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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!

#

NÄSSELFJÄRILAR OCH ÅKERTISTLARHimalajankatu 9, 65100 VAASA | 06 357 7700 | www.promedi.fi

Toistuvat nielurisatulehdukset?  
Varaa aika korva-, nenä-  
ja kurkkutautien lääkärillemme.

Hovioikeudenpuistikko 19, Vaasa | 06 319 77 80
Ma-Pe: 10-18, La: 11-15 

Tehokkaimmat työkalut kouluun ja työhön.
Opiskelijat ja opettajat saavat jopa 12% koulutusalan

alennusta kaikista MacBook malleista.

Jokainen MacBook pakkaa 
huikeat tehot ja upean 
ohjelmiston kannettavaan 
muotoon, jonka voit ottaa 
mukaasi kaikkialle. Voit siis 
opiskella missä tahansa.

TM ja © 2017 Apple Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.     
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Foto: Hans Hästbacka

SUPER ALE   Tervetuloa syksyiseen 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! 
Tyttöjen sormikkaat syksyyn hyviä värejä 
Ennen 5,95€  NYT 3,50€ 
Handskar för flickor till hösten  NU 3,50€
Naisten sukat laadukkaat 5 paria hyvä 
malli ja värit Ennen 5,95€   NYT 3,50€
Kvalitetssockor för damer 5 par  NU 3,50€
Lasinpesuneste 5 litraa -20 astetta 2 kanisteria 
yhteensä 10 litraa  5€
Spolarvätska 5L -20o, 2 kanistrar tills. 10L  5€
Pörrösukat alkaen/Lurviga strumpor 3€
Kaikki vahakankaat/Alla vaxdukar  -25%
Novitan Jussi langat TOSI HALPAA!!  2€
Novita Jussi garn VERKLIGT BILLIGT!! 2€
Serla valkoinen WC-paperi 24 rullaa +30%  9,50€
Serla Vitt WC-papper 24 rll + 30%   9,50€
Meiltä mullat ja kiloruuvit edullisesti!! Mylla och skruvar i lösvikt förmånligt från oss!!

Fairy käsitiskiaine 500ml/
Fairy handdiskmedel 0,90€

Työhanskat eri malleja ennen 6,95€ ja 4,95€  NYT
Arbetshandskar olika modeller   NU

2,50€
Työhanskat eri malleja ennen 
6,95€ ja 4,95€ 
Arbetshandskar olika 
modeller, förut 6,95€ o. 4,95€ 

NYT
NU

S8-13

Foto: Marko Koski, Teuva

Digialbum

Tykkää meistä!
Gilla oss!

www.facebook.com/upcmedia







 Stfelsen utlyser möjlighet at söka stpender för utredningar och forskning i ämnen där informaton kan 

hjälpa tll at utveckla ekonomin. Arbetet som understöds kan vara även av flosofsk art. Ansökningarna bör 

inlämnas före 31.9 2016  och kan sändas som bilaga tll sture.udd@upc.f

Säätö julistaa haetavaksi stpendejä tutkimuksiin ja selvityksiin jolla voidaan osoitaa etä 

informaatohallinnalla ja –tekniikalla voidaan kehitää  nyky-yhteiskunten talouta. Työ voi myös olla 

luonteeltaan flosofnen Hakemukset tulee jätää 31.9 2016 mennessä. Hakemuksen voi lähetää erillisenä 

liiteenä emailillä: sture.udd@upc.f

Stiftelsen utlyser möjlighet att söka 
stipender för utredningar och forsk-
ning i ämnen där information kan 

hjälpa till att utveckla ekonomin. Arbetet 
som understöds kan vara även av filoso-
fisk art. Ansökningarna bör inlämnas före 
30.9 2017  och kan sändas som bilaga till 
sture.udd@upc.fi

Säätiö julistaa haettavaksi stipende-
jä tutkimuksiin ja selvityksiin jolla 
voidaan osoittaa että informaatio-

hallinnalla ja –tekniikalla voidaan kehit-
tää  nyky-yhteiskuntien taloutta. Työ voi 
myös olla luonteeltaan filosofinen Hake-
mukset tulee jättää 30.9 2017 mennessä. 
Hakemuksen voi lähettää erillisenä liittee-
nä emailillä: 
sture.udd@upc.fi

WASA TEATERS BILJETTKASSA | SANDÖGATAN 7 | 06-3209330 | ÖPPEN TI–LÖ KL 12-14.30 & 15-17 
BILJETTER OCKSÅ FRÅN STUDIOTICKET, NETTICKET.FI  | WWW.WASATEATER.FI

JO YLI 7000 VARATTUA LIPPUA! | REDAN ÖVER 7000 INBOKADE

TEKSTITETTY SUOMEKSI 
JA ENGLANNIKSI.

VAUHDIKAS JA HAUSKA MUSIKAALI IKEASTA JA RUOTSALAISUUDESTA
EN FARTFYLLD OCH ROLIG MUSIKAL OM SVENSKHETEN OCH IKEA





RÄMEITÄ-NÄYTTELY OTTAA KANTAA NYKYMENOON
Esa Luoto raapii kuvillaan roson esi lle pintakiillon alta
 Juha Rantala

Vaasalaissyntyisen, nykyään Pirkanmaalla 
vaikuttavan valokuvaaja Esa Luodon näyttely 
Rämeitä Valokuvagalleria Ibiksessä on huikea 

kantaaottava kuvakertomus niin urbanisoituneesta 
kaupunkimaisemasta kuin itseensä käpristyneestä 
alistuneesta luonnosta. Voisi luulla, että Esa Luoto 
masentaa kuvillaan katsojansa. Vaan eipä masenna, 
sillä niin maaseudun ankeat kuvat kuin myös 
kaupunkien kiviviidakkojen apaattisuus pysäyttää 
ja herättää. Katsoja saa shokkihoitoa, joka on myös 
valokuvataitelijan tarkoituskin.

Luoto haluaa ottaa kuvillaan kantaa. Hän käsittelee 
töissään mm. yhteiskunnallisia rakenteita, eri-
arvoistumista ja mielen maisemia. Keinona on nime-
nomaan valokuva, niin dokumentaariset kuvasarjat 
kuin myös vapaampi kerronta.

Valokuvasarja Rämeitä on esitetty useaan kertaan 
reilun vuoden aikana ja sisältö on matkalla muut-
tunut melkoisesti.

- Valokuvasarjaa on esitetty eri otteeseen näyttely-
issä ja muissa medioissa. Sarja on kieltämättä elänyt 
matkan varrella. Kokonaisuus on nyt mittavampi ja 
ensimmäisestä esityskerrasta on mukana säilynyt 
ainoastaan kaksi valokuvaa.

Esa Luoto herättelee aivan tarkoituksella. Valoku-
vasarja kertoo konkreettisesti sen, että ihmiselon 
ristiriitaisuudet ja ongelmat ovat läsnä niin korvessa 
kuin kaupungissa.

- Haluan raapia kuvillani roson esille kauniin ja 
kullatun pintakiillon alta, tiivistää valokuvaaja näyt-
telynsä sanoman ydintä.

Kuvallista pohdiskelua
Neljä vuotta Pietarsaaren Noviassa valokuvausta 
opiskellut Luoto on huolissaan nykymenosta. Ihmiset 
ja luonto eivät voi hyvin. Luoto ei halua istua tumput 
suorina tekemättä mitään.

- Huolimatta siitä, asummeko satojen vai sato-
jentuhansien ihmisten yhteisöissä, maaseudulla tai 
kaupungeissa, niin pahimpiin pelkoihin tänä päivänä 
kuuluvat yksinäisyys ja eristyneisyys. Nämä eivät ole 
mitään harhaa, sillä niillä on todettu olevan suora 
yhteys kansantauteihin. Pitää muistaa, että meidän 
kaikkien ihmisten tärkeimpiin henkisiin perustar-
peisiin kuuluvat itsensä toteuttaminen, kuulluksi ja 
nähdyksi tuleminen, sekä kokemus hyväksynnästä ja 
rakkaudesta.  

Luodon valokuvallista kerrontaa henkisesti ja aine-
ellisesti rämettyvästä yhteiskunnastamme tehostavat 
mustavalkokuvat, jotka ovat oiva tehokeino.

- Kaikki liittyy kaikkeen. Ammennan myös muusta 
kulttuurista paljon. Elokuvat, musiikki, kirjallisuus 
ja yhteiskunnalliset asiat näkyvät joillakin tapaa 

töissäni. Koen edelleen kaikenlaisen luovan ilmaisun 
ensiarvoisena keinona helpottaa ongelmia kokemisen 
ja keskustelun avaajana niin yksilötasolla kuin yhteis-
kunnallisestikin.

Yksinolo voi 
olla myös lahja
Esa Luoto pohdiskelee valokuvasarjassaan ihmistä ja 
ihmisen osaa nyky-yhteiskunnassa.

- Vaativin osa ihmisellä on itsensä kohtaamisessa. 
Voit hukuttaa itsesi sosiaalisen median pyörteisiin, 
jonka jälkeen tajuaa, että välillä yksinolo voi olla 
lahja. Se on täysin eri asia kuin yksinäisyys.

Luodon mielestä ajan hengen mukainen individua-
lismi on käsitetty väärin. Yhtäkkiä itsetutkiskelu miel-
letään samaksi kuin viestintäkanavien kyllästäminen 
eri paikoissa ja eri tilanteissa otetuilla selfieillä.

- Vain itsensä kohtaamisen kautta voi löytää tasapai-
non ja suunnan elämälleen. Kovinkaan moni ei ole 
valmis ottamaan selvää siitä hahmosta, joka katsoo 
peilistä sinua takaisin. Huudamme vain hiljaa sisään-
päin, sillä pelkkä ajatuskin sisimmän avaamisesta 
kammottaa. Tämä on suuri ja paikoin pelottava osa 
ihmisenä kasvamista, ja siksi tuo vaativa työ haluta-
ankin hukuttaa sosiaaliseen hälinään.

Esa Luoto löytää paljon yhtäläisyyksiä maaseudun 
korvesta ja urbaanisuudesta.

- Minulle henkilökohtaisesti luonto merkitsee 
ennen kaikkea rauhoittumista. Kuljen paljon luon-
nossa kamera mukanani. Se kuitenkaan ei ole mikään 
itsetarkoitus.  

Luoto keskittyy tällä hetkellä myös paljon erilaisiin 
yhteistyöprojekteihin. 

- Tarkoitus on kehitellä kuvaustoimintaa mm. miel-
enterveys- ja päihdekuntoutujien kanssa. Tämänkin 
näyttelyn kokonaisuus kattaa 16 valokuvaa, jotka on 
kehystetty Muotialan asuin- ja toimintakeskuksen 
työ- ja resurssipajassa. Yhdistys ilmoittaa toimial-
akseen kuntoutusta tukevan ja ennaltaehkäisevän 
mielenterveystyön, mikä liittyykin olennaisesti näyt-
telyn teemaan. Oli todella upea homma saada heidät 
mukaan tähän projektiin.
Myös näyttelyn avajaiset menivät putkeen ja olen 
suorastaan häkeltynyt väkimäärästä ja saamastani 
huomiosta ja positiivisesta palautteesta.

Esa Luodon valokuvanäyttely Rämeitä Valokuva-
galleria Ibiksessä, Senaatinkatu 1, kaupungintalo, 
Vaasa, 15. lokakuuta saakka. Näyttely on avoinna 
ke-pe klo 12-18 ja la-su klo 12-17.

Vaasalaislähtöinen valokuvaaja Esa Luoto kokee kaikenlaisen luovan ilmaisun ensiarvoisena keinona hel-
pottaa ongelmia kokemisen ja keskustelun avaajana niin yksilötasolla kuin yhteiskunnallisestikin. 
- Kuva: Juha Rantala



RÄMEITÄ-NÄYTTELY OTTAA KANTAA NYKYMENOON
Esa Luoto raapii kuvillaan roson esi lle pintakiillon alta

Valokuvasarja Rämeitä esittää kuvia ihmiselon ristiriitaisuuksista ja ongelmien yhtäläisyyksistä aina korpimaisemista ja kaupunkeihin. Näyttelyn kuvat on tu-lostettu laadukkaalle, museotason puuvillapaperille.



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. 

Marko Koski, Teuva. Auringon lasku Söderfjärdenin Meteoriihellä 6.7.2017



Marko Koski, Teuva. Teuvan kirkon risti auringonlaskussa 30.8.2017

Marko Kontiainen. Olimme aamu kävelyllä, kun saimme seuralaisen mukaan.



www.megamedia.fi

Reijo Kärkkäinen, Isokyrö

Mathilda Börg, Vasa. En fin morgon med utsikt från Brändöbron, 31.08.2017.



15

Tiitu ja Pekka Harju. Mässkär

Tiitu ja Pekka Harju. Mässkär



www.megamedia.fi

Tarja Vainio, Mustasaari. Syksyn satoa

Leila Uppa, Vaasa. ”Kuolleeksi” luultu orkidea ja anopinkieli 
puhkesivat kukkimaan.
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Tarja Vainio, Mustasaari. Syysunelmia

Tarja Vainio, maalauspäivä
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3 8 4
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9 7 8 1

5 1 9

4 3 2 1

Puzzle 1 (Easy, difficulty rating 0.39)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Mon Sep  4 15:54:54 2017 GMT. Enjoy!

8 6 3 5

2 1 4

1 7 6

7 3 8

4 7 2 1

4 7 8

9 5 1

5 1 8

8 9 6 2

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.63)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Mon Sep  4 15:55:55 2017 GMT. Enjoy!

4 3 1 8

5 4 7 9 1

9 3 7

2 5 6

8 3 9

5 7 6

4 3 8 2 7

7 6 2 3

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.46)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Mon Sep  4 15:56:36 2017 GMT. Enjoy!

Puzzle 1 (Easy, difficulty rating 0.39)

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

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Mon Sep  4 15:54:54 2017 GMT. Enjoy!

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.46)

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

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Mon Sep  4 15:56:36 2017 GMT. Enjoy!
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Bazi & Mazi

Zitz

SUDOKU
#1 #2 #3

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.63)

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

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Mon Sep  4 15:55:55 2017 GMT. Enjoy!



5

     Isen går i 
Skärisundet och 
vitnar mot klippor 
och stränder.

u

u

u

KAUHAVA

KURIKKA

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
Tuomo Arpiainen 040 900 4153 tuomo.arpiainen@upc.fi

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

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.
Kuraattorinkierros 9.9.2017
Näyttelyn kuraattori Laura Gutman pitää 
kuraattorikierroksen lauantaina 9.9. ja kertoo 
näyttelystä ranskaksi klo 11:30 ja englanniksi 
klo 14-15:30. Kierrokset sisältyvät pääsy-
maksuun.
Avoinna: tiistai–sunnuntai 10-16
Pääsymaksut: 7 € / 5 € / alle 18 v. ilmainen
Hovioikeudenpuistikko 4, Vaasa
KUNTSIN MODERNIN TAITEEN MUSEO 
TULOSSA:
Kalle Hamm & Dzamil Kamanger: 
maan ääriin / vid världens ände / to the 
ends of the world 23.9.2017-21.2.2018
Kuntsin modernin taiteen museossa avautuu 
syksyllä Kalle Hammin ja Dzamil Kamangerin 
näyttely Maan ääriin. Se on eräänlainen mat-
kakertomus ihmisten ja kasvien selviytymis-
tarinoista, ja käsittelee sitä miksi joku jättää 
oman kotiseutunsa ja sekä mitä hän kohtaa 
matkallaan uuteen paikkaan. Teemoina ovat 
kulttuuriset ja kansalliset identiteetit sekä 
uussuomalaisuuden ja alkuperäisyyden 
pohdintaa. Näyttely on osa Vaasan kaupun-
gin museoiden Suomi 100 –juhlavuoden 
ohjelmaa.
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
Pohjanmaan museon Katse kokoelmiin –
näyttelysarjassa on esillä Jarmo Mäkilän (s. 
1952) maalaus Nimetön, 1983.
Yleisölle avoin opastus järjestetään sun-
nuntaina 10.9.2017 klo 13 ruotsiksi ja klo 14 
suomeksi. Opastus kuuluu pääsymaksun 
hintaan.
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.
Kuratorsrunda  9.9.2017
Utställningens kurator Laura Gutman håller 
en kuratorsrunda lördag 9.9. och berättar om 
utställningen kl. 11:30 på franska och 14-
15:30 på engelska. 
Kuratorsrundan ingår i inträdesbiljettens pris.
Öppet: tisdag–söndag 10–16
Inträde: 7 € / 5 € / under 18 åringar gratis. 
Hovrättsesplanaden 4, Vasa
KUNTSI MUSEUM FÖR MODERN KONST
PÅ KOMMANDE:
Kalle Hamm & Dzamil Kamanger:
Maan ääriin / Vid världens ände / To the 
Ends of the World 23.9.2017-21.2.2018
I höst öppnar Kuntsi museum för modern 
konst utställningen Vid världens ände av Kalle 
Hamm och Dzamil Kamanger. Den är ett slags 
reseskildring som består av överlevnadsberät-
telser om växter och människor, och tar upp 
varför vissa lämnar sin egen hembygd och 
vad som möter dem på resan till en ny plats. 
Utställningens teman består av kulturella och 
nationella identiteter samt reflektioner över 
det nyfinländska och det ursprungliga. Uts-
tällningen ingår i Vasa stads museers program 
för jubileumsåret Finland 100.
Öppet: tisdag–söndag 11–17
Inträde: 7 € / 5 € / under 18 åringar gratis. 
Inre hamnen, Vasa

ÖSTERBOTTENS MUSEUM
BERÄTTELSER FRÅN EN KONSTSTAD – 
VASA KONSTFÖRENING 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
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Nässelfjärilar och åkertistlar
Text och foto: Hans Hästbacka 

I fjol dominerade de praktfulla påfågelögonen i 
augusti månad och hela september. Även nässel-
fjärilar förekom efter att ha varit borta två somrar 

i rad, men nässelfjärilarna formligen drunknade i 
invasionen av påfågelögon. Trevligt i alla fall att näs-
selfjärilen kunde återkomma efter två fattiga fjärils-
somrar.

I år har påfågelögonen varit fåtaliga så här långt, 
åtminstone i de marker jag rört mig i. Enstaka 
exemplar har visat sig under soliga och varma dagar 
i augusti. Kanske den kyliga sommaren har bromsat 
upp påfågelögonens utveckling, som så mycket annat 
under den gångna sommaren. I så fall kan vi vänta 
oss en hel del påfågelögon i september, om och när 
dagarna blir soliga och varma i höstens första månad.

I år har nässelfjärilen i stället överraskat och glatt i 
medlet av augusti månad med flera solvarma dagar i 
följd. Ett litet bestånd av åkertistel på en oröjd remsa 
mellan gårdarna slog ut i blom och lockade till sig 
nykläckta nässelfjärilar. Först dök tre fjärilar upp och 
försåg sig av nektar ur de små, lilafärgade blomkor-
garna. Följande dag var nässelfjärilarna sju stycken 
och på den tredje dagen var fjärilarna tio stycken. 
Sällan får man glädje sig över en sådan ansamling 
nykläckta fjärilar bara några steg från egen trappa. 

Jag gjorde nässelfjärilarna sällskap unde de tre 
livligaste dagarna, medan solen frikostigt lyste från 
en molnfri himmel. Redan det en skänk från ovan en 
sommar som årets. Till en början skyggade fjärilarna 
för min närhet, men snart nog vande de sig vid den 
närgångna människan och kameralinsens 
stora, svarta öga på bara några centime-
ters avstånd. Men det gäller att röra sig 
långsamt och helst inte med solen i ryg-
gen. Fjärilar 
har trots allt en relativt välfungerande syn 
för att upptäcka fiender såsom trollsländor, 
skator och sädesärlor.

Nässelfjärilarna höll sig till de blommande 
åkertistlarna, nästan utan undantag. Strax intill 
tistlarna blommade tre prästkragar, lockande gulvita 
mot det gröna gräset. En enda gång såg jag en näs-
selfjäril landa på en prästkrage, helt kort efter att ha 
upptäckt sitt misstag. Fjärilen formligen studsade upp 
i luften och återvände till de doftande tistlarna. För 
doftar, det gör åkertistlarna, medan prätskragen när-
mast luktar illa. Även människans dåligt utvecklade 
luktsinne känner skillnaden mellan de båda blom-
mornas dofter.

Helt lottlösa blev inte de blommande prästkragarna. 
Små flugor, skalbaggar och ett par större blomflugor 
besökte dem regelbundet och skötte om deras pol-
linering. Bra så med arbetsfördelning mellan olika 
blombesökande insekter.

På andra sidan huset hade en hel del höstfibblor 
slagit ut i blom. Nässelfjärilar, som ännu inte hade 
hittat åkertistlarna på andra sidan huset, stannade 

kortare stunder på de gula fibblorna, som tydligen 
bjuder på tillräckligt med nektar för nässelfärilen och 
andra fjärilar. Höstfibblan är på många ställen den 
enda vanligt blommande örten i augusti och septem-
ber och nog så viktig för många av sensommarens 
flygande fjärilar.

Men fibblorna kunde inte konkurrera med tistlarna, 
som drar till sig nässelfjärilarna som en magnet. 
Åkertisteln kan vara ett nog så besvärligt ogräs i 
trädgårdsland och på åkermark, samtidigt som den 
är fjärilarnas favorit. Också humlor, skalbaggar och 
bin lockades varje dag till de lila blomkorgarna. Så 
populär och viktig kan en växtart vara för insekterna, 
medan människan stämplar samma växt som ett 
svårt ogräs - och behandlar det också därefter. Men 
det går ju att spara åkertisteln på platser, där den 
inte konkurrerar med odlingsväxter, precis som med 
nässlan som är den viktigaste värdväxten för nässel-
fjärilens, påfågelögats och amiralens larvar.

En intressant observation under dagarna med näs-

selfjärilarna var deras oräddhet för faror underifrån. 
Det gick lätt att närma sig nektarsugande fjärilar på 
gräsrotsnivå och fotografera dem underifrån mot 
himlen. Sådana foton visar inte fjärilarnas vackra 
färger, men de ger ett annorlunda perspektiv på fjäri-
larna med vingar och känselspröten mörkt och skarpt 
avtecknade mot himlen och solljuset. 

Under tredje dagens fotografering passade en av 
nässelfjärilarna på att landa på handen, kanske för att 
sola sig eller för att suga i sig lite salter från huden. 
Lyckligtvis landade fjärilen på vänstra handen, som 
jag sakta kunde vrida in mot kameralinsen för några 
snabba kameraskott. Sedan flög fjärilen bort till en 
tistel och fortsatte med det viktigaste, att suga i sig 
sockerrik nektar med sin långa sugsnabel ur blom-
korgarnas djupa gömmor. 

Samma dag singlade en ny fjärilsart in på scenen, ett 
vinbärsfuks som till en del påminner om nässelfjäri-
len men med djupt flikiga vingkanter. Vibärsfukset 
blev ett trevligt tillägg till de många nässelfjärilarna. 
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 En av nässelfärilarna landade för en kort stund på handen.

Även höstfibblor fick emellanåt besök av någon nässelfjäril.

Det är relativt lätt att fotografera fjärilar underifrån mot den ljusa himlen.

Även i flyktsättet avviker vinbärsfukset från nässelfjäri-
len. Den flyger snabbt och kastar sig upp från marken 
eller växter, tar höjd och försvinner snart utom synhåll, 
medan nässelfjärilen är mera sävlig i sin flykt och flyger 
lägre. 

Efter de berikande augustidagarna i nässelfjärilarnas 
sällskap har det varit tunnsått med fjärilar över lag. 
Dagarna har varit mulna, regniga emellanåt och för 
kyliga för fjärilarna att flyga i. Fjärilarna bidar sin tid 
och har ännu inte sökt upp lämpliga gömställen för 
den kommande övervintringen. Just i dag den andra 
september med ett par timmars solsken, värme och 
vindstilla tidigt på eftermiddagen, flög en nässelfjäril 
genom trädgården på jakt efter utslagna blommor. 
Åkertistlarna har blommat färdigt och fröar 
som bäst av sig under solvarma stunder. 
Nu får näs- selfjärilarna nöja sig 
med de gula höstfibblorna. Till all 
lycka blom- mar de långt in på 
hösten. 

Den tredje dagen dök ett vinbärsfuks med arttypiskt flikiga vingar upp.



Sandviksparken 
och villa Sandviken

18

Sandviksparkens historia sträcker sig 
ända till 1809 då området var ett hem-
man bestående av skog som ägdes av 

bröderna Gabriel och Simon Sandvik, men 
redan på 1830-talet övergick området till 
läkare Sanmark. Han var intresserad av 
trädgårdsskötsel, och lät därför uppföra ett 
växthus i parken samt planterade tallar och 
lindar. 

Hovrättsasses-
sorn Carl 
Johan 

Boy köpte 1843 området och lät bygga en 
herrskapsvilla i empirestil med utsikt över 
södra stadsfjärden. En känd arkitekt vid 
namn Johan Anders Linder från Umeå fick 
i uppdrag att planera villan. Under denna 
tid blomstrade Sandviksvillan med fester för 
stadens högre tjänstemän och kulturperson-
ligheter.

Kända gäster som har besökt vil-
lan under årens lopp, kan 

nämnas författarna J.L 
Runeberg och Z. 

Topelius och 
bildkonst-

nären 

Eero Järnefelt samt skalden J. Tegengren som 
föddes och bodde en tid på området.

År 1880 blev Vasa stad ägare till området 
som numera är ett omtyckt rekreationsom-
råde för allmänheten med sina ståtliga träd 
och slingrande stigar. Två år senare byggdes 
det en väg norrut mot stadens centrum.

1910 byggdes det en sommarteater på 
området och 1939 restaurerades villan då 
också den halvcirkelformade glasverandan 
byggdes.

Text och foto  Christian Nylund, Vasa
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 Juha Rantala

Family Earth järjestää tulevana lauantaina eli 
9. syyskuuta Vaasassa WsArenalla ainutlaa-
tuisen Rock the Earth-tapahtuman, joka on 
samalla sekä festivaali että messutapahtuma 

koko perheelle. Tapahtuman teemana on hyvinvointi, 
eläimet ja luonto.

- Päivän aikana on mahdollisuus ottaa osaa ja 
tutustua eri yritysten ja organisaatioiden tuotteisiin 
ja palveluihin. Yhteisenä nimittäjänä Rock the Earth: 
it`s cool to care-tapahtumalle on juuri hyvinvointi, 
eläimet ja luonto. Illalla sitten rokataan tunnelma 
kattoon, tiivistävät järjestelyistä vastaavat Susanne 
Broända ja Antti Vaaranmaa.

Koko perheen messutapahtumassa (klo 14 - 19) 
on mukana toistakymmentä näytteilleasettajaa mm. 
Family Earth, Vaasan Luonnonravinto, Puustelli 
Miinus, Paahtimo Papu, Stormossen ja AmNatur. 
Yritykset myyvät ekologisia tuotteitaan ja kertovat 
hyvinvointipalveluistaan. Esillä on tuotteita aina 
ekologisesta kahvista, erilaisiin luonnontuotteisiin, 
ruokaan ja hybridiautoihin. Myöskään lapsia ei ole 
unohdettu ja heitä varten on järjestetty kaikenlaista 
mielenkiintoista aina pomppulinnasta, kuplapilviin ja 
nukketeatteriin.

Klo 19 - 02:een on sitten festivaali-illan aika. Ikäraja 
on 18 vuotta. Päivän ja illan aikana ei luonnollisesti 
musiikkipuoltakaan ole unohdettu. Päivällä esiintyvät 
Kim & Louise, SING ja Beauty & the Blonde ja illalla 
huristelevat Unia, Max on the Rox sekä Pistolero 
Muerte.

Hyväntekeväisyystapahtuman sisäänpääsymaksu 
on ainoastaan 10 euroa ja alle 12-vuotiaat pääsevät 
tapahtumaan ilmaiseksi.

- Hyvinvoinnista puhuminen ei koskaan ole ollut 
näin mielenkiintoista ja inspiroivaa. Tapahtuman tuo-
tolla tarjotaan sellaisille lapsiperheille, joilla ei muu-
ten olisi siihen varaa eikä tilaisuutta, mahdollisuus 
tutustua eläimiin ja viettää luonnossa aikaa yhdessä 
niiden kanssa. Eläinten kanssa pidetään hauskaa, 
mutta ei niiden kustannuksella. Nämä tilaisuudet 
vahvistavat myös perheen keskinäistä yhteenkuulu-
vaisuuden tunnetta ja antavat ideoita, kuinka parem-
min toisimme esille tarpeemme ja kuinka oppisimme 
paremmin pitämään huolta toisistamme, luonnosta ja 
eläimistä.

Ensimmäinen, mutta ei
viimeinen tapahtuma
Family Earthin aviopari Susanne Broända ja Antti 
Vaaranmaa alkoivat toteuttaa unelmaansa alku-
vuodesta. Ja pikku hiljaa palaset ovat loksahtaneet 
kohdalleen.

- Idea on otettu tosi hyvin vastaan ja yhteistyökump-
paneita ei ole ollut kovinkaan vaikeaa saada mukaan. 
Lähtökohtana on, että tekisimme tästä jokavuotisen 
tapahtuman. Olemme halunneet, että illasta tulee 

matalan kynnyksen festivaali, johon meillä on tarjota 
mahdollisimman laajan kategorian.  Kun tapahtuma 
järjestetään nyt ensimmäistä kertaa, on se aiheuttanut 
meille paljon hommaa ja ylimääräistä sydämentyky-
tystä, mutta kaikki on sen arvoista.

Family Earthin parivaljakko on aidosti asialla ja 
ideansa takana.

- Jokainen voi tehdä omalla, pienelläkin panok-
sella jotakin luonnon, eläinten ja meidän kaikkien 
hyvinvoinnin eteen. Susanne esimerkiksi pani stopin 
muovipussien käytölle. Ja yhdessä olisimme tässäkin 
asiassa paljon, paljon vahvempia, Antti miettii ja 
Susanne nyökyttää päätään.

- Tällainen hyvinvoinnistamme huolehtiminen on 
mielestäni kaikkien yhteinen asia, ja totta puhuen 
jokainen meistä voisi tehdä asialle jotakin. Kaikki 
itse asiassa lähtee hyvin pienistä jutuista. Meillä ei ole 
enää varaa elää niin kuin parikymmentä vuotta sitten. 
Pitämällä huolta itsestämme, toisistamme, luonnos-
ta ja eläimistä ei ole myöskään mikään ikäkysymys. 
Tällaisiin haasteisiin voivat kaikki osallistua. Ne ovat 
täysin tietoisia valintoja.

Rock the Earth: it`s cool to care
FESTIVAALI JA MESSUTAPAHTUMA VAASASSA

Rock the Earth: it`s cool to care-
tapahtuma WsArenalla, Varastokatu 9, 
Vaasa, lauantaina 9. syyskuuta. Klo 14-19 
messutapahtuma ja klo 19-02 festivaali-ilta.

-Tapahtuman tuotto menee kulujen jälkeen kaikki 
hyväntekeväisyyteen

-Family Earth hoitaa varat eteenpäin hyvänteke-
väisyyteen.
-Family Earth on tapahtuman järjestäjä (Susanne 
Broända ja Antti Vaaranmaa)

Tapahtumasta saadut rahat (lipputulot) menevät 
lyhentämättömänä vähäosaisten lasten päivän 
matkan, ruuan, muun ylöspidon, päivän ohjelman 
jne. kustannuksiin. Matkakohde Vaasasta on 
Vöyrillä sijaitseva hevos- ja eläintila Stall Falisa 
(suomeksi Falisan talli), jossa on myös kotieläin-
puisto.
Lapset, jotka tälle päivämatkalle lähtevät linja-au-
tokyydillä valitaan neuvotteluissa Vaasan sosiaali-
toimen kanssa.

Antti Vaaranmaa ja Susanne Broända kantavat huolta luonnon, eläinten ja meidän kaikkien hyvinvoinnis-
ta. Siitä syntyikin idea järjestää Rock the Earth-tapahtuma Vaasaan. Tarkoituksena on tehdä hyväntekeväi-
syystapahtumasta jokavuotinen. - Kuva: Juha Rantala
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Bock´s Corner Brewery lanserar nya höstmenyn 
När sommaren är förbi är det dags att ta vara på skörden av dom smakrika lokala råva-
rorna från Österbotten. Vi tror på ärlig mat i rustik tappning med de renaste av höstens 
smaker, nya menyn tas i bruk från 15.09.2017 och bjuder på det bästa av säsongens god-
heter. Bock´s burgare som redan nått en kultstatus i trakten står stadigt kvar på menyn 
och finns för stora som små. Nyheter som bryggmästarens maltglaserade grislägg och 
T-bone steaken får köttälskarna på fall för att inte tala om gösen som fått extra kärlek av 
köket med karamelliserad, grillad citron och krispig pepparrot samt brynt smör. Dessert-
listan kompletteras givetvis med kökets artesanglassar i olika tappningar samt ett kryddigt 
lingonsjudet päron med kamomillmaräng. Vi välkomnar er stora som små till Bock´s 
Corner Brewerys gastropub mot nya smakrika upplevelser.

Bock´s Corner Brewery launches new autumn menu
When summer has passed it is time to make the best of the local harvest from Ostroboth-
nia. We believe in honest food with a rustic touch with the purest of autumn flavours, 
our new menu will take place from 15.09.2017 and offers the best of the season. Bock´s 
burger that has already reached a status in our region stays steady on the menu for the 
hungry and the youngsters. News as The Brewmasters malt-glaced pork-knuckle and 
our T-bone steak aim to please the meatlovers, not forgetting the pike-perch whom has 
gotten some special love with caramelised, grilled lemon and sharp horseradish and also 
never the less burnt butter to tickle your tastebuds. The desserts are by demand completed 
with our variety of artesan made ice creams and a spiced lingonberry poched pear with 
camomile marengue. We welcome you all to Bock´s Corner Brewery Gastropub for new 
exciting experiences.

Bock´s Corner Breweryn syysmenu lanseerataan
Kesä kun tulee päätökseen on aika tehdä parasta paikallisesta sadosta Pohjanmaalta. 
Me uskotaan rehelliseen ruokaan rustiikilla tavalla syksyn puhtaimmista mauista, uusi 
menumme on saatavilla 15.09.2017 alkaen ja tarjoaa sesongin parasta. Bock´sin burgeri 
joka on jo kulttimaineensa ansainnut pysyy vankasti listalla mukana ja on saatavilla sekä 
nälkäisille että perheen pienimmille.. Uutuuksia kun Panimomestarin mallasglaseerattu 
possunpotka ja T-bone steak saa nälkäisemmänkin lihansyöjän polvet veteläksi unohta-
matta kuhaa jolle on annettu erityistä rakkautta keittiöltä karamellisoidun sekä hiillos-
tetun sitruunan, terävän piparjuuren sekä viimeisteltynä paahdetulla voilla hivelöimään 
makunystyröitä. Jälkiruokia täydentävät erimakuiset artesaanijäätelöt sekä puolukoissa 
haudutettu mausteinen päärynä kera kamomillamarengin. Toivotamme teitä kaikkia 
tervetulleeksi Bock`s Corner Breweryn Gastropubiin kokemaan uusia makuuelämyksiä.
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Säästäminen voi olla elämäntapa
Jenna ja Joonatan Kallio ovat opetelleet säästämään 

ja nyt se on osa heidän elämäänsä.
– Minä olen aina ollut säästäväinen, mutta 

kyllä säästäväisyys tuli suuremmaksi osaksi elämää 
omilleen muuton jälkeen, kertoo Joonatan Kallio. 
Joonatan ja hänen puolisonsa Jenna ovat molemmat 
opiskelijoita. Heidän elämässään säästäminen näkyy 
suunnitelmallisuutena ja harkitsevaisuutena.
 
Kuukausibudjetti excelissä
Kalliot elävät arkeaan opiskelijatuilla, joten vuokran 
ja laskujen kanssa budjetointi on osa arkea. 
– Minä seuraan aktiivisesti tilimme menoja ja 
arvioin, mihin on kulutettu rahaa ja mistä voitaisiin 
karsia, kertoo Jenna Kallio. Kallioilla onkin tietoko-
neella excel taulukko, johon he koostavat kuukauden 
kulut ja menot. Taulukkoon on myös listattu perheen 
omaisuudet. 
–Täältä löytyy, mitä on saatu lahjaksi, mitä ostettu 
ja millä hinnalla. Muuttomme aikana listasin tänne 
myös muuttolaatikoiden koodit, jotta löysimme kai-
ken helposti, selittää Joonatan Kallio. 
 
Säästäminen on suunnittelua
– Emme osta paljoa asioita impulsiivisesti vaan suun-
nittelemme, harkitsemme ja vertailemme hintoja. 

Esimerkiksi kotoa löytyvä sohvamme on ostettu tar-
jouksesta. Alkuperäinen hinta oli yli tonnin ja ensin 
odotimme hinnan putoamista. Ensimmäinen alennus 
menikin ohi ja toivoimme kovasti, että löydämme 
sohvan uudelleen alennuksesta ja lopulta saimmekin 
tuon sohvan lähes puoleen hintaan, kertoo Joonatan 
Kallio. 
Kallioilla säästäväisyys ei tarkoita, että elämän hyvistä 
asioista tarvitsi karsia. Tietotekniikkaa opiskeleva 
Joonatan on kiinnostunut tietokoneista ja lähihoi-
tajaksi opiskeleva Jenna valokuvauksesta. Suuret 
hankinnat suunnitellaankin etukäteen.
– Joonatan halusi uuden näytön, joten suunnittelim-
me, milloin tuon voisi budjetoida kuluksi. Minä taas 
halusin kovasti kameran, joten ostimme seuraavaksi 
sen. Koetamme aina tasapainottaa suurempia menoja, 
jotta molemmat saavat tasapuolisesti, kertoo Jenna. 
 
Rahaa pahan 
päivän varalle

Kalliot eivät koe, että he jäävät paitsi elämästä, vaikka 
säästäväinen elämäntapa saattaakin rajoittaa välillä 
tekemistä. 
– Kyllähän me sitä joskus mietimme, että jäämmekö 
paitsi kokemuksista, joita muilla opiskelutovereilla 
on. Meillä on kuitenkin selkeät tulevaisuuden tavoit-

teet, joita säästäväisyys tukee. Haluaisimme säästää 
tarpeeksi, että opintojen jälkeen voisimme saada 
asuntolainan omaa asuntoa varten, kertoo Jenna 
Kallio. 
Säästämällä Kalliot myös varautuvat pahan päivän 
varalle. 
– Meillä on pääsääntöisesti käytössämme pelkästään 
opintotuet ja asumislisä. Kaikki kesätöissä kerätty py-
ritään säästämään tulevaan. Se, että elää säästäväisesti 
on sinällään rauhoittavaa, ettei sitten pahana päivä-
nä tarvitse huolehtia, että onko varaa ostaa jotain. 
Minun pyöräni esimerkiksi varastettiin viime vuonna 
ja pystyimmekin kivuttomasti hankkimaan uuden, 
Joonatan Kallio kertoo.  

Teksti ja kuvat: Heta Mattila

Jenna ja Joonatan Kallio ovat säästäväinen pariskunta. 
Tietokoneella opiskelijoilla on kuukausibudjetti, johon 

arvioidaan kuukauden menot ja tulot. Näin he myös 
seuraavat omaa kulutustaan.



Lasten kanssa 
puhutaan 
liian vähän rahasta

Varhain aloitettu keskustelu raha-asioista kehittää parempia taloustaitoja.

Lapsi saa paremmat taloustaidot, kun perhe käy keskusteluja ja kartuttaa 
lapsen kokemuksia rahasta.

–Raha ei ole irrallinen osa elämää, ei edes vähävaraisissa perheissä. Jos raha 
on jokapäiväinen murhe ja tämä tarttuu lapseen, se voi synnyttää kateutta ja 
jopa vihaa rahaa kohtaan, Senior Advicer, partner Toni Kemi Premiumgrou-
pista sanoo. 

Kemin mielestä on tärkeää, että lapsille ei anneta perinnöksi liian tunnepoh-
jaista suhtautumista raha-asioihin. 

–Raha ei tuo onnea, se on nähty tässä ammatissa. Sen sijaan jos nuori kokee 
hallitsevansa talouttaan, se tuo hallintaa elämään. 

Nordean teettämän tutkimuksen mukaan kolme neljäsosaa suomalaisista 
lapsista saa viikko- tai kuukausirahaa. Kemi sanookin, että on tärkeää, että 
lapsi opettelee rahankäyttöä kuukausirahoillaan ja jo teini-iässä opettelee 
suunnittelemaan omaa budjettiaan ja säästämään tavoitteisiinsa. 

–Parhaiten säästäväisyyttä opitaan positiivisen kautta, kun on haaveita, joita 
voi toteuttaa konkreettisen budjetoinnin avulla. 

Kemi ottaisi teinin seuraamaan perheen laskujen maksamista, jotta koko-
naiskuva kodin pyörittämiseen liittyvistä asioista olisi rea-
listisempaa. Kemi myös nappaisi nuoren mukaan kauppa-
reissuille pohtimaan, mitä tänään syötävä makaronilaatikko 
oikein maksaa. Isompien unelmien kohdalla Kemi kannattaa 
havainnollistamista. 

–Omat unelmat voi piirtää tai kirjoittaa auki, tehdä 
suunnitelman, mitä unelman toteuttaminen vaatii, paljonko 
pitäisi rahaa laittaa syrjään ja mistä raha säästetään. 

Suomessa puolet kouluikäisten vanhemmista on sitä miel-
tä, että lasten pitää osallistua kotitöihin saadakseen rahaa. 
Tytöt tekevät edelleen enemmän kotitöitä kuin pojat. 

Kemikin suosittelee, että kuukausirahat eivät olisi täysin 
vastikkeettomia. 

–Tässä on kuitenkin aina kyse kodin omasta kulttuurista. 
Taloudelliset kannustimet voivat toimia, mutta kodin yh-
teisiin töihin pitäisi osallistua myös ilman palkkioita, Kemi 
sanoo. 

Jotta jokainen suomalainen lapsi saisi taloustaitoja, on 
Finanssiala ry. yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa 
kehittänyt nuorille ja lapsille oman talouden hallintaan 
suunnatun materiaalikokonaisuuden. Zaldo.fi tarjoaa 
opettajille oppimismateriaaleja oman taloudenhallinnan 
koulutusta varten. Tässä kuussa palveluun avautuvat uudet 
alakouluikäisille suunnatut sivut, joissa pelin kautta opetel-
laan taloustaitoja. Luokat voivat osallistua myös taloustaito-
kilpailuun.

–Toivomme, että jatkossa taloudesta ja rahasta puhutaan 
samalla tavalla kuin terveydestä ja liikunnasta. Nyt ei niin 
tehdä. En tiedä, onko kyse välinpitämättömyydestä vai tietä-

mättömyydestä, sanoo tutkimuspäällikkö Tarja Kallonen. 
Pitkäjänteisellä opetustyöllä pyritään saamaan kaikille lapsille samanarvoiset 

taloustaidot kotitaustasta riippumatta. 
–Nuoren pitäisi tietää, mitkä ovat perheen tulot ja kiinteät menot sekä 

budjetti, jotta hän ymmärtää, paljonko perheelle jää uusiin farkkuihin rahaa. 
Toivomme, että palkasta palkkaan elämisestä siirryttäisiin pitkäjänteisempään 
talouden suunnitteluun, summaa Kallonen talouskasvatuksen tavoitteita. 

 Pitkäjänteisellä opetustyöllä pyritään saamaan kaikille lapsille samanarvoi-
set taloustaidot kotitaustasta riippumatta. 

–Nuoren pitäisi tietää, mitkä ovat perheen tulot ja kiinteät menot sekä 
budjetti, jotta hän ymmärtää, paljonko perheelle jää uusiin farkkuihin rahaa. 
Toivomme, että palkasta palkkaan elämisestä siirryttäisiin pitkäjänteisempään 
talouden suunnitteluun, summaa Kallonen talouskasvatuksen tavoitteita. 
 

Teksti Jaana Larsson 
Kuva: Taina Ristikivi

On tärkeää, että lapsi opettelee rahankäyttöä kuukausirahoillaan ja jo teini-iäs-
sä opettelee suunnittelemaan omaa budjettiaan ja säästämään tavoitteisiinsa.



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)

MTV3 & Sub s.830
Nelonen, JimTV &

Nelonen Sport s.550

Koko maan 
kohtaamispaik-
ka teksti-tv:ssä

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)

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)

Ilmoituksen jättö
SOITTAMALLA

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

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

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

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

INTERNETISSÄ
mega.mainostaja.com

Toimi ohjeiden mukaan ja jätä 
ilmoitus. Ilmoituksen hinta 10€

Kuva- ja/tai kehysilmoitus
mega.mainostaja.com

Voit halutessasi liittää ilmoitukseesi 
kuvan. Maksutapa verkkopankit sekä 
luottokortti.

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

Esimerkki

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

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

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

Olen nainen, 65v. Etsin miestä, 
65-75v. Olen eronnut kauan sitten. 
Otathan 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)

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)

Den fi nlandssvenska 

Kontakten

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)

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 katsomatta. 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

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)

Ilmoita
Annonsera

mega.mainostaja.com

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

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

Jätä kuvailmoitus 
itse netissä

mega.mainostaja.com

Den fi nlandssvenska 

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)

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)







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 vanhempaa 
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 harras-
tamme tuhmia siellä, missä on kiinni-
jäämisen mahdollisuus, olemme silti 
fi ksuja. Etsimme samoista tykkää-
vää 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)




