sami Kankaanpää, talousjohtaja, 
Rinta-Joupin Autoliike Oy
Rinta-Joupin Autoliike on tuttu toimi-
ja Suomen autokaupassa. Se nimeääkin 
itsensä koko kansaa palvelevaksi autoliik-
keeksi. Toiminnan jykevänä kivijalkana on 
rehellinen kaupankäynti, jossa asiakkaalle 
halutaan löytää hänelle sopivin ratkaisu. 
Kankaanpää toteaakin, että rehellisyys kum-
puaa yrityksen pitkästä, 65 vuoden taakse 
ulottuvasta historiasta. 

Lähellä oleva toimija osaa neuvoa
Autoliike on jo pitkään ollut Fennian asia-
kas. Kankaanpään mukaan hyvät henkilöke-
miat ja lähellä oleva yritys ovat asiakkaalle 
tärkeitä, halutessaan asiakas pääsee myös 
ylimmän johdon juttusille. Vakuutusyh-
tiön puolelta tuleva joustavuus vähentää 
asiakkaan työtaakkaa ja auttaa asiakasta 
pääsemään nopeammin haluttuihin ratkai-
suihin. Fennia on ollut hyvänä tukena myös 

yrityksen kasvaessa, jolloin uusia vakuutuk-
sia tehtiin ja sovitettiin jo olemassa oleviin 
sopimuksiin.  

Turvallisuuden kehittämistä yhteistyössä
Kankaanpää kertoo, että he ovat saaneet 
vinkkejä oman turvallisuutensa kehittämi-
seen. Asiakkaan ja vakuutusyhtiön välinen 
yhteistyö on sisältänyt kehittämistyötä, jossa 
molemmat ovat luoneet molempia osapuo-
lia hyödyttäviä, tehokkaampia käytännön 
toimintatapoja. 
—Kukaan ei halua maksaa turhasta, siksi 
asiakkaan täytyy ymmärtää, mitkä riskit voi 
ja haluaa kantaa itse. Me olemme käyneet 
näistä asioista avointa ja rehellistä keskuste-
lua, Kankaanpää kertoo. 

Fennia sysselsätter personer med olika 
typer av kunnande
Fennias enhet i Vasa är den största enheten i 
koncernen efter huvudkontoret i Helsingfors, och 
erbjuder därför sin personal möjligheter till varie-
rande  arbetsuppgifter.
I Vasa kan man arbeta med kundbetjäning åt både 
privat - och företagskunder eller skadehantering. 
Fennias Contact Center i Vasa erbjuder landsom-
fattande kundbetjäning på båda de inhemska 
språken per telefon eller digital åt både konsumen-
ter och företag. 
Vi erbjuder även förmögenhetsförvaltningstjäns-
ter, så även kunnande inom sparande behövs.
Fennias försäljningsdirektör i Vasa, 
Mia Nurminen, berättar att ny lagstiftning, 
trender och den digitala utvecklingen påverkar 
försäkringsprodukterna och servicemodellerna. 
–Idag är konsumenterna aktiva med att själva 
ta reda på serviceutbudet och  köper i allt större 
utsträckning sitt försäkringsskydd digitalt . Lokal 
kundbetjäning bör däremot inte underskattas. 
Därför erbjuder vi service även i fortsättningen 
vid vårt kontor och via andra kanaler. Kunden 
bestämmer. 
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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



10vu�ta-år

Suonikohjuja hoidetaan vaahtoruiskutus-
menetelmällä Lääkärikeskus Promedissa

Åderbråck är ett mycket vanligt besvär som beror på nedsatt 
cirkulation i benens vener. Då blodcirkulationen i venerna blir 
långsammare orsakar detta svullnad, smärta och en tryckande känsla
i benen. Symtomen tenderar att tillta under dagens lopp och är 
som värst på kvällarna.  Symtomen lättar, om benen läggs i högläge. 
Åderbråck syns på benen som blåaktiga, knöliga upphöjningar. 
Åderbråck är vanligast på vaderna och på underbenen. 
 
När ska man uppsöka läkare?

Det är alltid bra att uppsöka läkare vid åderbråcksbesvär. Senast i 
det skedet, om det uppstår hudförändringar på benen eller miss-
färgningar av huden. På läkarcentralen Promedi behandlas åderbråck 
med skuminjektioner. Ingreppet går snabbt och ingen sjukledighet 
behövs efteråt. Åderbråck kan även behandlas på grund av
kosmetiska skäl. Du kan boka tid direkt till våra läkare eller
be din behandlande läkare om remiss till en specialistläkare.

Kontakta oss, vi berättar gärna mer: tfn 06 357 7700.

Suonikohjut ovat varsin yleinen vaiva. Syynä niihin on jalkojen 
laskimoihin kehittyvä vajaatoiminta. Laskimoverenkierron  
hidastuessa aiheutuu jalkojen turvotusta, kipuilua ja paineen
tunnetta. Oireet lisääntyvät päivän mittaan ja ovat pahimmillaan
iltaisin. Oireet  helpottuvat, kun jalat nostetaan koholle. 
Suonikohjut näkyvät jaloissa sinertävinä kyhmyinä ja  tavallisimmin
ne ilmestyvät pohkeisiin ja  säärten alueille. 

Milloin lääkäriin?

Lääkäriin kannattaa hakeutua aina, kun suonikohjuista on vaivaa; 
viimeistään, mikäli jalkoihin ilmaantuu ihomuutoksia tai värjäytymiä. 
Lääkärikeskus Promedissa suonikohjuja hoidetaan vaahtoruiskutus-
menetelmällä. Toimenpide on nopea, eikä edellytä sairauslomaa. 
Suonikohjuja voidaan hoitaa myös kosmeettisista syistä. Voit varata
ajan suoraan lääkärillemme, tai voit pyytää omalta hoitavalta
lääkäriltäsi lähetteen erikoislääkärillemme.

Ota yhteyttä, kerromme mielellämme lisää: puh. 06 357 7700.

Åderbråck behandlas med skuminjektions-   
metoden på Läkarcentralen Promedi

Influenssa-aika lähestyy. Tarjoamme sinulle influenssarokotteen 
sujuvasti hoitajan vastaanotolla hintaan 35 €. 

Ajokorttitodistusta tarvitaan, mikäli ajokorttisi voimassaolo
on umpeutumassa, koska täytät kohta tai olet jo täyttänyt
70 vuotta ja sairastat pitkäaikaista sairautta, esimerkiksi 
diabetesta, sydänsairautta, verenpainetautia tai  neurologista
sairautta, kuten esimerkiksi epilepsiaa, Parkinsonin tautia
tai muistisairautta. 

Täytäthän jo kotona ennen vastaanottoaikaa liikenneturvallisuus-
virastolta postissa saamasi esitietolomakkeen huolellisesti 
kaavakkeen ohjeiden mukaan.

Ajanvaraus ja lisätiedot / Tidsbokning och information
06 357 7700 

www.promedi.fi

Himalajankatu/Himalajagatan 9, 65100 VAASA/VASA

Ett körkortsintyg behövs om ditt körkorts giltighetstid går 
ut i samband med att du fyller 70 år eller om du redan 
fyllt 70 år och lider av en långvarig sjukdom, exempelvis 
diabetes, hjärtsjukdom, blodtryckssjukdom eller en neurologisk 
sjukdom (till exempel epilepsi, Parkinson eller någon minnessjuk-
dom).

Innan du kommer till läkarmottagningen, vänligen fyll i förhands-
blanketten som kommit på posten från Trafi enligt föreskrifterna.

Influensasäsongen närmar sig. På Promedi erbjuder vi dig influensa-
vaccination hos hälsovårdare för 35 €.

Ajokorttitodistukset kätevästi 
Lääkärikeskus Promedista 

Förnya ditt körkortsintyg enkelt 
hos Läkarcentralen Promedi

Influenssarokotus Influensavaccin



Välkommen till AMMATA SPA

NATURE AYURVEDA i Vasa!

 Hovrättsesplanaden 7 D, Vasa 

Tervetuloa Vaasaan

AMMATA SPA NATURE

AYURVEDAAN! 
Hovioikeudenpuist. 7 D, Vaasa

Lastenhierontaa (4-12 v) ja (12-15 v)
Barnmassage (4-12 år) och (12-15 år)

Perinteinen Thaihieronta + lämmin yrttihaude 
Traditionell Thaimassage + varm örtkompress
Aromaterapiahieronta + lämmin yrttihaude 
Aromaterapimassage + varm örtkompress
Erilaisia kasvohoitoja   Ansiktsbehandlingar
Jalkahierontaa Vyöhyketerapiaa 62 pist. hieronta 
Fotmassage,  Zonterapi, 62 punkters
Raskausajan hierontaa   Gravidmassage 

Lisätied. ja ajanvar. osoitteesta: www.ammataspa.fi    
Mer info och tidsbokn. finns på:  www.ammataspa.fi 
Puh./Tel.  050 328 2664 E-mail:  info@ammataspa.fi
LAHJAKORTTEJA  www.ammataspa.fi tai meiltä Spa:sta 
PRESENTKORT       www.ammataspa.fi eller från vårt Spa
 

Även på
Sjövägen 54b 
66210 Molpe

Perinteinen Thaihieronta + lämmin yrttihaude
Traditionell Thaimassage+varm örtkompress
Aromaterapiahieronta+lämmin yrttihaude
Aromaterapimassage+varm örtkompress
Erilaisia kasvohoitoja Ansiktsbehandlingar
Vi använder MARZIA CLINIC ansiktsvårdspro-
dukter! 100% vegetabiliska, inga konserv.m.
Jalkahierontaa Vyöhyketerapiaa 62 pist. hieronta
Fotmassage, Zonterapia, 62 punkters
Raskausajan hierontaa Gravidmassage
Lastenhierontaa (4-12v) ja (12-15v)
Barnmassage (4-12v) och (12-15v)

Harva tietää, että Vaasassa 
on toiminut jo yli 30 vuotta 
perhe- ja lähisuhdeväkivallan 

uhreille tarkoitettu turvakoti. Vaasas-
sa sijaitsevaa Pohjanmaan turvakotia 
(Österbottens skyddshem) ylläpitää 
vuonna 1987 perustettu Vaasan ensi- ja 
turvakotiyhdistys. Turvakodissa väki-
valtaa tai sen uhkaa kokenut saa suojan 
ja apua. Turvakoti on auki ympäri vuo-
rokauden, vuoden jokaisena päivänä.

Pohjanmaan turvakoti on yksi 
Suomen yli 20 turvakodista . Kaikki 
turvakodit ovat auki 24/7 ja asiakkaat 
voivat hakeutua niistä mihin tahansa. 
Palvelu on asiakkaille maksuton, eikä 
turvakodissa oleminen maksa heille 
mitään. Vuonna 2017 Suomen turvako-
deissa autettiin yhteensä 2 274 aikuista 
ja 2 051 lasta. 

Perhe- ja lähisuhdeväkivalta vaikuttaa 
aina lapsiin. Siksi koulutetut ammat-
tilaiset auttavat turvakodeissa myös 
lapsia. Pohjanmaan turvakodin asia-
kaskunta muodostuu kaikista perhe- tai 
lähisuhteessa väkivaltaa tai sen uhkaa 
kokevista, jotka tarvitsevat tukea väki-
vallasta selviämiseen sekä väliaikaisen 
asuinpaikan. He voivat soittaa meille, ja 
tulla yksin tai lastensa kanssa. Turva-
koti on tarkoitettu kaikille sen tarpees-
sa oleville sukupuoleen, kulttuuriin, 
äidinkieleen, uskontoon tai sukupuoli-
seen suuntautumiseen katsomatta. 

Pohjanmaan turvakodista neuvotaan, 
että asiakkaan kannattaa ensin soittaa 
turvakotiin varmistaakseen, onko siellä 
tilaa. Turvakodista asiakas saa suojan 
väkivallalta ja apua väkivallan uhan 
lopettamiseksi. Väkivalta vahingoit-

taa ja aiheuttaa uhrissa usein häpeän 
ja syyllisyyden tunteita. Turvakodin 
ammattilaiset on koulutettu kohtaa-
maan erityisesti väkivaltaa kokeneita 
lapsia ja aikuisia. Asiakkailla on myös 
mahdollisuus purkaa kokemuksiaan ja 
tunteitaan turvallisessa ympäristössä. 
Henkilökunta neuvoo myös oikeudel-
lisissa kysymyksissä, auttaa käytännön 
asioiden järjestämisessä ja tarjoaa myös 
lapsille apua perheväkivallan kokemuk-
siin.

Turvakodissa asiakas saa käyttöönsä 
oman huoneen. Turvakoti tarjoaa myös 
ruoan, liinavaatteet ja välttämättömät 
hygieniatuotteet. Usein asiakas pystyy 
lähtemään rauhassa turvakotiin ja hän 
voi pakata mukaansa vaatteita ja muita 
tarpeellisia tavaroita, kuten vastahanki-
tut, omat pankkitunnukset.

Turvakodissa asiakas saa rauhassa 
käsitellä tilannettaan ja tehdä tulevai-
suuteensa liittyviä päätöksiä. Mahdol-
lisuuksien mukaan turvakodista voi 
myös käydä töissä ja lapset voivat käydä 
päivähoidossa tai koulussa. Henki-
lökunta auttaa käytännön asioiden 
järjestämisessä.

Asiakassuhde on aina luottamukselli-
nen ja henkilöstöllä on salassapitovel-
vollisuus. Oleskelun kesto riippuu aina 
asiakkaan tilanteesta. Yleensä Pohjan-
maan turvakodissa ollaan keskimäärin 
noin kaksi viikkoa. Asiakkaat saavat 
apua myös turvakotijakson jälkeiseen 
elämään ja sen järjestämiseen. Pohjan-
maan turvakodissa autettiin vuonna 
2017 noin 200:a asiakasta.

Turvassa Pohjanmaalla: 
Pohjanmaan turvakoti

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

Måndag/Maanantai:
Skinkfrestelse, G L / Ugnslax med 
musselsås, G L
Kinkkukiusaus, G L / Uunilohta ja 
simpukkakastike, G L

 
 

Tisdag/tiistai:
Makaronlåda, L / 
Borschsoppa, G L Dessert

Makaroonilaatikko, L / 
Borssikeitto, G L Jälkiruoka

Torsdag/torstai:
Traditionell ärtsoppa G, L Pannkaka 
med sylt och grädde L /  Grisfile med 
auraostsås, G L

Perinteinen hernekeitto G, L Pannukak-
ku, hilloa & kermavaahtoa L / Porsaanfile 
ja aurajuustokastike, 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:
Ugnskorv, G L / Gräddig örtsmaksatt 
köttgryta, L G 

Uunimakkara, G L / Kermainen 
yrttimaustettu lihapata, L G 

Lounas

10 €

Liten öl+lunch
Pieni olut+lounas

12,50 €
Sunday steak 7 €

Vuxna/Aikuiset
Barn/Lapset

16.50 €

v. 47

OBSERVATEUR

p Auringonlasku
Observateur: Mirjam Koivula

mega@upc.fi  
"observateur"

Ota kuva ja kommentoi 
lyhyesti – max noin 

100 merkkiä – tapahtumaa, 
treffiä, luontokokemusta, 
rakennelmaa, ilmiötä, ra-
kennusta, esinettä, tosiasiaa, 
- jotain jolla kuva voi saada 
osallisuutta aikaan. ”Blog-
gaa” ja kehitä Pohjanmaata! 
Lähetä kuva ja teksti sähkö-
postitse osoitteeseen mega@
upc.fi, merkitse aiheeksi ”Ob-
servateur”. Jokaista julkaistua 
kuvaa kohden, kerääntyy 1 
piste joka vastaa 1 euroa. 
Kun on kerännyt 10 pistettä, 
saa 10 euron arvoisen lahja-
kortin Bocks’in kyläkaup-
paan.

Ta en bild och kommen-
tera kort – max 100 

tecken – en händelse, ett 
evenemang, en naturupple-
velse, 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.

p Hösten 2017
Observateur: Anita Näsman

p Lämpökeskuksen kultaketju
Observateur: Maija Leppäniemi, Isokyrö

p Vörå kyrka 
Observateur: Nanny Rex, Vörå

p VR uusi tasoristeyksen Pietarsaaren 
Framilla 2-4.11.18
Observateur: Arja Utunen, Pietarsaari

u "TIETYÖ, LIIK- ENNE- VIRA- STO".
Observateur: Matti Hietala, Vaasa

p Liisa ihmemaassa
Observateur: Pasi Haapa-Aho

p Detta fina ”snäckhjärta” är fotograferat 
vid en sandstrand utanför Dubai.
Observateur: Christian Nylund, Vasa

p Sista svamparna för i år/ Tämän syk-
syn viimeiset sienet 
Observateur: Marianne Gråbbil-Hakkola



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. 

Gertrud Engman, Helsingby

Vesa Vuorinen, Vaasa. Vaskiluoto Suvilahdesta 
katsottuna.

Anette Wikberg, Vasa. Höstkväll
Penjami Forsberg, Vaasa. Revontulia 
Vaasassa 7.10.

Kaarina Tuomela, Laihia. Kesäilmettä.

Leena Minkkinen. Pumpulipilvet

Elisabeth Holm, Kvimo. 9 November, grönt ännu i 
Kvimo

Mikko Eteläpää. Big Bay

Tuula Åstrand. Valoa pimeyteen
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Tanja Rajala, Laihia. Syksyn väriloistoa.

Maritan käsissä suolataikina taipuu huumoriksi

Art@Bock’s
esittää/presenterar:

Lisää tietoa Bock's ARTS facebook-sivulta / Mer info på Bock's ARTS facebook-sida
Käyntiosoite/Adress: Gerbyntie 16, 65230 Vaasa
Yhteystiedot/kontakt: ira.mikkonen@bcv.fi / 050 5053507

Vettä, suolaa ja vehnäjauhoja - siinä 
ainekset, joista vaasalaissyntyinen suolare-
liefitaiteilija Marita Södergård loihtii iloisia 
hyväntuulen tauluja. Tauluista on tullut 
suosittuja. Ne ovat tyyliltään ainutlaatuisia 
Pohjoismaissa. Naivistiset suolareliefinsä 
Marita luo taikataikinan tapaisesta massas-
ta, jonka kanssa hän on työskennellyt jo yli 
20 vuotta.

Taikinan käyttäminen taiteen tekemiseen 
on alkanut jo silloin kun ihmiset alkoivat 
viljellä viljaa ja leipoa leipää. Niihin aikoi-
hin alettiin muotoilla hahmoja ja kulttiesi-
neitä pyhästä, elävöittävästä taikinasta.

Näin Marita kuvaile omaa luomisproses-
siaan:

- Ensin muotoilen taikinasta reliefit, jotka 
sitten paistan uunissa 8 tuntia. Sen jälkeen 
vuorossa on maalaus ja lakkaus. Lopuksi 
reliefit asetellaan ja kiinnitetään kehyksiin.

Vaikka Marita itse tekee naivistisia ja 
koomisia taideteoksia, kokee hän että tai-
kinan työstämisessa on jotain lähes pyhää. 
Inspiraatiota iloisiin töihinsä hän löytää 
tavallisesta arjesta ja taulun aiheita syntyy 
myös unessa.

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

- Haluan että ihmisiä naurattaa tauluja-
ni katsellessa, koska minulla itsellänikin 
on hauskaa kun niitä teen, sanoo Marita 
pilke silmäkulmassa taideteoksistaan, 
jotka kuvaavat ihmisiä ja eläimiä arkisissa 
tilanteissa.

Maritan suolareliefinäyttely on esillä 
Bock’s Corner Breweryn ravintolassa 
marraskuun loppuun saakka, ja on avoin-
na ravintolan aukioloaikoina. Näyttelystä 
on myös tarjolla opastettuja kierroksia 
sekä isommille tai pienemmille ryhmille 
(yhteystiedot, kts alla). 

Vatten, vetemjöl och salt - det är ingredi-
enserna som saltreliefskonstnären Marita 
Södergård från Vasa tillverkar sina glada 
och livsbejakande reliefer av. Relieferna är 
kända ocu unika i sitt slag i Norden. De nai-
vistiska saltreliefterna skapar Marita av en 
speciell trolldegsliknande deg - ett material 
som Marita arbetat med i över 20 år.
Tekniken att göra konstverk av deg har 
uråldriga anor. Det fick sin början i och 
med att människan började odla spann-
mål och baka bröd. Då började man också 
forma figurer och kultföremål av den heliga, 
livgivande degen.
Såhär beskriver Marita sin skapelse-process:

- Först formar jag relieferna av degen, 
som sedan bakas i ugn i åtta timmar. Sedan 
målar och lackerar jag relieferna, varefter de 
monteras i ramar.

Även om Marita själv gör naivistiska och 
komiska konstverk, så upplever också hon 

att det är något heligt över att arbeta med 
degen. Inspirationen hittar hon i vardagen 
och hon har en lång lista av idéer som vän-
tar på att förverkligas.

Marita har haft utställningar över hela 
Finland och nu är turen hos Dragnäsbäck 
och Bock`s.

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

Maritas saltreliefutställning finns att 
beskådas i Bock’s Corner Brewerys 
restaurang november månad ut och är 
öppen enligt restaurangens öppethållsti-
der. Guidade turer av utställningen kan 
arrangeras för både mindre och större 
grupper (kontaktuppgifter, se nedan).

Humor formas i Maritas händer

Onko joululahja 

vielä hakusessa? 

Löydä Maritan 

tauluista erinomainen 

ja uniikki joululahja!

Söker du en passande julklapp?Finn en perfekt och unik julgåva bland Maritas relieftavlor!

Henrik Marttila, Vaasa. Präntöön 
Ruskaa

Markus Wägar. Höstbild.

Mira Berg, Vaasa. "Autiohiekkaranta".



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)

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)

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

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

Myös syksy on rakkauden aikaa! Illat pime-
nevät ja kylmenevät. Sinä 48-56v, vapaa, 
hellä, savuton mies, haluan tutustua si-
nuun. 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)

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

Kivaa, vapaata papparaista kaipailee 
mummeli, 72/XXL, vaikkapa lämmöksi 
syyspimeisiin. (1207410)

Mies, älykäs kaunosielu. Lähde tulevaan 
kaveriksi kulkemaan kulttuurikengissä, 
metsäsaappaissa, pyörällä polkien, aistein 
avoimin. T. Kaihomieli 60+. (1207373)

Sinä toisen huomioonottava, miehinen 
mies, n. 44-53v. Olen vapaa, lapseton 
XL-nainen. Sinua huhuilee 47v nainen 
Oulun läh. (1207324)

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)

Etsin romanttista, luotettavaa, siistiä, 
-100v miestä syksyyn ja talveen. Sau-
naan, yhdessäoloon, helliin hetkiin, il-
man kiireitä. Kainuu. (1207135)

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

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)

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 
Olen +55v mies, etsin kivaa, huumo-
rintaj., positiivista naista. Tykkään suu-
della ja halia palijo, onko naista, sa-
manmoista? (1208085)

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)

Olen vapaa, liikunnallinen, savuton 
mies, 67v. Löytäisinkö sinut kiva nai-
nen kaikkeen kivaan mitä keksitään-
kin? Olen K-Pohjanmaalta. (1206428)

Maajussi etsii morsianta 20-40v, pienikok., 
tummaa, eläinrakasta naista maatilalle. Oli-
si kiva löytää sut. Koko Suomi. (1208071)

Mies, 66v, kaipaa naisen lämpöä ja lähei-
syyttä. Olen luotettava, kiltti. Voit olla pyöreä, 
minäkin olen. Asun 014-alueella. (1208066)

Mistä pirtee, povekas ja autoileva pilk-
kikaveri vaik loppuiäksi? 60/183/89, 
raitis ja nuorekas Leijona-mies tääl 
haaveilee. Sjk. (1208051)

Nainen, vapaa, -50v, luonnonkaunis, maalla 
viihtyvä. Laita viestiä 49v miehelle, niin jos-
ko saatais yhdessä hyvää aikaan. (1208030)

Rahtialus, 50-luvulla veistetty, odottaa 
naisystävää risteilylle elämän valtame-
relle, auringon laskuun purjehtien, ank-
kurit yhteen liitettynä. (1207978)

Haluaisin itseäni nuoremman naisen 
syleilyyn. Olen 54v, itteni kolhinut, rehti 
mies maalta 08-alueelta. (1207977)

Vanhapiika, leski, vapaa nainen. Etsitkö 
miestä? Olen 67/182/86, vapaa, terve, 
raitis, viriili mies 06-alueelta. Etsin nais-
ta. Autoilen ja mökkeilen. (1207972)

Leskimies, 70v, etsii mukavaa, yli 70v 
naista E-Pohjanmaalta. Olen ihan rei-
pas seniorimies. (1207970)

Olen 06-alueella asuva, 60v mies. Toiveis-
sa löytää kiva nainen. Olen alkoton, huu-
morintaj., yksin asuva, avulias ja mutkaton. 
Nainen, odotan vastaustasi. (1207969)

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, 70v, vailla naista juttuseu-
raksi ainakin aluksi. Haluisin yksinäisyy-
den 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)

Mies, 60v, maalla ja kotona viihtyvä, kiltti 
ja kiva, olis vapaana, jos vaikka remontti-
reiskaa olisit vailla. Kannattais ottaa kop-
pi. Suht. raitis, 08-etelä. (1207885)

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

Missä hieman vanhempi, nuorekas nainen, 
suudellen ja ratsastaen? Olen 54v sinkku-
mies 08-alueelta. Ota yhteys. (1207856)

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

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)

megamarkkinat

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

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

 <Nainen etsii sinua

Olen länsi-, lounaisrannikolla asuva, 
vapaa nainen. Etsin raitista, vapaata, 
66-72v, maaseudulla viihtyvää miestä 
ystäväksi, elämäntoveriksi. (1208034)

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)

Kivaa, vapaata miestä, 60-75v, kaipailee 
mukava, rehevä nainen, 72v. Miel. Savu-
ton. Joko jouluna nähdään? (1208056)

Sinä mies, 53-60v, vapaa, kunnollinen, 
ongelmaton. Kaipaat kumppania elä-
määsi, viihdyt luonnossa, tykkäät teh-
dä asioita yhdessä. Sinua etsii 57v nai-
nen, vapaa, hoikka, nuorekas, seuraksi 
vaikka loppuelämään. (1208029)

Missä olet, n. 60v mies, vapaa, rehti, 
puhelias ja kaikin puolin mukava ihmi-
nen? (1208021)

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)

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

Olen 50v btm, rauhallinen, luotettava, 
siisti, rohkea. Ystävää etsin. Löytyykö ra-
kennus-, rekka-, palomiestä? (1208075)

Olen 59v hierojamies btm, haen muka-
vaa toppia. (1208073)

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)

 <Parit etsivät 
Liikunnallinen aviopari, +50v, etsii lii-
kunnallista, savutonta, mukavaa, luo-
tettavaa, 40-55v naista ystäväksi ja yh-
dessäoloon. (1206639)
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MTV3 s. 830
Sub s. 830

Koko maan 
kohtaamispaik-
ka teksti-tv:ssä

Jätä ilmoitus  
helposti netissä 
vaikka kuvan kanssa

mega.mainostaja.com
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Bazi & Mazi SUDOKU

Zitz

SUDOKU - COMICS - JAPANESE PUZZLE

Ratkaisu - lösning  

v44

#1 4 9 1 6 7

6 4 8

2 4 8

4 8

9 2 4 7

7 2

4 1 3

4 1 6

3 5 8 2 1

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.70)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Mon Nov  5 15:08:12 2018 GMT. Enjoy!

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.70)

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

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Mon Nov  5 15:08:12 2018 GMT. Enjoy!

#2 1 9 7

4 5 6

6 9 1

6 8 5 2

7 5 9 6

2 9 5 1

7 3 2

8 9 1

1 5 3

Puzzle 1 (Very hard, difficulty rating 0.86)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Wed May  9 09:31:50 2018 GMT. Enjoy!

Puzzle 1 (Very hard, difficulty rating 0.86)

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

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Wed May  9 09:31:50 2018 GMT. Enjoy!

#3 7 3

2 4 9

3 1 2 7 6 5

8 6 1 9

1 2 8 4

6 2 1 9 5 8

5 3 7

3 1

Puzzle 1 (Easy, difficulty rating 0.36)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Wed May  9 09:34:31 2018 GMT. Enjoy!

Puzzle 1 (Easy, difficulty rating 0.36)

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

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Wed May  9 09:34:31 2018 GMT. Enjoy!

JAPANSKT BILDKRYSS    JAPANILAINEN RISTIKKO

31
2

PÖYRÖÖT

#4 5 7 1

2 9 8 4

3 1 2 6

3 8 5 9

1

7 8 3 1

6 4 5 1

9 4 2 6

3 9 8

Puzzle 1 (Easy, difficulty rating 0.38)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Wed May  9 09:34:43 2018 GMT. Enjoy!

Puzzle 1 (Easy, difficulty rating 0.38)

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

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Wed May  9 09:34:43 2018 GMT. Enjoy!


