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AIKAKAUSLEHTI • TIDSKRIFT• SEUDUN KEHITTÄJÄ 
• REGIONENS UTVECKLARE

HAMMAS-
PROTEESIT

VAASA 312 1233
Kauppapuistikko 20B

LAIHIA 477 0744 
Kauppatie 5

MAALAHTI 347 8080
Köpingsvägen

20 v.
alallaErikoishammas-

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

Soita ja varaa aikasi!

#

Hinta nyt vain 40€
-50%

1000 L säiliöt
Vaikka kesämökille 
tai puutarhaan
Yhteydenotot: 
kaj.stagnas@upc.fi
+ 35850 547 5471   
ma-pe klo 09.00-17.00

UPC Konsultointi, Gerbyntie 18, 65230 Vaasa

ALE ALE   Tervetuloa Tolkin Kauppahalliin!   KYLLÄ ON HALPAA !

Tarjoukset voimassa 7.9. 2017 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

Paikallinen, palveluksessasi yli 2000m² myymälä ja eri tuotteita 60 000 valikoima! 

Lasinpesuneste 5 litraa -20 astetta 2 kanisteria 
yhteensä 10 litraa/ Spolarvätska 5L -20o, 
2 kanistrar tillsammans 10 L 5€
Kaikki hiustenkuivaajat/ Alla hårtorkar -25%
Kaikki heijastimet ja heijastinliivit/ 
Alla reflex och reflexvästar -25%
Novitan Jussi langat TOSI HALPAA!!
Novita Jussi garn 2€
Power Bank varavirta 10000mAh 2 ulostuloa 
5V / 1A älypuhelimille, led valolla ja näytöllä/ 
Power Bank trådlös laddare med ledbelysning o. 
display för smarttelefoner 16€
Serla valkoinen WC-paperi 24 rullaa +30%
Serla vitt WC-papper 24 rll +30% 9,50€
Meiltä mullat ja kiloruuvit edullisesti!! Mylla och skruvar i lösvikt förmånligt från oss!!

Kosteantilanmatto 
laadukas/
Våtrumsmatta 
av hög kvalitet
Fairy käsitiskiaine 500ml/
Fairy handdiskmedel 0,90€

5€/m

Hovioikeudenpuistikko 18, Vaasa
Ma-Pe: 10-18, La: 11-15 

99,00

Nauti musiikista
jopa 30 tuntia

Major II Bluetooth
BLUETOOTHKUULOKKEET

165,00

YO-kirjoituksissa sallittu
graaanen laskin

TI-Nspire CX CAS
GRAFIIKKALASKIN

129,00

23,8" Full HD LED näyttö
Vasteaika 4 ms
2x HDMI, VGA

BenQ GW2470H
NÄYTTÖ

499,00

15.6" HD näyttö
Celeron N3060 prosessori
8 Gt muisti | 256 Gt SSD
 Windows 10

Lenovo 110-15IBR
KANNETTAVA

Wasa Innovation Center 

goes live
LIITE SIVUILLA 15-18

LIITE SIVUILLA 3-6KIEKKOKAUSI ALKAA!

Käy katsomassa lisää kotisivuiltamme: www.juniorsport.fi tai soita toimistollemme:  040 768 9057

NAISTEN HARRASTELÄTKÄ

PEUHUKOTKATVAASAN LUISTELUKOULU

-09-syntyneet ja nuoremmat tytöt sekä 
pojat pelaavat viikoittain Jobio-Liigaa. 

Keskiviikkoisin harjoitukset ja viikonloppuisin 
pelit jäähallilla. Jobio-Liigan 2010 ja nuo-
remmat aloittavat harjoitukset 10.9. klo 10-
11. 2009-syntyneet aloittavat 9.9 klo 10.00.

Joka tiistai 19-20 naisten harrastelätkä alkaen 5.9. 

Kaikentasoisille naisille suunnattu harrastemuoto Vaasassa! 
Ilmoittautuminen kotisivuiltamme.

Vaasan Luistinkerho ja Junior Sport järjestävät yhteisen luistelukoulun vuosi-
na 2010-2014 syntyneille tytöille ja pojille! Ilmoittautuminen kotisivuiltamme.

Valitse itsellesi parhaiten sopiva harjoituspäivä:
- syyskausi alkaa ke 6.9 kummankin ryhmän yhteisellä karnevaalilla

- keskiviikon luistelukoulun syyskausi alkaa ke 13.9.
- lauantain luistelukoulun syyskausi alkaa la 16.9.

Peuhukotkat on 3-5-vuotiaille lapsille tarkoitettu 
leikkiin perustuva liikuntaryhmä. 

Peuhukotkat peuhaavat keskiviikkoisin Vöyrinkaupungin koulun liikuntasalissa 
(osoite: Vuorikatu 11). Ryhmä 1 peuhaa klo 17.00-17.45 ja ryhmä 2 18.00-

18.45. Peuhukotkien syksyn ensimmäinen kokoontuminen on 6.9.2017. 

Toimintaan osallistuminen on ILMAISTA. Ilmoittautuminen kotisivuiltamme.

TYTTÖKIEKKOKOULU

EASY-HOCKEY
Easy-Hockey on matalan kynnyksen harrasteryhmä, joka harjoittelee 

kerran viikossa lauantaisin klo 18-19 Vaasan jäähallissa. Toiminta on suunnat-
tu 10-17-vuotiaille nuorille. Osallistuminen Easy-Hockey toimintaan on täysin 

ILMAISTA. Ensimmäinen harjoitus on la 9.9 klo 18.00.
Ilmoittautuminen kotisivuiltamme.

Tyttökiekkokoulu on suunnattu aloitteleville tyttökiekkoilusta kiin-
nostuneille tytöille. Tyttökiekko-koulu harjoittelee kerran viikossa Vaasan 
jäähallissa lauantaisin klo 14-15. Osallistuminen on toimintaan on täysin 

ILMAISTA. Ensimmäinen harjoitus on 9.9 klo 14-15.

Haemme kaikkiin ikäluokkiin lisää junioreita!



Wasa Teaters 99:e 
spelår inleds 
med musikal om 

möbeljätten IKEA och dess 
grundare, med en berättelse 
om en dag i fem vanliga öst-
erbottningars liv och med 
dramatiserade sagostunder i 
regionen.

- Varifrån kommer vi, vem 
är vi, vart är vi på väg? Det 
är centrala frågeställningar 
i de pjäser som Wasa Teater 
sätter upp under det kom-
mande spelåret då Finland 
firar 100 år av självständig-
het. Det blir en djupdykning 
i det rikssvenska, det öster-
bottniska och det finländska 
- stark nutidsdramatik som 
genom satir, hejdlös komik 
men också med svärta och 
skarp blick belyser den tid 
vi lever i, berättar teaterchef 
Åsa Salvesen.

Sagostunder och Ingvar!
- en musikalisk möbelsaga
Turnerar i Österbotten från 
och med september 2017. 
Sagor som kan väljas är Pett-
son och Findus med Pann-
kakstårtan, Ingrid och Ivar 
letar spöken, Aja Baja, Al-
fons Åberg och Pudlar och 
Pommes med till hörande 
material.

För 1-10-åringar i säll-
skap med någon vuxen. En 
dramatiserad sagostund för 
mindre och större barn med 
tillhörande familjeskoj. Efter 
sagostunden får familjen lek-
fullt bekanta sig med sagans 
tematik och fantasivärld.

Sex sjungande skådespelare 
och två musiker bjuder på en 
fartfylld och rolig föreställ-
ning med fiffig humor och 

roliga rim. Det bjuds på en 
svängig blandning av svens-
ka folkvisor, psalmer, jazz 
och habo i pjäsen Ingvar! - 
en musikalissk möbelsaga av 
Klas Abrahamsson och Erik 
Gedeon. Regi: Markus Virta 
och i rollerna Johan Aspelin, 
Anna-Maria Hallgarn, Erik-
Andre Hvidsten, Saara Leh-
tonen, Thomas Lundin, Ric-
hard Mitts, Tove Qvickström 
och Maria Udd.

Svälta räv 
och Årets pjäs
En dag i fem österbottningars 
liv. En tragikomisk skildring 
av relationer, svek och läng-
tan.

I Svälta räv Cecilia har ett 
litet cateringföretag med en 
stor beställning och termosta-

ten i hennes kylrum har gått 
sönder. Hennes förra man 
Kennet är elektriker men han 
svarar inte i telefon när han 
ser vem det är som ringer. 
Dottern Rebecca hamnar ofta 
i kläm mellan föräldrarna 
men har också sina egna be-
kymmer. Inte heller Kennets 
nyanställda hjälpreda Fred 
har haft det så lätt i livet, vilket 
han gärna berättar om för den 
som vill lyssna.

Svälta räv av arbetsgrup-
pen under ledning av Joa-
kim Groth. Dramatisering 
av Anna Simberg och regi av 
Joakim Groth. I rollerna Jo-
nas Bergkvist, Lina Ekblad, 
Alexandra Häggman, Carola 
Saren och Jan-Christian Sö-
derholm.

Ärets pjäs är en föreställ-

ning för dig som är levande 
eller för dig som ska dö. För 
dig som är härifrån eller däri-
från. För dig som är utifrån 
eller ut-och-inifrån.

Denna existentiella resa 
från 1600-talets Descartes till 
Facebook idag kommer att ta 
sig an den omöjliga uppgiften 
att ta reda på vad vår verklig-
het består av. Vad som är sant 
eller falskt, vad som är nu el-
ler då, vem som är skådespe-
laren och vem som är publik.

Årets pjäs av och med Lina 
Ekblad. Musik av Ralf Ny-
qvist.

Imprimatur, De langer-
hanska
öarna och Nonen Vocals
Kammarspelet Imprima-
tur skildrar ett möte mellan 

prästen och riksdagsmannen 
Anders Chydenius och Sve-
riges mäktige censor Niclas 
von Oelreich, som ensam be-
stämde vad som fick tryckas 
i riket. Det fiktiva mötet äger 
rum i Stockholm kvällen 
den 2 juli 1766, dagen innan 
Chydenius blir utesluten ur 
riksdagen och måste lämna 
staden. I den dramatiska ide-
ologen på liv och död vägs 
argumenten för och emot 
tryckfrihet och handlingars 
offentlighet och den bygger 
på primärkällor i form av 
utskottsprotokoll från riks-
dagen. Faktaunderlaget har 
sammanställts av Gustav 
Björkstrand och Pertti Hyt-
tinen.

Gästspel Imprimatur av 
Erik Norberg. I rollerna Mats 
Holmqvist, Göran Sjöholm 
och Gustav Björkstrand (be-
rättade). Tidsenlig musik av 
Lauri Pulakka, Reijo Tunk-
kari och Kati Välimaa.

För första gången i en fin-
ländsk produktion - systrar-
na Ekblad tillsammans, i regi 
av Ulrika Bengts.

De langerhanska öarna 
är en lekfull dystopi där 
förlusten av mening sam-
manlänkar de två systrarna, 
som spelas av Ylva och Stina 
Ekblad. Susanne Ringells 
nyskrivna dramatik presen-
teras i en poetisk omgivning, 
där de inre politiska sfärerna 
också komma till tals. I pjä-
sen möter vi två systrar i ett 
hotellrum, där de funderar 
kring vad som är viktigare - 
då eller nu.

Precis som Marilyn Mon-
roe söker Nonen Vocals nu 
svaret på de eviga frågorna 
om kärleken. I showen gla-
mour radas musikaliska pär-
lor upp av Madonna, Abba, 
Adele, Aretha Franklin och 
många fler. Nonen Vocals är 
en ambitiös vokalgrupp med 
Vasa som hemort. Gruppen 
leds av Maria Timoshenko.

Gästspel, en konsert och
Den första dagen
Yo-bro är en gästspel där 
Steffe och Micke intar scenen 
under förvirrande oständig-
heter och ger er en aldrig 
tidigare skådad show. För-
vänta er att bli provocerade 
och överraskade, förvänta 

er att ni kommer att skratta. 
Blaue Frau tar dragkingandet 
till the next level!

Regi och dramaturgi av 
Anders Slotte och på scen 
Sonja Ahlfors, Joanna Wing-
ren och Malin Nyqvist.

Vinterklang är en konsert 
med frostigt värmande toner 
i allt från visa till musikal. 
Medverkande av Helen Sjö-
holm, Anna-Maria Hallgarn, 
Markus Lytts och Maria Udd.

Ritva är första dagen på 
jobb igen på Vilans vårdhem 
efter en veckas semester, och 
nu ska hon börja ett nytt liv: 
"inte jobba övertid, inget 
mera kaffepimplande under 
nattskiften...". Som i de bästa 
farser, går förstås ingenting 
som i Strömsö. Det mesta 
som kan gå fel gör det och ef-
ter en dålig start blir allt vär-
re. Pjäsen Den första dagen 
är en tragikomisk berättelse, 
är skriven av Anna Krogerus 
md humor, vishet och värme.

Regi av Åsa Salvesen, sce-
nografi av Markus Tsokkinen 
och i rollerna Johan Aspelin, 
Jonas Bergqvist, Lina Ekblad, 
Markus Lytts, Carola Saren, 
Ingrid Söderblom, Tove 
Qvickström, Maria Udd m.fl.

Pelle Svanslös 
och teaterträffar
Välkommen på ett medryck-
ande kattäventyr, med svan-
sar som dansar och katter 
som spinner, sjunger och lu-
ras. Pelle Svanslös (av Gösta 
Knutsson) är en varm och 
hjärtlig föreställning med 
mycket humor för hela fa-
miljen.  Premiär är 23.3.2018. 
Regi: Agneta Lindroos.

Kom och bekanta dig med 
vår verksamhet och träffa vår 
personal. Vid varje tillfälle 
finns en planerad teaterak-
tivitetet. Det blir ett roligt, 
lättsamt och inspirerande 
program som passar besö-
kare i alla åldrar. Vi inleder 
varje träff med en kaffestund, 
det finns möjlighet att köpa 
saft, te/ kaffe och tilltugg. 
Förgyll en fredag tillsam-
mans med oss. Plats är alltså 
Wasa Teater, Sandögatan 7 
(ingång via huvudentren). 
Fredagen 22.9., 27.10., 17.11. 
och 15.12. kl 10 - 11.30.

MUSIKAL, SAGOR OCH TRAGIKOMEDI 
INLEDER SPELÅRET PÅ WASA TEATER

 2

Myynti ja huolto
Försäljning och service

Tammipiha-Ekgården
J045 6566 659

www.halonen.com

HUOM!
UUSI OSOITE
Laivakatu 13
(Minimani)
OBS! NY ADRESS
Skeppsgatan 13
(Minimani)

KATSO KALA JA ELÄINVALIKOIMA NETISTÄ!

BEKANTA DIG MED FISK- OCH DJURSORTI-

MENTET PÅ NÄTET!

www.vaasanakvaarioliike.fi 

Hyvät kaupat keskellä Vaasaa 
Bra affärer i centrum av Vasa



TEDXVasa-yhdistyksen 
Mahdi Hamidi, Krista 
Haapamäki, Tommi 
Ranta, Anna-Stina Lassus 
ja Kristoffer Jansson 
kertovat ensimmäisen 
TEDxVasa-tapahtuman 
puhujilla olevan 
jakamisen arvoisia ideoita 
Vaasalle ja lähialueelle. 
- Kuva: Juha Rantala

KIEKKOKAUSI ALKAA!

Käy katsomassa lisää kotisivuiltamme: www.juniorsport.fi tai soita toimistollemme:  040 768 9057

NAISTEN HARRASTELÄTKÄ

PEUHUKOTKATVAASAN LUISTELUKOULU

-09-syntyneet ja nuoremmat tytöt sekä 
pojat pelaavat viikoittain Jobio-Liigaa. 

Keskiviikkoisin harjoitukset ja viikonloppuisin 
pelit jäähallilla. Jobio-Liigan 2010 ja nuo-
remmat aloittavat harjoitukset 10.9. klo 10-
11. 2009-syntyneet aloittavat 9.9 klo 10.00.

Joka tiistai 19-20 naisten harrastelätkä alkaen 5.9. 

Kaikentasoisille naisille suunnattu harrastemuoto Vaasassa! 
Ilmoittautuminen kotisivuiltamme.

Vaasan Luistinkerho ja Junior Sport järjestävät yhteisen luistelukoulun vuosi-
na 2010-2014 syntyneille tytöille ja pojille! Ilmoittautuminen kotisivuiltamme.

Valitse itsellesi parhaiten sopiva harjoituspäivä:
- syyskausi alkaa ke 6.9 kummankin ryhmän yhteisellä karnevaalilla

- keskiviikon luistelukoulun syyskausi alkaa ke 13.9.
- lauantain luistelukoulun syyskausi alkaa la 16.9.

Peuhukotkat on 3-5-vuotiaille lapsille tarkoitettu 
leikkiin perustuva liikuntaryhmä. 

Peuhukotkat peuhaavat keskiviikkoisin Vöyrinkaupungin koulun liikuntasalissa 
(osoite: Vuorikatu 11). Ryhmä 1 peuhaa klo 17.00-17.45 ja ryhmä 2 18.00-

18.45. Peuhukotkien syksyn ensimmäinen kokoontuminen on 6.9.2017. 

Toimintaan osallistuminen on ILMAISTA. Ilmoittautuminen kotisivuiltamme.

TYTTÖKIEKKOKOULU

EASY-HOCKEY
Easy-Hockey on matalan kynnyksen harrasteryhmä, joka harjoittelee 

kerran viikossa lauantaisin klo 18-19 Vaasan jäähallissa. Toiminta on suunnat-
tu 10-17-vuotiaille nuorille. Osallistuminen Easy-Hockey toimintaan on täysin 

ILMAISTA. Ensimmäinen harjoitus on la 9.9 klo 18.00.
Ilmoittautuminen kotisivuiltamme.

Tyttökiekkokoulu on suunnattu aloitteleville tyttökiekkoilusta kiin-
nostuneille tytöille. Tyttökiekko-koulu harjoittelee kerran viikossa Vaasan 
jäähallissa lauantaisin klo 14-15. Osallistuminen on toimintaan on täysin 

ILMAISTA. Ensimmäinen harjoitus on 9.9 klo 14-15.

Haemme kaikkiin ikäluokkiin lisää junioreita!

MUSIKAL, SAGOR OCH TRAGIKOMEDI 
INLEDER SPELÅRET PÅ WASA TEATER



Vaasassa aloitetaan tänä syksynä neljäs 
kausi liigapaikkakuntana. Vaasan Sportin 
liigaorganisaatio ottaa jatkuvasti askeleita 
oikeaan suuntaan tullakseen vakiintu-

neeksi pudotuspelijoukkueeksi Liigassa. Vaasassa 
halutaan ja janotaan menestystä sekä urheilulliselle 
että taloudellisella puolella ja liigastatus asettaa myös 
ihan uudenlaisia vaatimuksia juniorikiekkoilulle 
alueellamme. Kansallinen kilpailu on tänä päivänä 
kovaa jo juniortasolla ja Vaasan Sportin Junioreissa 
on tiedostettu lasten ja nuorten liikkumiseen, harras-
tamiseen, kilpailuun ja pelaajakasvatukseen liittyvät 
haasteet. Junioriseuran menestystä voidaan mitata 
useilla eri tavoilla. Toiset mittaavat pelaajamäärää, 
toiset kilpailullista menestystä, jotkut taloudellis-
ta osaamista, kuka mitäkin… Jokainen mittari on 
luonnollisesti tärkeä ja todellinen, mutta mielestäni 
yhtä ainoaa, raadollista totuutta kertovaa mittaria ei 
ole olemassa. Junioriseuran pyörittäminen on tänä 
päivänä monien asioiden summa. 

Jokaisen osa-elementin pitää olla vähintään koh-
tuullisella tasolla ja tekemisen laadun onnistumiseen 
vaikuttaa moni muuttuja. Omat roolinsa ja vaikut-
tavuutensa on palkatuilla henkilöillä ja resurssien 
kohdentamisella, valmentajilla ja muilla joukkueiden 
toimihenkilöillä, yhteistyökumppaneilla, vanhem-
milla ja luonnollisesti pelaajilla. Nämä yhdessä, 
samansuuntaisesti toimien, muodostavat seuran, 
jolla on mahdollisuus hyvälaatuiseen kestävään 
toimintaan.

Vaasan Sportin Juniorit on ottanut oman paikkansa 
alueemme johtavana juniorjääkiekon erikoisseura-
na. Olemme asettaneet itsellemme tavoitteen olla 
eturivin seura maassamme ja mielestämme olem-
me siinä hyvin onnistuneet, ainakin olemme sillä 
tiellä. Olemme olleet vahvasti mukana rakentamassa 
maamme suurinta seurayhteistyöverkostoa, jossa 
tällä hetkellä on mukana 18 jääkiekkoseuraa vanhan 
Vaasan läänin alueelta pelaajamäärän ollessa noin 
3 000 pelaajaa. Tavoitteenamme on toimia yhdessä 
pohjalaisen pelaaja-polun mahdollistajana ja kertoa 
kaikille alueemme jääkiekosta kiinnostuneille lapsille 
ja nuorille seuraavaa: 

”Tule mukaan! Aloittamalla jääkiekon harras-
tuksen jossain alueemme seuroista saat varmasti 
hyvätasoista valmennusta, pidät hauskaa saman 

henkisten kavereitten kanssa ja olet polulla, jonka 
päässä voi häämöttää ammattilaisuus.”

Haluamme yhdessä kaikkien seurojen kesken tukea 
lasten unelmia ja mahdollistaa hyvän ja vauhdikkaan 
harrastamisen vastuullisessa ympäristössä. Tämä 
tarkoittaa seurojen elinvoimaisuuden turvaamisen, 
kustannusten kurissapitämisen, laadukkaan val-
mennuksen sekä tavoitteellisen huippu-urheilun 
yhdistämistä. Vaasan Sportin Junioreiden rooli on 
tässä yhtälössä ratkaiseva. Voimme tarjota esimerkin 
pienemmille seuroille, oppia muilta ja ennen kaikkea 
mahdollistaa peruskoulun jälkeisen tavoitteellisen 
huippu-urheilun ja opiskelun yhdistämisen alueem-
me lahjakkaimmille pelaajille. 

Harrastamisen kustannukset ovat olleet taas viime 
aikoina tapetilla. Jääkiekko koetaan useissa yhte-
yksissä lajiksi, jota ei ole varaa harrastaa. Puhu-
taan seuroista, joissa 12 -vuotiaan pelaajan kiinteä 
kuukausimaksu voi olla jopa 400 eur/kk vuosimak-
sun lisäksi. Tähän kun lisätään varustehankinnat, pu-
hutaan kalliista lajista. Vaasan Sportin Junioreissa on 
onneksi kyetty pitämään pelaamisen kustannukset 
kohtuullisina. Onnistuneen taloushallinnon, joukku-
eille osoitettujen varainhankintamahdollisuuksien ja 
järkevien toimintatapojen ansiosta voi Vaasassa har-
rastaa jääkiekkoa erittäin kohtuullisin kustannuksin. 
Väitämme olevamme yksi niistä seuroista Suomessa, 
jossa kuka tahansa voi pelata ja harrastaa jääkiekkoa. 
Tälläkin kaudella tarjoamme jopa maksuttomia ma-
talan kynnyksen ryhmiä lapsille ja nuorille.

Olemme vuosia tehneet töitä sen eteen, että seu-
ramme voi hyvin sekä taloudellisesti että urheilul-
lisesti. Olemme viime vuosien aikana panostaneet 
toimintaamme paljon muuttuen entistä yhteisölli-
semmäksi seuraksi, jolla on selkeät toiminnalliset 
tavoitteet. Nyt olemme vaiheessa, jossa rakenteemme 
ovat hyvällä kansainvälisellä tasolla mahdollistaen 
pienempien junioreiden suuren pelaajamassan ja 
kilpaikävaiheen pelaajan henkilökohtaisen ja yksilöl-
lisen kehittämisen. Vaasan Sportin Juniorit tuottaa 
tulevaisuudessa entistä enemmän huippupelaajia ja 
elämänikäisiä lajifaneja.  

Johnny Lindqvist, puheenjohtaja

Juniorijääkiekkoa liigapaikka kunnalla



Juniorijääkiekkoa liigapaikka kunnalla

Kuvat: Samppa Toivonen
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3 2 5 6 1 8 7 9 4
1 6 7 5 9 4 8 3 2

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Mon Aug 28 11:21:04 2017 GMT. Enjoy!

AUTOMATION AND ELECTRICAL SYSTEMS

flexibility
reliability

efficience

www.escarmat.com

KUN ETSITTE OSAAVAA JA LUOTETTAVAA
ALIHANKKIJAA
TAI YHTEISTYÖKUMPPANIA SÄHKÖ-
JA AUTOMAATIO-ALALLE, ON VALINTASI
Oy ESCARMAT Ltd.

Työssään viihtyvät ja osaavat asentajamme huolehtivat
siitä, että työnjälki ja laatu tyydyttää asiakkaitamme.

.Ihmiset tekevät palveluja ihmisille ja siksi meille on tärkeää
luoda asiakkaihimme luotettava suhde.
Näin ollen neuvottelut ovat avoimia ja kumpikin osapuoli
tietää realiset mahdollisuudet yhteistyöhön.

Palveluihimme kuuluu myös suunnittelupalvelut ja
logiikka- ja valvomo-ohjelmoinnit, keskusvalmistuksen
lisäksi tukemaan  laajempaa yhteistyötä.

Teemme aina lähteville tuotteile toiminta- ja standardin
mukaiset testaukset. Laatuosastomme ainoa tavoite
on 100% laatu ja siinä olemme myös onnistuneet!

Vankka osoitus toiminnastamme on, että olemme
tehneet yhteistyötä mm. ABB:n ja Wärtsilän kaltaisten
globaalien toimijoiden kanssa yli 20 vuoden ajan.
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Vasa Sports juniorers Jobio-
Liga startar sin andra 
säsong i höst. I Jobio-Ligan 
träffas flickor och pojkar i 

åldern 4 – 8 år två gånger i veckan för 
aktiverande lek och spel på is. Vartan-
nat veckoslut är det matchdag med 
interna lag. Träningarna avslutas med 
fem minuters samtal, vars syfte är att 
stärka den sociala gemenskapen och 
tryggheten i gruppen. Samtalen rör 
sig kring hur träningen och samvaron 
med kompisarna varit, samt goda 

levnadsvanor. Ett motto för verksam-
heten är ”My happy place” d.v.s. att 
barnen skall känna att träningarna i 
ishallen är en plats dit de är välkomna 
för att tillsammans på ett glatt aktive-
rande sätt få lekfullt och tryggt träna 
olika färdigheter. Barnen indelas i två 
grupper, AHL-gruppen för nybörjar-
na och NHL-gruppen som är en fort-
sättningsgrupp.  NHL-gruppen spelar 
under säsongen träningsmatcher även 
mot andra juniorlag i regionen.

I år är det sista säsongen i Jobio-

Ligan för 2009 födda spelare. Denna 
åldersklass utgör en egen grupp, även 
nya spelare är välkomna till denna 
grupp. 

Jobio-Ligans målsättning är att 
åstadkomma positiva upplevelser för 
barnet kring ett naturligt rörelsebe-
hov. Positiva upplevelser som uppre-
pas tillräckligt ofta väcker hos barnen 
lust att lära sig nya färdigheter.

Den första Jobio-Liga träningen är 
Sö. 10.9 klo. 10.00 – 11.00. Då kom-
mer det att finnas en betjäningspunkt 
i ishallens aula för anmälning

Nya 2009 födda spelare är mycket 
välkomna med från Lö. 9.9 klo. 10.15 
– 12.15.

Frågor gällande Jobio-Liga kan 
skickas till joni.finne@juniorsport.fi 
eller 050 0631065 

Kul på is med Jobio-Liga
Kuvat: Samppa Toivonen
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www.megamedia.fi

Julkaisemme viikoittain lukijoiden kuvia digial-
bumissa. Voit osallistua sähköpostitse, lähettä-

mällä kuvasi 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. 

Juha Kulmala, Kauhajoki



Szakali Levente, Vaasa

Gertrud Engman, Helsingby



www.megamedia.fi

Szakali Levente, Vaasa

Juha Kulmala, Kauhajoki
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Matti Hietala, Vaasa. Neitoperhonen

Matti Hietala, Vaasa. Kukkaisa suihkulähde, Vaasa



www.megamedia.fi

Benita Söderäng, Vasa

Juha Kulmala, Kauhajoki
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Benita Söderäng, Vasa. Gott med hallon.
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SÖDERFJÄRDENIN METEORIIHI
Marenintie 292 Sundom, Vaasa
NÄYTTELY AVOINNA YLEISÖLLE: 4.6-27.9 
ke 18-20 ja su 14-20
Tilauksesta ryhmille: Toukokuu-Lokakuu, joka 
päivä online: www.meteoria.fi tai VisitVaasa:n 
kautta, puh (06) 325 1145
TIKANOJAN TAIDEKOTI
Pariisi 1894: Gauguinin ja Strindbergin 
piirin suomalaistaiteilijat 2.6.–1.10.2017 
Näyttely keskittyy pohjoismaisten taiteili-
joiden sukupolveen, jotka oleskelivat Paul 
Gauguinin ja August Strindbergin piireissä 
Pariisissa vuoden 1894 tienoilla.
Elokuvanäytös ”Oviri”
Lauantaisin klo 14 esitetään Tikanojan 
taidekodissa elokuva "Oviri", joka kertoo Paul 
Gauguinin ajasta Pariisissa 1894 tienoilla 
sekä myös kohtaamista Strindbergin kanssa. 
Elokuva ei sovellu lapsille.
Avoinna: tiistai–sunnuntai 10-16
Pääsymaksut: 7 € / 5 € / alle 18 v. ilmainen
Hovioikeudenpuistikko 4, Vaasa
KUNTSIN MODERNIN TAITEEN MUSEO
Art Battle 4.2.–3.9.2017
Kuntsin taidekokoelmasta koottu näyttely 
Art Battle juhlistaa helmikuussa 10 vuotta 
täyttävää museota.
Marjo Levlin: Unelmia, haamuja 
6.5.–3.9.2017
Installaatioista ja lyhytelokuvista koostuva 
näyttely käsittelee pienestä suomenruotsa-
laisesta pitäjästä Pohjanmaalla nousseita 
unohdettuja tarinoita, joissa ihmiset etsivät 
paikkaansa, elinkeinoaan ja itseään.
Yleisölle avoin opastus järjestetään su 
3.9.2017 klo 13 ruotsiksi ja klo 14 suomeksi.
Opastus sisältyy pääsylipun hintaan.
Avoinna: tiistai–sunnuntai 11–17
Pääsymaksut: 7 € / 5 € / alle 18 v. ilmainen
Sisäsatama, Vaasa
POHJANMAAN MUSEO
Tarinoita taidekaupungista – Vaasan Tai-
deyhdistys 100 vuotta 19.5.-10.9.2017
Vaasan Taideyhdistys täyttää sata vuotta. 
Juhlavuoden näyttely esittelee yhdistyksen 
taidekokoelmaa ja sen muotoutumista.
Katse kokoelmiin: 1980-luvun taidetta
Elokuussa Pohjanmaan museon Katse 
kokoelmiin –näyttelysarjassa on esillä 
Jarmo Mäkilän (s. 1952) maalaus Nimetön, 
1983.
Avoinna: tiistai–sunnuntai 10–17
Pääsymaksut: 7 € / 5 € / alle 18 v. ilmainen. 
Museokatu 3, Vaasa

VAASAN TAIDEHALLI
SANNA MARIA PAANANEN & TERO ULVILA: LIAISON 
– YHTEISMAALAUKSIA 2.9.–15.10.
Näyttely esittelee Sanna Maria Paanasen 
ja Tero Ulvilan yhdessä maalaamia teoksia, 
joissa erilaiset tyylit kohtaavat. Maalaukset 
pohjautuvat yhteisiin kokemuksiin sekä 
kerroksittain tapahtuvaan toisen tekemisen 
tulkitsemiseen ja jatkamiseen.
Avoinna: tiistai–sunnuntai 11–17
Ilmainen sisäänpääsy. 
Vaasan kaupungintalo, Senaatinkatu 1 D
Sisäänkäynti Raastuvankadun puolelta.
BLACK WALL GALLERY 
SEOS (TEEMU SORILA, VILLE HILTUNEN, HERMANNI 
WOLFF) 18.8 - 10.9.2017
Korsholmanpuistikko 6, Vaasa Avoinna ke-
pe klo 13-18 ja la-su 12-15 Vapaa pääsy

BOCK´S CORNER BREWERY, KYLÄKAUPPA 
Avoinna to. klo 15-18, Gerbyntie 18
Sirpa Seppelin, maalausnäyttely 
esillä 30.9. asti. Auki tors. klo 15-18 tai 
sopimuksen mukaan.
Ravintola, Mårten Sippus näyttely 
"Yksinäisyys huomaamattomuudessa" 
esillä 28.7.-28.9. 
ATELJE TORNI 
Pitkäkatu 66. 22.8.-10.9.2017 
Arto Dahlbo, Markku Katajisto, Seppo Lammi 
ja Laura Katajisto-Takahashi tuovat esiin 
omia töitään nyt seuraavat 3 viikkoa. 
Avoinna ti-to 12-18 la-su 12-16. Sisäänkäynti 
pihanpuolelta.
MERIMUSEO, Vaasa, Palosaaren salmi 
(06)3120511
Perusnäyttelyn lisäksi valokuvanäyttely: 
Palosaaren salmen historiaa ja tulevaisuutta.
Avoinna 22.5.- 25.8-klo11.30 – 18.30

METEORIA SÖDERFJÄRDEN
Marenvägen 292 Sundom, Vasa
UTSTÄLLNINGEN ÖPPEN FÖR ALLMÄN-
HETEN: 4.6-27.9 ons 18-20 och sö 14-20 På 
beställniong för grupper: maj-okt, alla dagar 
online: www.meteoria.fi elr VisitVaasa, puh 
(06) 325 1145
TIKANOJAS KONSTHEM
Paris 1894: finska konstnärer i Gauguins 
och Strindbergs krets 2.6.–1.10.2017
Utställningen fokuserar på en generation av 
nordiska konstnärer som vistades i Paris kring 
år 1894 i Paul Gauguin och August Strind-
bergs umgängeskrets.
Filmförevisning ”Oviri”
Varje lördag kl. 14 visas i Tikanojas konsthem 
filmen "Oviri” som berättar om Paul Gauguins 
tid i Paris kring 1894 och även om mötena 
med Strindberg. Filmen lämpar sig inte för 
barn. 
Öppet: tisdag–söndag 10–16
Inträde: 7 € / 5 € / under 18 åringar gratis. 
Hovrättsesplanaden 4, Vasa
KUNTSI MUSEUM FÖR MODERN KONST
Art Battle – evenmång lördag 26.8.2017
Utställningarna öppna kl. 11-22, gratis 
inträde. Asfaltteckning, Äänilevy on ystävä –
vinylmaraton, Bock’s Corner Brewery pop up, 
pins workshop, Dansskola Kipinä workshop 
och dansuppvisning. Konstkvart på svenska 
kl. 18. 
Art Battle 4.2.–3.9.2017
Utställningen Art Battle är sammanställts av 
Kuntsis konstsamling. Genom utställningen 
firar man att museet fyller 10 år i februari.
Marjo Levlin: Drömmar, vålnader 
6.5.–3.9.2017
Utställningen, som utgörs av installationer och 
kortfilmer, behandlar bortglömda berättelser 
från en finlandssvensk socken i Österbotten 
om människor som söker sin plats, sin näring 
och sig själva. 
Allmän guidning ordnas sö 3.9.2017 kl. 13 på 
svenska och kl. 14 på finska.
Guidningen ingår i inträdesavgiften.
Öppet: tisdag–söndag 11–17
Inträde: 7 € / 5 € / under 18 åringar gratis. 
Inre hamnen, Vasa

ÖSTERBOTTENS MUSEUM
BERÄTTELSER FRÅN EN KONSTSTAD – VASA KONST-
FÖRENING 100 ÅR  19.5.–10.9.2017
Vasa Konstförening fyller hundra år. Jubi-
leumsårsutställningen presenterar föreningens 
konstsamling och hur den har utformats.
Glimtar ur samlingarna: 1980-tals konst
I augusti visas i Österbottens museums mini-
utställning Glimtar ur samlingarna en målning 
Utan titel, 1983, av Jarmo Mäkilä (f. 1952)
Öppet: tisdag–söndag 10–17 
Inträde: 7 € / 5 € / under 18 åringar gratis. 
Museigatan 3, Vasa
VASA KONSTHALL
SANNA MARIA PAANANEN & TERO ULVILA: LIAISON – 
GEMENSAMMA MÅLNINGAR 2.9.–15.10.
På utställningen visas Sanna Maria Paana-
nens och Tero Ulvilas gemensamma verk, 
där olika stilar möts. Målningarna baserar 
sig på gemensamma erfarenheter samt på 
tolkning av den andras arbete och fortsättning 
på det i skikt.
Öppet: tisdag–söndag 11–17
Gratis inträde
Vasa stadshus, Senatsgatan 1 D
Ingång från Rådhusgatans sida
BLACK WALL GALLERY 
SEOS (TEEMU SORILA, VILLE HILTUNEN, HERMANNI 
WOLFF) 18.8 - 10.9.2017
Korsholmsesplanaden 6, Vaasa Öppet ons-fre 
kl. 13-18 och lö-sö 12-15. Fritt inträde
ATELJÉ TORNI
Storalånggatan 66. 22.8.-10.9.2017
Arto Dahlbo, Markku Katajisto, Seppo Lammi 
och Laura Katajisto-Takahashi ställer ut sina 
arbeten de tre kommande veckorna.
Öppet ti-to 12-18 lö-sö 12-16. Ingång från 
gården.

BOCK´S CORNER BREWERY, BYABUTIKEN 
Öppet to. klo 15-18, Gerbyntie 18
Sirpa Seppelin, målningsutställning 
framme till och med 30.9. Öppet tors kl 15-18 
eller enligt överenskommelse.
Restaurangen, Mårten Sippus utställning 
"Ensamheten i skymundan" 
under tiden 28.7-28.9. Vernissage på fredagen 
28.7. kl 17-19. Välkommen!
VASA SJÖMUSEUM, Brändö sund, (06) 3120511.
Sommarens utställning: Brändö sunds historia 
och framtid.
Öppet 22.5.- 25.8.2016 kl. 11.30 - 18.30

Kustannus / Utgivare: Paino / Tryck: 

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

Näyttelyt Utställningar



Wasa Innovation Center goes live

Toiminta 
käynnistyy 

nyt jo syksyllä. Ilmoittaudu!
Verksamheten kör igång I höst. Anmäl dig!



ID of people, products, 
documents, process (AutoID)

Digital automation and dis ruption

EDUCATION

AI

TRANSACTIONS

WORK



SOCIAL 
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Digital automation and dis ruption

 LOGISTICS

 MEDIA POLITICS HEALTH



PROFIT AND NON-PROFIT 
ACTIVITY

Jos sinulla on ehdotuksia toiminnalle, toimin-
tatavoille tai haluat olla mukana joko jossain 
ryhmässä, yrityksen puolesta tai henkilö-

kohtaisesti voit nyt ilmoittautua. Ilmoittautuneille 
lähtee tiedotuksia toiminnan suhteen ja pääset 
vaikuttamaan toiminnan kehittämiseksi.

Om du har förslag till verksamhet, idéer 
eller vill vara med i någon grupp, person-
ligen eller som representant för något 

företag, anmäl ditt intresse nu. Dom som anmält 
sig får information under höstens gång. 
Dessutom kan du nu påverka utformningen av 
verksamheten.

Ilmoittautumiset – Anmälningar:
sture.udd@upc.fi



Bock’s Oktoberfest
22-23.9.2017

Bock´s Oktoberfest
Style: Märzen/Oktoberfestbeer

Bock´s Oktoberfest has a deep golden color, stabile white 
foam and fresh grainy aroma. With the first sip you can 
taste the rich malty body followed by a mild bitterness. 

It is easy to drink thanks to the soft carbonation and the 
mild and sweet aftertaste.

IBU: 22 ABV: 6 % EBC: 15 Plato: 14,1

No Oktoberfest without an Oktoberfest beer



 Juha Rantala

Atelje Tornissa, Vaasan Pitkälläkadulla, on 
esillä mielenkiintoinen neljän taiteilijan 
yhteisnäyttely. Arto Dahlbo, Seppo Lam-
mi, Markku Katajisto ja Laura Katajisto-

Takahashi ovat tuoneet esille omia töitään, jotka ovat 
varsin erilaisia, mutta sopivat kuitenkin hyvin yhteen 
ja tekevät näyttelystä monipuolisen ja kiinnostavan.

Näyttelyllä ei ole yhteistä teemaa, eikä itseasiassa sen 
kummempaa nimeäkään. Ansioitunut valokuvaaja 
Seppo Lammi tuo esille surrealistisia luontokuvia, 
joissa on kuoleman mystiikkaa. Monipuolinen eri 
taidemuotojen moniosaaja Arto Dahlbo puolestaan 
tekee humoristisia, värikkäitä töitä sekä mielenkiin-
toisia veistoksia. Markku Katajisto ja tytär Laura 
Katajisto-Takahashi tekevät sekatekniikkatöitä, mutta 
aihepiiri on tyystin erilainen. Lauran veikeät eläin-
hahmot ovat hauskoja, kun taas Markku lähestyy 
katsojaa syvillä ja puhuttelevilla aiheillaan, joissa on 
mystiikan ja surrealismin kosketusta.

Laura Katajisto-Takahashi asuu Vantaalla ja 
opiskelee Helsingissä graafista alaa. Hän sanoo isänsä 
taiteen tekemisen aina kiinnostaneen.

- Totta kai olen saanut häneltä vaikutteita, vaikka 
tyylimme ja aihepiirimme ovat tyystin erilaisia. Olen 
saanut paljon hyviä, mm. tekniikkaan liittyviä vink-

kejä, mutta omat työni ovat aihepiiriltään huomatta-
vasti sanotaanko nyt vaikkapa kevyempiä, naurahtaa 
Laura.

Katajisto-Takahashin sekatekniikkatyöt ovat haus-
koja eläinaiheisia maalauksia, joihin on käytetty mm. 
tussia, akryylia ja onpa erääseen työhön upotettu 
valokuvakin.

- Vaikka töissäni on esihistoriallisia eläimiä, haikalo-
ja ja jopa oma rakas 7-vuotias iguaanini nimeltään 
Poika, niin eläinhahmot eivät ole pelottavia, vaan ne 
ovat hyväntahtoisia ja hyviä tyyppejä.

Lauralle Atelje Tornin näyttely on tavallaan jatkoa 
viime vuoden Mustasaaren näyttelylle, joka pidettiin 
samalla porukalla.

- Kun mukaan kerran taas kelpuuttivat, ei kahta 
kertaa tarvinnut vastausta miettiä.

Symboliikkaa Katajiston tapaan
Vaasalainen taidemaalari Markku Katajisto on itse-
oppinut taiteilija ja näyttelyitä hän on pitänyt useita 
satoja, tosin viime vuosina harvemmin.

- Nyt esillä on kuusi sellaista työtä, joita näyttelyissä 
ei ennen ole ollut esillä.

Katajiston työt ovat kaikessa mystisyydessään ja 
surrealismissaan vangitsevia.

- En pääse enkä haluakaan päästä eroon teemoista, 
joihin jo nuorena tartuin. Ei käsialani ole muuttunut.

Katajisto tekee öljy- ja temperamaalauksissaan tark-
kaa, jopa pikkutarkkaa työtä, mutta siitä on muodos-
tunutkin vuosien varrella hänen tavaramerkkinsä ja 
kädenjälkensä. Boheemi taiteilija pureutuu aiheisiinsa 
huolellisesti. Työskentely, tekotapa ja niiden moniker-
roksisuus vaativat pitkäjännitteisyyttä. Siksi Katajis-
tolla tapaa olla useitakin töitä yhtä aikaa työn alla.

- Jokin ajatushan täytyy jokaisen työn taustalla olla. 
Ne lähtevät mielen sopukoista, pinnalta ja syvältä.

Katajisto on aina ollut oman tiensä kulkija. Aihepii-
ri ja muotokieli ovat useimmiten tumman synkkää 
ja niissä sivutaan kuolemaa, mystiikkaa ja erilaista 
symboliikkaa. Katajiston jälki on eleetöntä ja niukkaa, 
yksinkertaisen kauniisti pelkistettyä kuvailmaisua.

Luonto lähellä sydäntä
Mustasaarelainen valokuvaaja Seppo Lammi on tal-
lentanut vuosikymmeniä kamerallaan paitsi lehtikuvia, 
niin myös mm. luontoa ja elämää siellä. Eräs Lammin 
kiitetty pääteos on 200-sivuinen kuvateos Merenkur-
kun saaristosta, johon hän on ikuistanut kuvia merestä, 
linnuista, kasveista, eläimistä ja saaristolaiskulttuurista. 

Atelje Tornin näyttelyssä on luonto myöskin pääosas-
sa, mutta nyt hieman toisenlaisessa perspektiivissä.

- Liikun paljon luonnossa ja saaristossa. Kierrellessä 
sitä törmää paitsi luonnon monimuotoisuuteen niin 

Mielenkiintoinen yhteisnäyttely Atelje Tornissa

Veistoksista valokuviin, 
hauskoihin eläinaiheisiin 
ja syviin tunnelmiin



tLaura Katajisto-Takahashin esitte-
lee näyttelyssä hauskoja eläinaiheisia 
maalauksiaan. 
- Kuva: Juha Rantala

myös siihen, että siellä on jatkuvasti elämä ja kuolema 
vahvasti läsnä. Olen keräillyt retkilläni kaikenlaista 
rekvisiittaa aina luista eläinten pääkalloihin. Tätä 
rekvisiittaa olen käyttänyt myös tämän näyttelyn 
valokuviin.

Onneksi Lammi viihtyy edelleenkin erinomaisesti 
luonnossa, sillä tuloksena on syvällistä ja voimakasta 
valokuvataidetta, joissa surrealistisissa luontokuvissa 
kuoleman mystiikka puhuttaa ja puhuttelee.

- Ei tämä mitään uutta kokeilua ole, sillä jo 80-luvul-
la työstin tähän teemaan liittyviä kuvia. Olen samalla 
yrittänyt välttää valokuvauksen perinteisiä tekniikoita, 
ja kehittää jotakin uutta.

Ja tässä Lammi on onnistunut sykähdyttävästi. 
Kenties synkkää tematiikkaa hieman pehmentävät 
kankaalle tulostetut mattapintaiset kuvat.

- Jos lehtikuvissani tuli urbaani miljöö hyvinkin 
tutuksi, niin vastapainona luonnossa ja erityisesti 
saaristossa liikkuminen tuo esille tuota elämän toista 
puolta.

Bergössä asuva ja viihtyvä Vaasan Palosaaren eli 
Präntöön kasvatti Arto Dahlbo on varsinainen taiteen 
moniosaaja. Kuvanveistäjä, kuvataiteilija, muusikko 
ja runoilija Dahlbolla menee hyvin. Hän on asunut 
Bergössä kymmenisen vuotta ja viihtyy siellä aina vain 
paremmin.

- Viihdyn Bergön hiljaisuudessa erinomaisesti kis-

sani kanssa. Minulla on 
siellä työpaja, jossa teen 
veistoksia, sieltä löyty-
vät myös taidemaalarin 
työtilat, galleria sekä ko-
tistudio. Saan olla lähellä 
luontoa ja tehdä työtä 
omaan tahtiin. Aiheista ei 
ole ikinä pulaa, ne pulp-
puavat omista kokemuk-
sista ja tuntemuksista.

Atelje Tornin näyt-
telyssä Dahlbolla on 
esillä maalausten lisäksi 
veistoksia. Näytillä on 
mm. teos, mihin hän on 
käyttänyt hevosenkenkiä 
ja muuta rautaa materi-
aaleina.

- Tarkkailen sivusta 
mielelläni ihmisiä ja ympäristöä. Saan niistä ideoita.

Dahlbo piirsi ja maalasi jo lapsena. Vuonna 1970 oli 
ensimmäinen näyttely. 

- Kuvataide on ollut kauemmin kuvioissa. Itse asi-
assa Tammenpään Tapani prässäsi aikoinaan minua 
tekemään veistoksia.

Dahlbon työt täytyy nähdä ja kokea. Omaperäinen 

ilmaisu, lapsenomainen huolettomuus, huumori ja 
töiden värikkyys eivät jätä ketään kylmäksi.

- Teen töitä silloin kun sille on tarvetta. Muulloin 
viihdytän itseäni lukemalla, kuuntelemalla musiikkia 
tai katselemalla elokuvia. Suomen historia kiin-
nostaa. Ei tule aika pitkäksi.

uMarkku Katajis-
to ja Viiniin huku-

tetut murheet.

 Arto Dahlbon, Markku Katajiston, Seppo Lammin ja Laura Katajisto-Takahashin näyttely Atel-je Tornissa, Pitkäkatu 66, Vaasa, 10. syyskuuta saak-ka. Avoinna: ti-to klo 12 - 18 ja la-su klo 12 - 16.

uSeppo Lammi 
ja teemana No 

man`s land.

pArto Dahlbo on 
käyttänyt veistoksessaan 
mm. hevosenkenkiä ja 
muuta rautaa.

Laura Katajisto-
Takahashi





Jari Parantainen: 
Älä pelkää asiakkaan 
hintakitinää
Säästä resurssisi hyvähintaisiin kauppoihin ja kannattaville 
asiakkaille.
Jari Parantaisen uutuuskirja Hinnoittelu on helppoa ja hauskaa –55 
vinkkiä, joiden avulla nosta taksasi taivaisiin, ohjaa yrityksiä terveem-
pään hinnoittelumalliin.
Hinnoittelu on suomalaisten yritysten ja myyntihenkilöstön kipupiste. 
Tuote tai palvelu hinnoitellaan liian alhaiseksi tai tarjotaan asiakkaalle 
alennusta, ennen kuin hän on sitä edes ymmärtänyt pyytää. 
–Yrittäjät ja asiantuntijat ampuvat hinnoitellessaan usein itseään 
jalkaan. Ikään kuin suomalaisen yrityksen toimintamallin taustalla 
olisi ajatus, että elän itse niukasti, annan hyödyn asiakkaalle. Tämä on 
mielestäni nurinkurista, kirjailija ja tuotteistaja Jari Parantainen sanoo. 

Säästä resurssit hyviin projekteihin
Jos kassa on ohut, lomat pitämättä ja tuotekehitykseen ei ole rahaa, 
Parantaisen mielestä pitäisi lopettaa hinnan tinkiminen asiakkaan 
puolesta. Yrityskirjailijan mielestä myös langetaan siihen ansaan, että 
luullaan, että kaikki asiakkaat haluavat pumpata viimeisenkin pennin 
verran alennusta. Parantaisen mukaan tähän ryhmään kuuluu ehkä 
viidennes asiakkaista. 
–Jos minulle kitistään hinnoista, sanon aina, että ei tipu alennusta, ei 
mistään syystä eikä kenellekään. Pistän rajat ja pysyn jämptinä. 
Parantaisen mukaan tähän on toinenkin hyvä syy. Kaikki asiakkaat 
saavat samalla hinnalla ja heitä kohdellaan tasa-arvoisesti. 
–Ei minultakaan ole hävinnyt pelko kauppojen menetyksestä. Se kuu-
luu asiaan. Itselleni ratkaiseva hetki tapahtui 15 vuotta sitten, – kävelin 
auringonlaskuun, kun kauppoja ei olisi tullut kannattavalla hinnalla. Se 
oli oikea ratkaisu. 

Parantainen muistuttaa, että seuraavana päivänä voi tulla vastaan hyvä 
kauppa ja omia resursseja tarvitaan tähän projektiin. 
 
Tarjouspyynnöt voivat olla epäreiluja
Kirjan 55 vinkistä Parantainen paljastaa yhden, joka koskee tarjous-
pyyntöjä. 
–Sovin aina asiakkaan kanssa kaikki asiat ennen tarjousta henkilökoh-
taisesti ja kysyn, tilaavatko he minulta. Tarjous on silloin sovittujen 
asioiden dokumentointia. Asiakashan saa sitten vielä virallisen tarjouk-
seni perusteella perua kaupat, jos siltä tuntuu. Mutta niin ei ole koskaan 
käynyt.
Parantainen uskoo, että laajan tarjouskilpailun voittaa aina se, joka 
tekee suurimman hinnoitteluvirheen. Katteesta puristetaan kaikki pois 
tai tarjotaan jopa alihintaan. 
–Itse en osallistu tämän vuoksi tarjouskilpailuihin. 
Parantainen ihmettelee, miksi asiakkaat edes toivovat liian tiukkaan kil-
pailutettua tarjousta, sillä kilpailun voittajaa taatusti potuttaa joka päivä 
tehdä hommaa, joka ei kannata. Silloin asiakkaalle ei tarjota parasta 
osaamista ja innostusta.  
–Eihän se voi olla asiakkaan etu. 
Parantainen Hinnoittelu on helppoa ja hauskaa -kirjassaan opastaa, 
kuinka yritys voi menettää rahaa vuosia väärällä hinnoittelumallilla. 
Kirjan esittelytekstissä Parantainen sanookin, että opit luopumaan alen-
nuksista loppuelämäksesi ja pian naureskelet niiden horinoille, jotka 
eivät ole tätä kirjaa lukeneet. 

Teksti ja kuva: Jaana Larsson

t Kirjailija ja tuotteistaja Jari Parantainen julkaisee 
syyskuussa uuden myyntikirjan Hinnoittelu on helppoa ja 
hauskaa  – 55 vinkkiä, joiden avulla nosta taksasi taivai-
siin. Parantainen sanoo, että jos katteet ovat huonoja, pitää 
omiin toimintatapoihin kiinnittää huomiota. 



IN BRIEF
• NASA has detailed a plan to prevent the Yellowstone super-
volcano from ever erupting. By drilling into the volcano and 

pumping water into and out of it at high speeds, they believe 
they could cool the volcano and use the emerging hot water 
to generate electricity.

IN BRIEF
• In an effort to improve the efficiency of natural photosyn-
thesis, a researcher at the University of California, Berkeley, 

has created cyborg bacteria. These bacteria were trained 
to grow and cover their bodies with tiny semiconductor 
nanocrystals that act as efficient solar panels for harvesting 
sunlight.
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IN BRIEF
• recently, for the first time ever in 
China, a woman has been cryogeni-
cally frozen. Zhan Wenlian died at the 
age of 49 from lung cancer and her 
husband, Gui Junmin, “volunteered” 
her for the cryonic procedure. Both 
he and his late wife wanted to donate 
her body to science to “give back to 
society.” He told Mirror UK that he 
was initially “pitched” the idea of cry-
onics with it being described as a “life 
preservation project.”

For The First Time Ever, A Woman 
in China Was Cryogenically Frozen



Olen mies 06-alueelta. Elämä joskus 
yksinkertaisen monimutkasta, surua-
kin ja suuria tunteita. Nainen, tuntuu-
ko tutulta? Olen 60v mies ja halu 
vielä rakastaa. (1187387)

Olisko oikeasti vapaata, tavallista nais-
ta 06-alueelta + muualta Suomesta, joka 
rakastuis vapaaseen, mukavaan, huumo-
rintaj., töitä tekevään, viriiliin, 60v mie-
heen, tositark.? Txt rohkeasti. (1186942)

Oletko sinäkin miel. jo vanhempi 
nainen Klasta aina välillä ilman miehen 
kainaloa ja voisit haluta tutustua Kaus-
tiselta muuttaneeseen, 38v, ok sinkku-
mieheen? (1186871)

Täällä olisi 47v, kiva, työssäkäyvä 
herrasmies, tumma, pitkä ja komeakin. 
Löytäisinkö täältä kainalooni sopusuht./
siron neidon yhteisiin hetkiin, vaikka 
loppuelämäksi? (1186704)

Sinä pitkä, hoikahko nainen. Täällä 
56v, vaasalainen sinkkumies etsii 
sinua. Olen luotettava ja rehellinen. 
Harrastuksina metsästys, kalastus, 
autoilu ja veneily. (1186570)

Nainen. Olen 48/178 mies, rauhallinen, 
rehellinen, hellä, romanttinen, huumo-
rintaj. Etsin vakituista naisystävää syli-
kisuprinsessakseni, jolla on pitkät kyn-
net ja huumorintajua. (1186436)

Komea, ruskeasilmäinen, 42v timpuri-
mies kaipaa naisen hellyyttä. 06-alue 
miel. (1186227)

Mies, 52v, 06-alueelta, etsii kaiken-
ikäistä, vapaata naisseuraa. (1186093)

Man, född på 50-talet, söker livskam-
rat. Du kvinna som är ärlig och trofast, 
hör av dej. (1185602) T

Man, 58 år, söker positiv och allmän-
bildad kvinna. Mina intr. är jakt, fi ske, 
god mat, kattor. Bor i stan, men skulle 
gärna bo en bit utanför. (1185005) T

Vaasan seudun nainen, kaipaatko on-
gelmatonta seuraa kivasta miehestä? 
(1183845)

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

Olen 48v bi-ukm. Kurikka-Kauhajoki-
Teuva-alueelta hakusessa olis luotto 
vakimies. Vastaa, et pety. Tummakar-
vaisuus on plussaa. (1197888)

Är 53-årig man som söker man, 55-70 
år, för skön samvaro. Är singel. Vasa 
och söderut. (1193171)

Luotettava, 50v ukm etsii sinua luotet-
tava ukm. (1192345)

Mies, 43v, hakee n. 50v, siistiä gay- tai 
bi-miestä 06-alueelta. Ite olen 185/90 
ja kokematon. (1198913)

Mies, 57v, 06-alueelta etsii nuorta 
miestä tapaamisiin silloin tällöin. Katso-
taan sit miten asia etenee. (1197619)

Olen varattu, 59v mies, luotettava ja 
siisti. Haen miestä kaiken kivan mer-
keissä yhteisiin hetkiin. Sjk. (1197511)

Nuorimies etsii +60v top-miestä. 
(1194984)

Viiskymppinen, hoikka kaveri etsii yri-
tyksen jatkajaa ja kaveria. (1193902)

Mies, 57v, 06-alueelta, etsii sinua 
mies, joka kaipaat seuraa. Seksi ei 
pääasia. (1192359)

Mies 48v, hoikka, hakee hoikkaa mies-
tä. 06 eteläinen alue. (1190101)

Olen 59/185/89 ukm. Haen vanhem-
paa, top-henk. ukm., +55v. Voin käyttää 
stay-upeja. K-Pohjanmaa. (1188424)
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Olen nainen, 65v. Etsin miestä, 65-
75v. Olen eronnut kauan sitten. Otat-
han yhteyttä. Pohjanmaa. (1197927)

Hakusessa kiva, tavallinen, rehti, vapaa 
mies, n. 50-65v. Toiveen esitti +50v, 
vapaa nainen. (1196374)

Olen nuorekas, vapaa, reipas, 57v nai-
nen 06-alueelta pikkupaheilla. Sinä mies, 
samantyyppinen ja samoja ikijä tai van-
hempi, tule minulle rakkaaksi. (1195403)

Nuorekas, rehellinen, mukava, -60v nai-
nen etsii 06-alueelta rehellistä, yhden 
naisen yh-miestä tositark. (1194142)

MTV3 & Sub s.830
Nelonen, JimTV &

Nelonen Sport s.550

Koko maan 
kohtaamispaik-
ka teksti-tv:ssä

Täällä 78v, virkeä emäntä etsii ystävää 
sinusta mies. Kevät lähenee. Olisi hyvä 
olla ystävä, jonka kanssa harrastaa 
yhteisiä asioita. Seikkailijat älkää 
vaivautuko. (1193444)

Iso mies, 06-alueelta, joka tykkäät muka-
vasta XXL-naisesta. Olet vapaa, alko ei on-
gelma, olet 55-65v, tanssit, puhut ja pus-
saat, olet etsimäni. Tositark. (1193209)

Olen -60v, hellä, huumorintaj. XL-nainen. 
Olet n. 60v, asiallinen, fi ksu, rehti, hellä 
ja naista arvostava mies ja tositark. liik-
keellä, otapa yhteyttä. (1191091)

Olen sopivasti pehmeä, 06-alueen 
57v nainen. Sinä vapaa, luotettava, 
rehti mies, joka osaat arvostaa naista 
ja elämää, sinua etsin. Ikäsi 50v ja 
siitä ylöspäin. (1190883)

Är en singelkvinna, 52+, sunt omdö-
me, förnuft och livsföring. Rökfri, be-
tagande och erotisk. Gillar utfl ykter, 
vackert väder, sevärdheter och oförus-
edda överraskningar. (1190688) T

Är en singelkvinna, 52+, rökfri, sund 
livsföring, betagande, erotisk och trev-
lig. Gillar eftertraktade sevärdheter och 
djur. Ett vuxet barn. (1190449) T

Täällä mukava, vapaa nainen sydän täyn-
nä hellyyttä, välittämistä. Jos sinä vapaa 
mies, samankalt., n. 52-62v, kiinnostuit, 
laita viestiä tulemaan. (1187189)

Hauska, rehellinen, ulospäinsuuntau-
tuva, spontaani, 47v, vaasalainen 
nainen etsii vaasalaista naista tositark., 
24-50v. (1193869)

Olen nainen, 58v, kiltti ja reilu, ei raitis, 
mut ok. Hellyys, naisen lämpö puuttuu, 
jos myös, ota yhteyttä. (1186000)

Tervetuloa elämääni nainen. Yhdessä 
tekemään arjen asioita. Nauttimaan lä-
heisyydestä. (1191668)

Mies etsii sinua
Olen hellä, 49v mies ja etsin naista ystä-
väksi, ehkä voit olla rakkaani. (1198952)

Haen K-Pohjanmaalta vapaata, liikun-
nallista naista. Olen vapaa, raitis, savu-
ton, 65v mies. (1198872)

Mies, -60/183/80, vapaa, luotettava, 
etsii naista ilman koko-/ikärajaa, tosi-
tark. (1198289)

Är en man, 64 år, mångsidig, varm 
och skön, god kondis, frisk och viril, 
jobbar. Söker lite yngre, kvinnlig vän 
att kramas och pussas med m.m. 
Tar inga onödiga bekymmer, inte 
du heller. Kram. (1196391)

Olen +65v, raitis, liikunnallinen leski-
mies 06-alueelta. Etsin tavallista, yksi-
näistä naista. Löydänkö? (1196047)

Man, 27-årig, från 06-omr., söker 
en rökfri tjej, 23-34 år, för seriöst 
förhållande. (1194989)



Luotettava, 56/183/80 mies etsii nais-
ta ilman koko-/ikärajaa. Tositark./seik-
kailu. (1191687)

Man, 25 år, från 06-omr., söker rökfri 
tjej, 20-30 år, som trivs på landet, gil-
lar djur. (1191041)

Olen mies, 59v. Etsin kivaa ystävää ja 
kaveria. Vaasa. (1190626)

K-Pohjanmaa, nainen lapsineen. Kiva, 
raitis mies vastausta odottaa. (1198685)

Sinä naisellinen nainen, jolla on vyötä-
rö ja leviä lantio. Olen 51/177/82 mies. 
Ole joko K- tai P-Suomesta, tulen luok-
sesi, et varmasti pety. (1198600)

Vapaa, rehti, savuton, työssäkäyvä, 
50+ mies kaipaa sydämellistä naista 
tositark. (1198502)

Man, 60+, söker trofast kvinna för en 
gemensam framtid. Jag i 06-omr. - 
du? Höres! (1198456) T

Mies, 59v, etsii vanhempaa, nahkaha-
meista naista 06-alueelta. (1198446)

Huumorintaj., keski-ikäinen, kunnollinen, 
lapsirakas, raitis ja reilu, parisuhdetta ar-
vostava mies 06-alueelta etsii luotetta-
vaa, yhden miehen naista. (1198303)

Haen Pohjanmaan alueelta naista, 
ystävää, miel. uskovaa. Olen 63v, 
voit olla 60-65v tai jotakin. Olen kiltti 
ja hyväkäytöksinen, soita vain minulle, 
jutellaan lisää. (1198080)

Te kaikki ihanat, iloiset, ylikiloiset, uh-
keat naiset, nuoret ja vanhat. Ota yh-
teyttä herrasmieheen, -60v, ympäri 
Suomen. Asun 06-alueella. (1198069)

Eedeni nyt loistossaan. Aatami mur-
heissaan. Eevaa ei vain näy. Lähettäi-
sitte edes viestinpätkän? (1197977)

Olen kiva, puhelias, hellä, herkkä, lap-
seton, työskäyvä, sopusuht., 44v mies, 
en kapakoi enkä tupakoi. Etsin kivaa 
naista tositark. (1197973)

Etsin naista tositark. Olen luotetta-
va, raitis, vapaa, terve mies. Olen 
65/180/84, hellä. Löydänkö sinut näin, 
sinä tyttöni mun? (1197958)

Den fi nlandssvenska 

Kontakten

Kalastelen vakisuhteeseen pirteää, 
povekasta, aikuista naista. Mä raitis, 
nuorekas, ok-näk. ja -kok., +50v 
Leijona-mies. (1197895)

Vapaa nainen. Juhannus, kesiski 
meni. Oisko meillä yhteinen syksy? 
Olen nuorekas, 51v mies. En sauhua, 
jotain paheita on. Kerro omasi ja 
vertaillaan. (1197596)

Sjk, sinua hoikkavart., 35-50v hetero-
/bi-nainen etsii tositark. 43v, bi-henk., 
lapseton mies. (1197144)

Haen naista 06-alueelta, 50-65v ikäistä. 
Kaikkeen kivaan, rantasauna lämpimänä 
Lappajärven rannalla. Myös kulttuurista 
olen kiinnostunut. Tule minun ystäväkse-
ni, sinä järviseudun nainen. (1196957)

Klassa yksinäistä naista, joka voisi halu-
ta 38/185/80, ok sinkkumiehen aina vä-
lillä läheiseksi ystäväkseen? (1196273)

Muodokas XL-misu saa hyvän 
kodin ikään, näköön ja kokoon katso-
matta. Miel. etelä 06-alue. Mies, 
-60v, odottaa. (1195788)

Ungdomlig man som fyllt 60 år söker 
kvinna för en seriös relation. Jag i 06-
omr. Du? Höres. (1194684) T

Mies, 24v, etsii naisseuraa, 35-60v. 
Ole rohkea ja laita viestiä 06-alueel-
ta. (1194561)

Man, 60+, jobbar, frisk, ungdomlig, sö-
ker kvinna, 55-70 år, för gemensam fram-
tid. Intr. bl.a. havet, musik (country), gamla 
amerikanska bilar m.m. (1194506) T

Mies, 58v, etsii vanhempaa naista tosi-
tark. 06-alueelta. (1193212)

Haluan n. ikäiseni naisen omakse-
ni. Olisit töissäkäyvä, et nipo, sella-
nen norminainen. Pikkupaheet sallittu. 
Mies, 46v, 06-alueelta. (1192072)

Nainen, +40v, löytäisinkö sinut? Kivan 
ja vapaan naisen. Rakastutaan ja tykäs-
tytään ja ollaan kahden. Yhteiselo kuu-
lostaisi kivalta. Mies, 46v. (1191942)

Man, 44 år, glad, snäll, med liten 
son, söker troende kvinna i 06-omr., 
änkling. (1191811) T

Ilmoita
Annonsera

mega.mainostaja.com

Olen alle 100v äijä Pohjanmaalta päin. 
Ei musta muuhun ole, mutta kova oon it-
teäni kehumaan ja syön paljo. (1191691)

Olen 46v, vapaa, fi ksu, luotettava, 
empaattinen, alkoton mies 06-alueelta. 
Nainen, vastaa. (1191050)

Sinkkumies, 50v, etsii 30-50v naista 
06-alueelta tositark. Poltan, mutta en 
juo. (1190980)

Olen seniori-ikäinen ja etsin sopusuht., 
65v naisen seuraa, miel. urheilullinen, 
06-alueelta. (1190917)

Här fi nns en trevlig, 36-årig kille som 
söker en trevlig kvinna i lämplig ålder. 
(1190786) T

Kiva, 06-alueen mies etsii vanhem-
man, pehmeänpyöreän naisen seuraa. 
Jos tykkäät hellyydestä, suudelmista 
ja muusta lämpimästä läheisyydestä, 
niin ota yhteyttä. (1190736)

Olen 46v, vapaa, luotettava, fi ksu, 
naista arvostava, alkoton mies 06-alu-
eelta. Etsin seuraa tositark. Nainen, 
tekstaile. (1189929)

Olen 66v mies, etsin luotettavaa, muka-
vaa, huumorintaj. naista tositark. Olen 
rauhallinen, pidän koti-illoista. (1189918)

Vanhempaa naista, että varmasti tie-
dän huomennakin! Sjk. (1188697)

Ungdomlig man söker kvinna, född på 
50-talet, för en nära, seriös relation. 
Finns i 06-omr. (1188688) T

Olen nuorekas, hoikka, 66v mies. 
Etsin hellää ja luotettavaa naisseuraa 
06-alueelta. (1188662)

Rempseä, pehmeä, povekas, muodo-
kas, vapaa, 40-55/XL-XXL nainen Vaa-
sa/Sjk? Sua etsii vapaa, 50v mies. 
Rohkeesti vastaa. (1187989)

Löytyykö Vaasasta tosi povekasta, 
yksinäistä, mukavaa, sopivan rehevää 
naista? Txt rohkeesti. Mies, 51v, 
06-alue. (1187720)

Bonde, 28 år, söker bondmora. 
(1187485) T
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SEKALAISTA
Ota uusi suunta elämääsi! 
Luotettava auttaja/ennusta-
ja, myös unet. Ti-su klo 10-24, 
1,99e/min. Ei seksilinja. Sari, 
p. 070084444.
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Kontakten
Nainen etsii sinua

Tjej, 21-årig, i 06-omr., söker 18-25-
årig kille som gillar gym, sport, bilar, 
resa m.m. Hör av dig. (1194962)

Rökfri, 52-årig kvinna söker man att 
semestra med och eventuellt bo till-
sammans. (1193246)

Kvinna, 31/XL, sprit-/rök-/barnfri, sö-
ker ny vänskap från man, 30-45 år, bor 
i 06-omr. (1193076)

Olen nainen, etsin 06-alueelta tanssi-
tait. miesystävää. Itse tykkään tanssi-
misesta, olen vapaa kulkemaan, työ-
elämä takana, olen nuorekas, elämän-
tavat on kunnossa. (1192987)

Jag fyllde 70 igår, änkakvinna från 
Karis. Nu får det vara slut med 
ensamheten. Skriv så får vi se, om 
det matchar. (1198420)







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

1 Ilmoitukseen 
vastaaminen

Soita 0700 - 51 30 87, näppäile 9 ja 
ilmoitusnumero. Kuulet ilmoituksen 
- halutessasi voit yhdistää puhelun 
ja voitte jutella heti - tai jättää viestin 
niin ilmoittaja voi soittaa sinulle.
Tekstaa Kirjoita MEGA (väli) 
ILMOITUS NUMERO (väli) viestisi. 
Lähetä numeroon 173193. Numerosi 
pysyy salaisena.

2 Ilmoituksen 
jättäminen

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

3 Oma ilmoitus: 
vastaukset

Soita 0700 - 51 30 87, näppäile 8. 
Kuulet saamasi viestit (myös teksti-
viestit) ja voit soittaa kaikille vastaajille.
Tekstaa Saamasi viestin alussa on 
vastaajanro esim. V2. Kirjoita: V2 
(väli) vas taustekstisi. Lähetä viesti 
numeroon 173193.

4 Oma ilmoitus: 
sulkeminen

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

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

Support
Ring 0400-607818 varje dag 9-21
E-post fi .support@movika.fi 
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Olet Vaasan liepeiltä, haluat aina jos-
kus miehen kainaloon jutustelemaan 
ja. Olen siivo, 60v mies. (1187924)

Olen 44v, siisti mies. Etsin vanhem-
paa btm-miestä, tukevuus ei haittaa. 
(1187701)

Mies, 56v, etsii miesseuraa. Vaasa. 
(1187092)

Parit etsivät
Tässä pari, 65v, normaali koko, vaimolla 
kroppa kunnossa ja miehellä kunto, en-
sikertalaiset. Parit, yhteyksiä. (1198703)

Olemme +60v pari. Vaikka harrastam-
me tuhmia siellä, missä on kiinnijäämisen 
mahdollisuus, olemme silti fi ksuja. Etsim-
me samoista tykkäävää paria. (1195818)

Olemme +60v pari läh. Vaasaa, et-
simme mukavaa paria mökille sauna-
seuraksi. Mökillä olemme nakuna ja 
käymme kesällä Yyterissä. Ei ikä- eikä 
kokorajoituksia. (1193049)




