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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!

#

 

VIANETSINTÄ
AINA ILMAINEN

Tarjoamme täyden huollon 
tietokoneihin, puhelimiin 
ja tabletteihin.

Hovioikeudenpuistikko 18, 65100, Vaasa
Ma-Pe - 10-18, La - 11-15

www.multitronic..

Tarjoamme sovellus asennuksia

Teemme myös tietokoneiden päivityksiä

Annamme 3 kuukauden huoltotakuu

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

Korvien putkitukset?  
Varaa aika korva-, nenä-  
ja kurkkutautien lääkärillemme.

Volvo V50 2.0 Diesel Momentum  ....................-09
203tkm,a/c, abs, luiston esto, 8kpl aluvannetta
webasto, xenon valot, vak.nop.säädin, 
jakohihna vaihdettu, siisti!     8490€

Peugeot 308 1.6 VTi Sport ...................................-09
146tkm, a/c,abs, luiston esto, sumuvalot, lasikatto
vak.nop. säädin, aluvanteet, 
lasikatto, juuri katsastettu!     6990€ 

Monikäyttöinen 5-Ovinen

Mazda 2 1.3 Elegance 5-Ovinen........................-08
116tkm, a/c, abs kestävä ketjukone! 
Juuri katsastettu! Taloudellinen 
käyttöauto, hyvät renkaat                            5990€ 

Volvo V60 1.6 Drive Momenum  .......................-11
136tkm, a/c,abs,vak.nop.säädin, webasto, xenon 
valot luiston esto, jakohihna vaihdettu! 
Kulutus 4,1L/100 km!       13990€

Nöötöntie 90 Böle - Sepänkylä 65610 Mustasaari - 5 km Vaasasta

Palvelemme joka päivä    

Vi betjänar varje dag 

HUOM! Soita ja sovi näyttö

OBS! Ring om visning

www.nettiauto.com/botniatrade

9.00 - 21.00 Rainer Nordström
044-3215094

Se mera uppgifter om bilarna / Katso Lisää tietoja autoista: 

Pieniruokainen Diesel!

Renault Grand Scenic 1.6 Confort ...................-06
163tkm, a/c,abs,vak.nop.säädin, luistonesto, 
aluvanteet ajotietokone, 
sumuvalot ym. Siisti!                              3990€ 

Tilava 7-hengen monikäyttömalli!

Peugeot 206+ 1.4 5-Ovinen ...............................-11
aj. Vain 67tkm, abs, a/c, jakohihna juuri vaihdettu
uudet kesärenkaat, Hyvin huollettu 
ja pidetty!       6990€

Vähän ajettu löytö!

Uusikorinen!

Suzuki Grand Vitara 1.9DDis 4WD SE.............-08
188tkm a/c, abs 139HV! 8kpl aluvannetta, 
vetokoukku astinlaudat, Juuri huollettu ja 
katsastettu! ! Edullinen 4-veto!   9990€

VW Passat Variant 1.9 Tdi Luxline manual  ....-08
207tkm.a/c, abs,vetokoukku, 8kpl aluvannetta, 
sumuvalot. Jakohihna vaihdettu 2014! 
Vetokoukku, Hyvin huollettu!                   7990€ 

Opel Combo 1.3 CDTI L2H1 ................................-13
166tkm,a/c,abs,sivu-ovet tavaratilaan molemmin 
puolin tavaratilan lämmitin, turbo
(sis alv:n 1726€) Katso hinta!                  8990€

Mazda 3 1.6 Turbo Diesel Elegance 5-Ov ......-09
154tkm, abs, a/c, aluvanteet, luiston esto
jakohihna vaihdettu! 109HV turbo! 
5-ovinen monikäyttömalli 5990€

Hieno 4-veto maasturi!

Tilava Diesel farkku! Pieniruokainen Diesel!

Juuri katsastettu 136HV Diesel! Siisti paku! Sisältää alv:n

SUPER ALE   Tervetuloa syksyiseen Tolkin Kauppahalliin!   KYLLÄ ON HALPAA !

Tarjoukset voimassa  28.9. 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! 
Kaikki parveke- / terassimatot rullasta
Alla balkong- / terassmattor på rulle -20%
Kaikki vahakankaat/ Alla vaxdukar  -30%
Kaikki kosteantilanmatot saksalaista laatu 
rullasta / Alla våtrumsmattor, tysk kvalitet  -20%
Lasten toppahanskat ennen 6,95€ 
Vinterhandskar för barn förr 6,95€   NYT/NU 4€
Novitan Jussi langat TOSI HALPAA!!
Novita Jussi garn VERKLIGT BILLIGT!  2€
Serla valkoinen WC-paperi 24 rullaa +30%
Serla vitt WC-papper 24 rullar +30%  
Fairy käsitiskiaine 500ml
Fairy handdiskmedel 500ml  0,90€
Meiltä mullat ja kiloruuvit edullisesti!! Mylla och skruvar i lösvikt förmånligt från oss!!

9,50€

VAASA TOP 6 
KAUPUNGIKSI 
SUOMESSA
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MAKUJEN ILTA  

OLUT– JA VIINIFESTI-
VAALIT 

SMAKERNAS KVÄLL 

ÖL– OCH VINFESTIVAL 
  LA / LÖ 30.9.   15.00-23-00 

    WASKIA 

Mukana tapahtumassa: 
Kyrö Distillery Company, Bock´s Corner Brewery, 
Kvarken Brewery, Keppo Bryggeri, Linden Brewery, 
Vakka-Suomen Panimo, Rocking Bear Brewers, Arvid 
Nordquist, Astra Wines, Arcus, Wine World Finland, 
Winepartners, Pernod-Ricard-Finland, Vinoble,     
Laidun Hereford, Kolatun Juustola, Roger´s Coffee, 
Suklaaparatiisi, FMA Glenn Sundstedt, Ingves &   
Svanbäck, Wasaline, Gavrielides Foods, Oenologinen 
Seura, E-P:n Keittiömestarit, Vinum Wasa 

Yli 100 erilaista juomaa,         
herkullista ruokaa, tastingeja, 
Jani Wickholm akustisesti sekä 
retromusiikkia yökerhossa.  

Hyvää fiilistä ja elämyksiä       
kaikille aisteille. 

Sisäänpääsy ennakkoon 7 €, ovelta 10 € 

Maisteluliput 2,50 € / kpl 

3-ruokalajin illallinen olut– tai              
viinipaketilla 60 € 

Lisätietoja syksyn herkullisimmasta           
tapahtumasta:  

www.vinumwasa.fi                                         
puh. 050 5919575 

MAKUJEN ILLASSA ELÄMYKSIÄ KAIKILLE AISTEILLE
Makujen Ilta olut- ja viinifestivaaleja viete-

tään lauantaina 30. syyskuuta alkaen klo 15 
Cumulus Resort Tropiclandiassa. Makujen 

Illan järjestelyistä yhdessä Cumuluksen kanssa vas-
taavan Vinum Wasan yrittäjä Janne Mäki kertoo, että 
tapahtuma järjestettiin viime vuonna ensimmäistä 
kertaa. 

- Silloin olimme ulkoilmassa Waskian terassi-
pihalla ja rannalla elokuussa. Tapahtuman saama 
positiivinen ja rakentava palaute niin osallistuneilta 
yrityksiltä kuin asiakkailta kannusti meitä järjestä-
jiä järjestämään tapahtuman uudelleen myös tänä 
vuonna. Kesän tapahtumakalenterista Makujen illalle 
ei kuitenkaan löytynyt sopivaa paikkaa, joten se pää-
tettiin siirtää hieman myöhäisempään ajankohtaan 
sisätiloihin.

Tapahtumaan on tulossa yli 20 näytteilleasettajaa esit-
telemään tuotteitaan ja palveluksiaan. Kansainvälisesti 
tapahtuman kuuluisin vieras on norjalaiset sukujuuret 
omaava konjakkitilallinen Antoine Braastad, joka va-
laisee konjakintekemisen saloja ja maistattaa arvostet-
tuja ja paljon palkintoja voittaneita talonsa juomia. 

- Kun puhutaan kansainvälisestä menestyksestä, 
niin on erittäin hienoa, että myös Kyrö Distillery 
Companysta ehditään osallistua tapahtumaan kaiken 
heidän kiireensä ja maailmanvalloituksensa keskellä. 
Mäki huomauttaa.

Makujen Illan pääosassa ovat kuitenkin pienpa-

nimo-oluet ja viinit. Tapahtuman oluttarjonnasta 
vastaavat kuusi länsi-suomalaista pienpanimoa Uu-
destakaupungista Uuteenkaarlepyyhyn. Vaasan oma 
Bock´s Corner Brewery on mukana erittäin mielen-
kiintoisella ja laajalla valikoimalla. Olen enemmän 
kuin tyytyväinen siihen, millaisia erilaisia, persoo-
nallisia käsityöoluita voimme tarjota niin enemmän 
kuin vähemmän oluita maistelleille ja harrastaneille 
asiakkaille, Mäki sanoo. Tarjolla on luomua, glutee-
nitonta, uutuuksia, erikoisuuksia ja ensiesiintymisiä 
Pohjanmaalla n. 30 eri pienpanimotuotteen joukossa.

Viininystäville on tarjolla kymmeniä erilaisia viinejä 
eri rypälelajikkeista ympäri maailmaa. pääpaino 
näytteilleasettajien tiskeillä on ehkä enemmän ns. 
”Vanhan Maailman” eli Euroopan viineissä. Varsinkin 
aina muodissa olevat Italia ja Ranska ovat vahvasti 
edustettuina viinimaahantuojien osastoilla.

Kun puhutaan viineistä ja oluista, ei kannata 
unohtaa ruokaa. Ruoka näytteleekin merkittävää osaa 

Makujen Illan tarjonnassa. Valinnanvaraa on kolmen 
ruokalajin illallisesta Keittiömestareiden pohjalaisiin 
tapas-paloihin, juustoihin, makeisiin leivonnaisiin ja 
suklaisiin. Näitä on kiva napostella ja testailla yhdessä 
eri juomien kanssa ja hakea herkullisia yhdistelmiä 
asiantuntevien näytteilleasettajien opastuksella.

Illan musiikillisesta annista vastaa Idolsista ai-
koinaan suosioon ponnahtanut Jani Wickholm ja 
legendaarisen Waskian yökerhon ovet ovat avoinna ja 
sinne voi piipahtaa aikamatkalle 80- ja 90-luvuille.

Kaiken kansan hyvän fiiliksen festivaali piristämään 
syksyn pimeydessä. Elämyksiä kaikille aisteille: mu-
siikkia korville, hienoja ruoka-annoksia ja tarvikkei-
ta, herkullisia tuoksuja ja makuja… Sitä on Makujen 
Ilta.

Lisätietoja tapahtuman ohjelmasta, illallisesta ja 
muista ruoista ja juomista, pääsylipuista ja muusta 
Vinum Wasan nettisivuilta: www.vinumwasa.fi tai 
puh. 050 5919575.

J A E R
LAATUSISUSTUS KAIKKI 

VESIVAHINKOTYÖT 
AMMATTITAIDOLLA

• VESIVAHINKOJEN KUIVAUKSET Myös pikakuivaukset (Mikro)
• Sisustustyöt • Parketin korjaukset + asennukset

• Lattialämpökaapelin asennukset • Laatoitukset • Mattotyöt
• Kylpyhuoneremontit - keittiökalusteet myynti + asennus

0400-767050

Max 15.000 €;n Rahoitus

Yksilöllistä palvelua 
Laihian erikoisliikkeistä!

Personlig betjäning 
i Laihias specialbutiker! 

Näillä eväillä 
uni tulee 
paremmin
Viikon lukijakysymys: Mitä kannattaa syödä 
ennen nukkumaan menoa?

Raskas tankkaaminen ennen levolle vetäytymistä 
kannattaa unohtaa, liian tuhti iltapala valvottaa.

Kevyen iltapalan syöminen tuntia tai paria ennen 
nukkumaan menoa takaa sen, että nälkä ei yllätä ja 
valvota heti petiin päästyä.

Kannattaa kuitenkin muistaa, että keveydestä huo-
limatta iltapalan tulee olla riittävä. Hyvä, monipuoli-
nen iltapala sisältää kasvista, proteiinia ja viljaa. 

Tryptofaani on unihormoni melatoniinin esiaste. 
Siksi tryptofaanipitoisilla elintarvikkeilla voi edistää 
unen saamista. Syödä voi esimerkiksi kaurapuuroa 
banaanilla, raejuustoa tai rahkaa marjoilla, näkki-
leipää juustolla ja lämmintä maitoa. Höysteenä voi 
käyttää vielä vaikkapa pähkinöitä, pähkinävoita tai 
kurpitsansiemeniä.

Kasviksilla saa iltapalaan runsautta ilman että 
seurauksena on raskas olo. Jos unenpäästä kaikesta 
huolimatta on vaikea saada kiinni, kannattaa nauttia 
rauhoittavaa kamomillateetä

Vastauksen laati Mia Nurmi, terveysasiantuntija 
Sydänliitosta. Aivoliiton, Diabetesliiton ja Sydänliiton 

käynnistämien Yksi elämä -terveystalkoiden tavoit-
teena on terveempi Suomi. 

 Auttaako "yömyssy" parempaan uneen?
Yksi annos alkoholia saattaa rentouttaa ja auttaa 

nukahtamaan. Mutta senkin nauttimista kannattaa 
harkita, sillä jo pieni annos heikentää unen laatua.

Valittavana on siis nopeampi nukahtaminen, mutta 
huonompi unen laatu.

Suuremmilla annoksilla unen laatu kärsii selvästi ja 
erityisesti syvä uni kevenee - on siis syytä pitää huolta 
siitä, että annosmäärä ei kasva.

Vastauksen laati Tarja Stenberg, unitutkija, dosentti 
Helsingin yliopistosta Yksi elämä terveystalkoille.
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Kim Berg
- Tuttu kovasta ja menestyksellisestä ulkopar
   lamentaarisesta työstä Vaasan keskussairaa-
   lan aseman säilyttämiseksi
- 43 vuotta
- naimisissa, kolme tytärtä
- Vaasan kaupunginhallituksen puh.joht (SDP) ja 
   Vaasan keskussairaalan TEHY:n pääluotta-
   musmies

Olet doer-tyyppi. Ajatko muita 
asioita kuin SOTE-asioita? 
Mainitse kolme muuta tärkeää asiaa 
johon haluat selvästi ratkaisua:
- Vaasan nostaminen Suomen 6. suu-
rimmaksi kaupungiksi! Kuntaliitosten 
kautta päästäisiin hyvään alkuun ja yli-
tettäisiin 100.000 asukkaan raja, millä 
päästäisiin kympin sakkiin Suomessa. 
Uumajan kaupunki toimii hyvänä 
esimerkkinä siinä, miten kaupunki voi 
kasvaa myös kuntaliitoksien jälkeen. 
Uumajan väkiluku (129.000) on kasva-
nut viimevuosina jopa 6000 asukasta 
per vuosi ja he tavoittelevat seuraavaksi 
200.000 asukasta vuoteen 2030! Meidän 
tulee mielestäni Vaasassa ottaa tähtäi-
meen 150.000 asukasta vuoteen 2030 
mennessä. Tämä synnyttäisi osaltaan 
Vaasan ja Uumajan välille ison Euroop-
palaisen kaupunkikeskuksen Pohjois-
Eurooppaan.
- Toinen tärkeä sekä hyvin akuutti asia 
on Vaasan Yliopiston kehittäminen 
entistä merkittävämmäksi toimijaksi 
Suomessa. Energiaklusterin valtava 
työllistävä vaikutus tulee heikkene-
mään tai kasvu jää puuttumaan ilman 
suuria panostuksia tutkimus- ja kehitys 
eli ns. T&K toimintaan. T&K pitää 
nostaa täysin uudelle tasolle ja tavoi-
tella valituille aloille johtajuutta sekä 
kansallisesti että kansainvälisesti. Ener-
giklusteri voi kehittää jopa 10.000 uutta 
työpaikkaa vuoteen 2030 mennessä, 
mikäli vain tuotekehitys toimii.
- Kolmas tärkeä asia on Vaasan kautta 
kulkeva poikittaisliikenne välillä 
Shanghai – New York.  Poikittaisliiken-
teen toteutuminen edellyttää toimivan 
laivayhteyden Uumajan ja Vaasan välil-
le sekä Suomen junarataverkon kehittä-
misen, jotta raskasliikennettä voidaan 

jatkossa kuljettaa välillä Joensuu-Vaasa. 
Mikäli hanke etenee ilman suurempia 
vastoinkäymisiä, näen poikittaisliiken-
teen toteutumisen kymmenen vuoden 
sisällä täysin realistisena tavoitteena. 
Poikittaisliikenteen toteutuminen on 
siksi todella iso juttu paitsi Vaasalle, 
niin myös koko Suomelle, koska tämä 
mahdollistaa liittymisen Kiinan halua-
maan Silkkitiehen. Rahassa mitattuna 
hanke voi tuoda jopa miljardiluokan 
logistiikkahyödyn Suomelle vuosittain. 
Puhumattakaan niistä kaikista muista 
hyödyistä ja mahdollisuuksista mitä 
Kiinan valtavat markkinat voivat alu-
eellemme tuoda!

Voiko SDP jatkaa puolueena ilman 
uudistusta ja mitkä uudistukset 
odotat tapahtuvan?
- Puolueen pitää ehdottomasti kehittyä 
ja uudistua, mikäli puolue haluaa olla 
vetovoimainen vaihtoehto myös tulevil-
le sukupolville. 
- SDP on työväenliikkeen perustama 
puolue, jonka yhtenä perustavana 
päämääränä tulee myös tulevaisuudessa 
olla työllisyyden kasvattaminen sekä 
työn kehittäminen. Yhteiskunnassam-
me on hyvä herätä viimeistään nyt 
siihen, että markkinat eivät kykene 
kaikkia asioita hoitamaan  julkista 
sektoria paremmin. Julkisen sektorin 
taas tulee kehittyä vastaamaan entistä 
paremmin nyky-yhteiskunnan vaati-
muksiin, puhumattakaan lähitulevai-
suuden vaatimuksista. Muun muassa 
tässä julkisen ja yksityisen sektorin 
välisessä työnjako ja kehittämistyössä 
haluaisin nähdä demareiden roolin 
kasvavan tulevaisuudessa.
 

Seuraavaksi 
poikittaisliikenne 
ja Vaasa top 6 
kaupungiksi 
Suomessa

MAKUJEN ILLASSA ELÄMYKSIÄ KAIKILLE AISTEILLE



Öppet hus i Meteoria Söderfjärden  
- Avoimet ovet Söderfjärdenin Meteoriihellä

Monta tuhatta kurkea on nyt Söderfjärdenillä. Kuvassa parvi 
ohittaa Meteoriihen, uudet näyttelyladot ja lintutornin. 

Många tusen tranor finns nu på Söderfjärden. Tranorna kan bäst 
ses då de före solnedgången flyger ut till skärgården för övernatt-

ning och då de återvänder på morgonen.

Meteoriihellä käy vuosittain 
noin 10 000 vierasta. 

Många skol- förenings- och 
företagsgrupper besöker 

Meteorians utställning – men 
även turister från all världens 

hörn. På bilden norska rese-
närer som just tittat på expons 

multimediavisning. 
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Öppet hus i Meteorians utställning och observatorium 
lördag 23.9 klockan 18 - 22 
Kvällen bjuder på upplevelser för alla åldrar – fritt inträde!  

•  Sundom bygdeförenings/ Meteoria-sektions guider visar den uppskattade 
    multimedian och utställningen under hela kvällen.  
•  Astronomiska föreningen Vasa Andromeda presenterar teleskop och 
    observatorium  
•  Matts Andersén, säljer och signerar sin bok ”När himlen faller ner”
•  Under hela kvällen kan besökarna bekanta sig med solsystemet på Söder-
    fjärden, tidslinjen TellusTime-Line och kratermodellen ute 

Försäljning av bl.a. kaffe, grillkorv, vykort  

Specialprogram i början av kvällen
• 18 -19.30 Ornitologer berättar i Meteorians fågeltorn om tranorna, då de i 
   början av kvällen flyger ut till skärgården
• 18-20 Satu Hietala, Geologiska forsknings-centralen och Kaj Höglund vid 
   ”stendoktorns mottagning” visar kraterstenar - besökarna kan också ta 
    med stenar för bedömning – gärna stenar från Söderfjärdens omgivning.
•  FÖRELÄSNINGAR i nya meteoritladan:
   - kl 18-18.30  Anna Bonde, NTM-centralen - Sura sulfatjordar på Söder-
     fjärden
   - kl 18.30-19 Tommi Järvilehto och Hans Lindén bilder från sommarens 
      USA-resa  – om solförmörkelse, meteoritkratrar och vulkaner

Meteorians adress är Marenvägen 292, Sundom. Meteoriaskyltar finns vid 
vägarna som leder ut till området mitt ute på Söderfjärden. 
En karta hittas också på webbsidan: www.meteoria.fi

Avoimet ovet Meteoriihen näyttelyssä ja observatoriossa 
lauantaina 23.9 kello 18 – 22
Illan ohjelma tarjoaa elämyksiä kaikenikäisille – vapaa pääsy!

•  Sundom bygdeföreningin (kyläyhdistyksen) Meteoriihijaoston oppaat 
    esittelevät näyttelyn, jossa illan aikana voi seurata suosittua multimedia-
    esitystä. 
•  Tähtitieteellinen yhdistys Vaasan Andromeda esittelee mm. kaukoputki-
    aan ja observatoriota
•  Illan aikana Matts Andersén myy ja signeeraa kirjaansa ”Kun taivas 
    putoaa”  
•  Koko illan voi tutustua Söderfjärdenin aurinkokunta-malliin, aikajanaan 
    TellusTimeLine ja kraatterimalliin
 
Myytävänä mm. kahvia, grillimakkaraa, postikortteja  

Erikoisohjelma alkuillasta
•  18 -19.30 Lintutieteilijät kertovat Meteoriihen lintutornissa illansuussa 
    saaristoon lentävistä kurjista
•  18-20 Satu Hietala  Geologian tutkimuskeskuksesta ja Kaj Höglund ”Ki-
    vitohtorin vastaanotolla” esittelevät kraatterikiviä - yleisö voi myös tuoda 
    kiviä geologin arvioitavaksi.
•  LUENTOJA uudessa meteoriittiladossa:
    -  klo 18-18.30 Anna Bonde, ELY-keskus – Söderfjärdenin happamat 
        sulfaattimaat
    -  klo 18.30-19 Tommi Järvilehto och Hans Lindén kuvia kesän USA-
       matkasta – auringonpimennyksestä, meteoriittikraattereistä ja tulivuorista

Tapahtuman osoite on Marenintie 292 Sundomissa. Infokyltit näyttävät 
ajoreitin tuloteiden alussa. Kartta löytyy myös Meteoriihen webbsivuilta:
www.meteoria.fi

Text och foto: Matts Andersén

Korkeatasoinen tähtitieteellinen observatorio, 
jossa kaukoputkella voi tutkia taivaankappalei-

ta satojen miljoonien valovuosien päässä maail-
mankaikkeudessa. Meteoriihen observatorioon 

käy vuosittain tutustumassa lukuisia perhe-, 
koululais-, yritys- ja muita toimintaryhmiä. 

Kuvassa talven vieraita observatoriossa, joka 
taas on auki koko avoimien ovien iltana 23.9. 

Meteorians observatorium är öppet under hela 
öppet-hus-kvällen 23.9.
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TECHTALK: Polkaise 
vauhtiin kaupunkipyörällä

Kaupunkipyörillä pääsee jo fillaroimaan yhä use-
ampi. Kaupungit tai yksityiset yritykset vuokraa-
vat yhteiskäyttöpolkupyöriä niiden käyttäjille, 

ja polkupyöriä käytetään tyypillisesti kaupunkialueella 
lyhyille matkoille. 
Suomen kaupungeista edelläkävijänä on ollut pitkään 
Helsinki, jossa kaudella 2017 on ollut käytössä 1400 
pyörää ja 140 pyöräasemaa. Espoossa kaupunkipyöriä 
on kokeiltu 10 asemalla ja 100 pyörällä, ja parhaillaan 
kaupungissa valmistellaan 700 pyörän käyttöönottoa. 
Turku puolestaan aloittaa kaupunkipyöräkokeilun tou-
kokuussa 2018. Kilpailutetun peruspaketin hankintahin-
ta on noin 2,1 miljoonaa euroa kolmelta vuodelta, jolla 
kaupunkilaiset saavat käyttöönsä 300 kaupunkipyörää 
asemineen.

Kaupunkipyörien käyttö on pyöräilijälle yleensä hyvin 
edullista, mikä kannustaa niiden käyttöön. Esimerkiksi 

Helsingin Seudun Liikenteellä kaupunkipyöräilyn hinta 
koostuu käyttöoikeusmaksusta, johon sisältyy kerralla 
puolen tunnin käyttöaika. Käyttöoikeuden kestoksi 
voi valita päivän, viikon tai koko kauden, ja jokaiseen 
vaihtoehtoon sisältyy puolen tunnin käyttökertoja niin 
monta kuin kullakin pyöräilijällä tarvetta on. Jos pyörää 
halutaan käyttää yhtäjaksoisesti pidempään kuin puoli 
tuntia, siitä maksetaan lisäaikamaksu. 

Moottoriliikenteen vaihtoehtona kaupunkipyörät ovat 
tehokas tapa vähentää ruuhkia, päästöjä ja liikenne-
melua. Pyörän selkään voi hypätä miltä tahansa kau-
punkipyöräasemalta, jossa on vapaita pyöriä. Vapaiden 
kaupunkipyörien sijainnin, saatavuustilanteen sekä 
pyöräasemien tiedot voi tyypillisesti tarkistaa reaaliai-
kaisesta palvelusta.

Lähde: HSL, Cityfillarit, Turun kaupunki

Vaasan kaupungin pyöräilykarttasovelluksesta löytyy alueen pyörätieverkosto karttapohjalla. Sovelluksen saa 
käyttöön osoitteesta kartta.vaasa.fi/pyorailykartta. Kesäkaudella kartta näyttää eri värein asfaltilla ja hiekalla 
päällystetyt reitit ja talvikaudella kunnossapitoluokan.



VARJE TORSDAG BOCK'S 
JOKA TORSTAI BOCK'S

Om alla invånare i gamla Vasa län skulle köpa 
lokalproducerat direkt av producent för minst 10 
euro mer per vecka skapar vi 5000 nya arbets-
platser. Det är ett mycket rimligt mål. Bock’s 
Haymarket uppmanar till action för att nå målet. 
Vi föreslår att alla medborgare inleder en Tors-
dagsrörelse som går ut med följande manifest:
       - att du och din familj en dag i veckan - tors-
         dag förslagsvis - köper och konsumerar 
         enbart lokalproducerat direkt från producent. 
       - du kan handla även i vanliga butiker som 
         tillhandahåller varor direkt av producent, 
         gå på Reko eller marknader och hallar av 
         typ Bock’s Haymarket. Välj den rutin som 
         passar dig bäst och gör det möjligt att 
         anpassa rutinen så att det viktiga är att 
         handla rätt- inte var.
       - använd gärna ytterligare en dag, eller om 
         torsdagen inte passar, välj en annan. Hu-  
         vudsaken är att du är med på riktigt och 

         tar med hela familjen i engagemanget
       - vi uppmanar speciellt alla offentligt anställ-
         da och i all synnerhet chefer, direktörer, 
         politiker, rektorer, läkare, forskare osv. att 
         visa föredöme eftersom den offentliga 
         sektorn speciellt lever på och av en god 
         affärsekonomi
       - det gäller också att konsumera den lokala 
         besöksindustrin istället för att åka till Thai-
         land etc.
       - en framgång för Torsdagsrörelsen skulle        
         också leda till att de lokala producenterna 
         kunde ta som ambition att höja kvalite-
         ten så att vi med stolthet kunde säga att vi 
         har bättre produkter än i övriga Europa.

         Följ med i nästa nummer av Mega hur du 
         kan sprida Torsdagsrörelsens Manifest 
         vidare och hur du kan delta i övrigt.

Mikäli kaikki asukkaat vanhan Vaasan lää-
nin alueella kuluttaisivat vähintään 10 euroa 
viikossa enemmän suoraan paikallistuottajilta 
hankittuihin tuotteisiin, olisi tulos 5000 uutta 
työpaikkaa. Tämä on hyvin realistinen tavoite. 
Bock’s Haymarket kehottaa toimintaan tavoit-
teen saavuttamiseksi. Me ehdotamme että kaik-
ki kansalaiset tulevat mukaan Torstailiikkeeseen 
jolla on seuraava ohjelmajulistus:
       - osta ja kuluta kerran viikossa – esimerkik-
         si torstaisin – vain suoraan paikallisilta 
         tuottajilta ostettuja tuotteita.
       - voit ostaa tavillisista kaupoista jotka 
         myyvät suoraan tuottajilta, käy REKO:ssa 
         tai markkinoilla kuten Bock’s Haymarket. 
         Valitse tapa joka sopii sinulle viikoittain ja 
         jonka voit ottaa elämäntavaksi pitkäjäntei-
         sesti.
       - käytä mielellään vielä toinen päivä tai    
         valitse joku muu päivä ellei torstai sovellu. 

         Tärkeintä on että kasvat perheenesi elä-     
         mäntyyliin ja vastuulliseen kuluttamiseen
       - me kehotamme julkisen sektorin pal-
         veluksessa olevat ja niistä erityisesti joh-
         tajat, päälliköt, poliitikot, rehtorit, lääkärit, 
         tutkijat ym. osoittamaan esimerkillisyyttä 
         koska julkinen sektori on hyvin riippuvai-
         nen kaupallisen talouden tilasta.
       - on syytä myös lisätä alueellista turismia 
         Thaimaan ym. matkustamisen sijaan
       - Torstailiikkeen menestys voisi myös luoda 
         edellytykset paikallistuottajille nostaa 
         laatutasoa niin, että voisimme ylpeydellä 
         sanoa tuotteidemme olevan Euroopan 
         parhaita.

         Seuraa Megan seuraavaa numeroa jossa 
         annetaan lisätietoja miten ohjelmajulis-
         tusta voidaan jakaa ja muutenkin osallis-
         tua toimintaan.

  START 
5.10!

 16-19

Torsdagsrörelsen

Torstailiike

6



7

Kristian Bengts, 42 år, Övermark, uppfödning och försäljning av ängskalkoner..

Hur länge har du hållit på att utveckla dina produkter och
vad gör du för att kvaliteten blir bra?
Hur länge har du hållit på att utveckla dina produkter och vad gör du för att kvaliteten blir bra?
På gården har vi fött upp kalkoner från år 1999. 2013 testade vi som första i Finland att föda upp 
ängskalkoner enligt free range konceptet, som vinner terräng i Europa och USA. Kalkonerna får njuta 
av den finländska sommaren på ett 10 000 m2 stort bete. De väljer själv om de går in under väder-
skyddet eller om de är ute. Under väderskyddet har de fri tillgång till mat och vatten. Hittills har vi 
huvudsakligen sålt ängskalkonerna till julen men börjar nu sälja mera året om. Vi odlar själva vete 
och havre som kalkonerna utfodras med. På en del av Hemmanets åkrar växer det färdig gräsmatta 
som säljs på rulle.

Hur kan konsumenterna njuta av att komma till ditt stånd på
HayMarket - vad är din serviceambition?
Vi erbjuder personlig service och ger gärna råd hur dt löns att tillreda ängskalkonen. Vår samling av 
recept utökas hela tiden. Vi lyssnar på kunderna och utökar sortimentet med kalkonfiléer och kalkon-
lår. Skinnet sitter kvar på våra filéer och lår, för att ge den godaste smaken. 

Vad kan konsumenterna tillreda av dina produkter - hur kommer
de till sin rätt bäst?
Många uppskattar rökt kalkon, och visst är den god när en rejäl kalkon röks på rätt vis. Rå kalkon som 
tillreds i ugnen eller på grillen är familjens favorit hos oss. En hel kalkon är enkel att tillreda i ugnen 
och sitter bra till en festmåltid, också andra tiden än till julen. Recept och stektermometer kommer 
med våra hela kalkoner. Av bröstfilé och lår görs också en delikat måltid på grillen eller i ugnen, som 
också kan ätas av ett mindre sällskap.  

Fördelarna med dina produkter i förhållande till dom som
säljs i butikskedjorna?
Fördelen med våra produkter är att kunden vet exakt varifrån köttet kommer och det går att vända 
sig direkt till oss. Vårt uppfödningssystem med ängskalkoner är unikt. Naturella bröstfiléer med skinn 
och kalkonlår finns inte i butikskedjorna.  

Hemmanet



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. 

Christian Nylund, Vasa



Elisabeth Holm, Kvimo

Bodil Granfors-Båsk



www.megamedia.fi

 Juha Kulmala, Kauhajoki

  Matti Hietala, Vaasa
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Paula Viitanen, Teuva. "kaksin aina kaunihimpi"

  Paula Viitanen, Teuva. "11-9-17 Krs:n illan idyllissä"



www.megamedia.fi

Matti Hietala, Vaasa
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Esa Rönkä, Vaasa. Meidän omenapuun satoa.

Jyrki Merimaa. Aligrundet
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     Isen går i 
Skärisundet och 
vitnar mot klippor 
och stränder.
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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 
TULOSSA:
Kalle Hamm & Dzamil Kamanger: 
maan ääriin / vid världens ände / to the 
ends of the world 23.9.2017-21.2.2018
Näyttely on eräänlainen matkakertomus 
ihmisten ja kasvien selviytymistarinoista, ja 
käsittelee sitä miksi joku jättää oman koti-
seutunsa ja sekä mitä hän kohtaa matkallaan 
uuteen paikkaan.
Taiteilijatapaaminen Kalle Hammin ja Dzamil 
Kamangerin kanssa järjestetään lauantaina 
23.9. klo 14-15:30. Tapaamisessa Hamm ja 
Kamanger kertovat taiteestaan ja esittelevät 
näyttelyn teokset. Taiteilijatapaaminen on 
avoin yleisötilaisuus ja se sisältyy pääsylipun 
hintaan.
Avoinna: tiistai–sunnuntai 11–17
Pääsymaksut: 7 € / 5 € / alle 18 v. ilmainen
Sisäsatama, Vaasa

POHJANMAAN MUSEO
Uusi näyttely Jääkärit aukeaa yleisölle 
6.10.2017.
Perusnäyttelyt avoinna:
VAASA 400 vuotta – Tarinoita kaupungista
TERRANOVA – Merenkurkun luontokeskus 
HEDMANIN kokoelmat
Avoinna: tiistai–sunnuntai 10–17 
Pääsymaksut: 7 € / 5 € / alle 18 v. ilmainen. 
Museokatu 3, Vaasa
VAASAN TAIDEHALLI
Paananen & Ulvilas: Liaison – yhteismaa-
lauksia 2.9–15.10.2017
Sanna Maria Paananen ja Tero Ulvila ovat 
työskennelleet yhdessä vuodesta 2014.
Avoinna: tiistai–sunnuntai 11–17
Ilmainen sisäänpääsy. 
Vaasan kaupungintalo, Senaatinkatu 1 D
Sisäänkäynti Raastuvankadun puolelta.
BLACK WALL GALLERY 
JUHA ALLAN EKHOLM - POST MORTEM
15.9 - 8.10.2017
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 
" MINUN TARINANI "  SINIKKA LÄHDEMÄKI  12.9.-
22.10.2017
Avoinna ti-to 12-18 la-su 12-16. Pitkäkatu 
66 Vaasa. Vapaa sisäänpääsy.

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
Stängt för utställningsbyte. 
Nya utställingen Kalle Hamm & Dzamil 
Kamanger: Vid världens ände öppnar för 
allmänheten 23.9.2017.
En konstnärsträff med Kalle Hamm och Dza-
mil Kamanger hålls lördag 23.9 kl. 14-15:30. 
Under konstnärsträffen berättar Hamm och 
Kamanger om sin konst och verken i utställ-
ningen. Konstnärsträffen är öppen för allmän-
heten och ingår i museets inträdesbiljett.
Öppet: tisdag–söndag 11–17
Inträde: 7 € / 5 € / under 18 åringar gratis. 
Inre hamnen, Vasa
ÖSTERBOTTENS MUSEUM
NYA UTSTÄLLNINGEN JÄGARNA ÖPPNAR FÖR 
ALLMÄNHETEN 6.10.2017.
Basutställningarna öppna: 
VAASA 400 – Staden berättar 
TERRANOVA – Kvarkens Naturcentrum 
HEDMANS samlingar
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.
Sanna Maria Paananen och Tero Ulvila har 
arbetat tillsammans sedan år 2014.
Öppet: tisdag–söndag 11–17
Gratis inträde
Vasa stadshus, Senatsgatan 1 D
Ingång från Rådhusgatans sida
BLACK WALL GALLERY 
JUHA ALLAN EKHOLM - POST MORTEM
15.9 - 8.10.2017
Korsholmsesplanaden 6, Vaasa
Öppet ons-fre kl. 13-18 och lö-sö 12-15
Fritt inträde
ATELJÉ TORNI
" MINUN TARINANI "  SINIKKA LÄHDEMÄKI  12.9.-
22.10.2017
Öpp. ti-to 12-18 lö-sö 12-16. Storalånggatan 
66 Vasa. Fritt inträde.

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!

Kustannus / Utgivare: Paino / Tryck: 

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

Näyttelyt Utställningar



Pehmomiekkailu on 
keskiaikaista taistelua
Harrastuksessa valloitetaan linnoituksia ja 

käydään kamppailuja.
Hiekkakentällä kaikuu pehmoaseiden 

mäiske, kun harrasteseura Maahinkaiset pitävät 
viikoittaisia kamppailuharjoituksiaan. Pehmoaseil-
la mallinnettu keskiaikainen taistelu, tarkemmin 
“boffauksena” tunnettu laji kerääkin harrastajik-
seen kaikenikäisiä.
–Harrastajista nuoret ovat meillä keskimäärin 
11-13-vuotiaita, ja aikuisten keski-ikä taas on 
25–35-vuotta, kertoo Maahinkaisten pehmomiek-
kailun toimialavastaava Niko Sammalisto, 32.
Sammalisto itse on harrastanut boffausta yli 20 
vuotta. Sammaliston ystävillä Otto Janhosella, 
33, sekä Aino, 34 ja Tommi Haapasella, 34, on 
myös historiaa pehmomiekkailussa. Harrastuksen 
aloittamiseen on ollut monia syitä. Osa on ollut 
kiinnostunut historiasta, osa taas lajiin liittyvästä 
urheilusta ja tekniikasta. Toisilla taas kaverit ovat 
houkutelleet mukaan.
–Nuoremmilla kiinnostus saattaa herätä esimer-
kiksi koululiikunnassa tehdyn esittelyn kautta, 
kaupungin tai seurakunnan tapahtumasta, kertoo 
Sammalisto.
Kiinnostusta historiaan ja urheiluun
Maahinkaisilla pehmomiekkailu perustuu histori-
alliseen kiinnostukseen ja urheiluun, ja harjoituk-
sissa pärjää tavanomaisella urheilullisella pukeu-
tumisella. Pehmomiekkailuun usein yhdistettävää 
keskiaikaista pukeutumista tai “liveroolipelaami-
sen” eli larppauksen mukaista varustautumista ei 
jäseniltä vaadita.
Tylpät aseet tuovat turvallisuutta

Boffauksessa käytetyt aseet ovat pehmeitä, ja ne 
pehmustetaan solu- tai vaahtomuovilla, jotta louk-
kaantumisilta vältyttäisiin.
–Turvallisuus on tärkeää, ja esimerkiksi isoissa ta-
pahtumissa kypärät ja tukevat kengät ovat tärkeitä. 
Lapsille laitetaan suojalasit, Sammalisto toteaa.
Pehmomiekkailua voi harrastaa juuri oman kiin-
nostuksen mukaan.
–Voi pukeutua, urheilla ja varustaa, ja aseita on 
monenlaisia. Moni aloittaa usein miekasta ja sen 
rakentamisesta, mutta myös keihäitä, kilpiä ja jou-
sia voi opetella käyttämään. Erityisesti naisharras-
tajat suosivat varsijousia. Ammattilaiset ovat sitten 
erikseen, ja esimerkiksi nahkapanssarin tekemi-
seen tai sotakoneen rakentamiseen saa upotettua 
paljon aikaa ja rahaa, Sammalisto kertoo.
Esimerkiksi vuosittain järjestettävä Sotahuuto-
tapahtuma, jossa boffaajat pääsevät taistelemaan 
tosiaan vastaan erilaisissa ryhmissä, on monille 
harrastajille vuoden kohokohta, jossa varustusta 
pääsee hyödyntämään.
–Siinä pääsee tekemään isolla porukalla yhteistyö-
tä esimerkiksi linnanvalloitustaisteluissa, ja se on 
mahtavaa, kertoo Aino Haapanen.
Sammaliston mukaan harrastuksen aloittaminen 
on helppoa.
–Selvitä lähimmän seurasi harjoitusajat ja tule 
harjoituksiin. Miekan saa kyllä lainaan, ja täällä 
opastetaan, miten sitä käytetään. Tärkeintä on 
kuitenkin hauskanpito, Sammalisto opastaa.

Teksti ja kuvat: Vilma Maukonen

Aino ja Tommi Haapanen sekä Otto Janhonen pitävät pehmomiekkailua monilla tavoin joukkoelajina 
ja he nauttivat pehmomiekkailun luomasta ryhmähengestä. Aino ja Tommi Haapanen ottavat näyttä-
västi yhteen Otto Janhosen tarkkaillessa vierestä. Parasta lajissa on Haapasten mukaan yhteistyö ja 
hauskanpito
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Niko Sammalisto on 
harrastanut pehmomiek-
kailua jo yli 20 vuotta. 
Pehmustetut aseet tekevät 
lajista turvallisemman. 
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Juha Rantala

Inari Krohn ei suomalaisen kuvataiteen ystäville 
juurikaan esittelyjä kaipaa. Helsingissä syntynyt, 
Vihdissä ja kesät mökillään Kustavissa asuva 

Krohn on tuonut galleristi ja taidegraafikko Tapani 
Tammenpään kutsusta töitänsä esille Vaasaan Studio/ 
Galleria Printmakersiin. Grafiikkaa-niminen yksityis-
näyttely on Krohnin ensimmäinen Vaasassa.

Inari Krohn (s. 1945) on eräs maamme suosituim-
mista pitkän linjan taidegraafikoista, jonka työt ovat 
vahvasti symbolistisia, ja joihin jokaiseen on luonto 
tavalla tai toisella laittanut näppinsä mukaan.

- Luonto ja eläimet ovat näitä töitteni perusasioita. 
Luonto on yksi vahva teema taiteessani, joka toistuu 
aina uudestaan, vain eri näkökulmista. Luonto on 
koko ajan ympärilläni niin kotona Vihdissä kuin 
kesäpaikassamme Kustavissa. Metsämaisema tuli 
minulle uudella tavalla läheiseksi, kun muutimme 
mieheni Pertti Lassilan kanssa Vihdin Vesikansaan. 
Toinen tärkeä luontoelementti on meri ja saaristo, 
joka on taas jatkuvasti läsnä Kustavissa.

Inari Krohn on onnistunut löytämään myös grafiik-
kaansa luonnon monimuotoisuuden ja monitasoi-
suuden pienet yksityiskohdat. Metsä raottaa salai-
suuksiaan vain tarkkasilmäisimmälle katsojalle, kuten 
lamppuna synkässä metsässä loistava tatti, hehkuva 
maariankämmekkä, joka on piilottanut osan itseään 
maan sisälle tai vaikkapa karussa saaristomaisemassa 
kasvava kitukasvuinen mänty, joka ei anna periksi, 
vaan päättää elää.

Paitsi luonto niin myös lukuisat ulkomaanmatkat 
ovat toimineet innoittajina hänen taiteelliselle työlle. 
Idän kulttuuri Japania, Thaimaata, Intiaa ja Nepalia 
myöten tuli hyvin läheiseksi. Samoin matkat Rans-
kaan, Italiaan, Venäjälle ja aina Australiasta Etelä-
meren saarille ovat tuoneet lisämausteita Krohnin 
kuvalliseen ilmaisuun.

Monipuolinen taiteilija
Inari Krohn opiskeli Suomen taideakatemiassa vuosi-
na 1965-1969 ja Ranskassa Aix-en-Provencessa Ecole 
des Beaux Arts-taidekoulussa vuonna 1971. Ensim-
mäisen öljymaalauksia esitelleen näyttelynsä hän piti 
1969.  1970-luvulla Krohnin maalausten aiheet olivat 
poliittisia, jonka jälkeen hän kiinnostui enemmän 
luontoon liittyvistä aiheista sekä grafiikka- ja akvarel-
litekniikoista.

Vuosina 1995-1998 Krohn toimi Kuvataideakate-
mian taidegrafiikan professorina. Krohn on lisäksi 
kirjoittanut kaksi omaelämäkerrallista kirjaa, sekä 
hän on kuvittanut sisarensa, kirjailija Leena Krohnin 
kirjoja.

Taidegrafiikassa Krohn yhdistää toisiinsa vesiväri-
puupiirroksen ja viivasyövytyksen tekniikkaa, minkä 
seurauksena tämänkin näyttelyn lopputulokset ovat 
usein jännittävän akvarellimaisia. Itse hän kutsuu 
teoksiaan vedoskollaaseiksi, joista syntyy jokaisella 
vedostuskerralla ainutkertainen teos.

- Grafiikan tekemiseen tutustuin ensimmäisen 
kerran Taideakatemian koulussa piirustusluokalla 
grafiikan tutustumisjaksolla. Silloin ei ollut puhet-

takaan muusta kuin mustavalkoisesta grafiikasta. 
Kouluaikoina tein muistaakseni yhden värillisen 
grafiikan työn. Se oli litografia, jossa käytin kahta vä-
riä, punaista ja vihreää. Se oli kokeilu, mutta kokeilin 
jatkossakin uusia tekniikoita ja uusia tapoja käyttää ja 
yhdistää niitä. Joskus nuo kokeilut onnistuvat ja niitä 
voi sitten käyttää ja kehittää edelleen. Olen tehnyt 
puupiirroksia, puukaiverruksia, viivasyövytyksiä, 
kivipiirroksia ja fotoetsauksia.

Halusin yhdistää väriä grafiikkaani nimenomaan 
siksi, että olen myös maalari.

Myös erilaisten grafiikan tekniikoiden oppiminen 
on tuonut oman leimansa Krohnin grafiikan töihin. 
Väritelaustekniikan oppi tuli Ranskasta sekä vesiväri-
puupiirroksen ja japanilaisen puupiirroksissa käytetty 
ns. bokashi-tekniikka tuli perässä Kuvataideakatemi-
asta.
- Käytän väriä grafiikassani maalauksellisena taus-
taelementtinä. Vesiväripuupiirrossarjassa värit eivät 
toistu täsmälleen samanlaisina kuin kaikissa ve-
doksissa, vaan jokainen vedos on hieman erilainen. 
Kaikkia vesiväripuupiirroksen tekemiseen tarvittavia 
värejä ei saa valmiina, vaan valmistan usein värit itse 
pigmenteistä ja arabikumista. Mutta tapaan sanoa, 
että tekemällä oppii ja joka työ tuo esille aina uusia 
asioita.

Inari Krohnin Grafiikkaa-näyttely 7. lokakuuta 
2017 saakka Studio/Galleria Printmakersissa, Kirk-
kopuistikko 19, Vaasa. Avoinna: ke-pe klo 13-17 ja 
la klo 12-15.

Merkittävän uran kuvataiteilijana tehneen Inari Krohnin grafiikkaa on esillä Vaasassa. 
Työ vaatii tarkkuutta ja keskittymistä. Grafiikan rinnalla on Krohnilla koko ajan kulke-
nut mukana myös maalaus. - Kuva: Juha Rantala

Monimuotoinen luonto on 
kuvataiteilija Inari Krohnin 
ikuinen inspiraation aihe
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Suojelija. - Kuva: Ilsa Hudson

t Vanamotyttö. - Kuva: Ilsa Hudson

Hilla. - Kuva: Ilsa Hudson

Tähdet maan päällä. - Kuva: Ilsa Hudson
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Ada Filppa, 17, on harrastanut keppihevosia jo 
pitkään, ja pitää hallussaan keppihevosten koulu-
ratsastuksen SM-titteliä. Vaaran Charmantino eli 

“Charmi”-hevonen on Filpalla lainassa.



Isommatkin harrastavat sitä, Ada Filpalle, 
17, keppihevoset ovat urheiluharrastus.
Maailmanmaineeseen noussut keppihe-

vosharrastus on muutakin kuin pikkulas-
ten leikkiä, ja parhaimmillaan se yhdistää 
urheilun ja käden taidot.  Ada Filppa, 17, on 
harrastanut keppihevosia jo lähes kymmenen 
vuotta, eikä loppua ole vielä näkyvissä.

-Keppihevosilla eli “keppareilla” olen 
leikkinyt lähes aina, mutta aloitin keppihe-
vosharrastukseni toden teolla 8-vuotiaana. 
Ensin leikin lähinnä koulukavereiden kanssa, 
mutta harrastuksen edetessä löysin interne-
tistä muitakin harrastajia joiden kanssa jakaa 
kokemuksia, Filppa kertoo.

Nykyään Filpalla on harrastuksensa kautta 
ystäviä ympäri Suomen.
 
“Ei enää pienen piirin juttu”
Keppihevosharrastajia on Suomessa Filpan 
arvion mukaan noin 10 000, 9- vuotiaista 
aina 24-vuotiaisiin asti. Suurin osa harrasta-
jista on naispuolisia, mutta miesharrastajia-
kin on.

-Harrastuksen saama mediahuomio ja 
esimerkiksi siitä tehty dokumenttielokuva 
“Keppihevosten vallankumous” ovat tehneet 
keppariharrastuksesta paljon hyväksyttä-
vämpää kuin ennen. Harrastusta ei tarvitse 
enää piilotella. Silloin kun itse aloitin, oli 
tämä vain pienen piirin juttu, Filppa pohtii 
harrastuksessa tapahtunutta muutosta.
 
Vahvuutena monipuolisuus
Yksi parhaista puolista keppihevosharrastuk-
sessa onkin sen monipuolisuus.

-Keppareita voi harrastaa urheilulajina, ja 
esimerkiksi keppihevosten SM-kisoissa on 
mahdollista kilpailla niin kouluratsastuk-
sessa kuin esteratsastuksessa. Muun muassa 
kouluratsastuksessa huomiota kiinnitetään 
samoihin asioihin kuin oikeissakin hevos-
kisoissa, kuten pään ja ylävartalon muotoon 
sekä askellukseen, kouluratsastuksen SM-
mestarin titteliä parhaillaan pitävä Filppa 
kertoo.

Jos taas urheilu ei kiinnosta, voi luovem-
malle luonteelle keppihevosten tekeminen 
ja tuunaaminen sopia paremmin. Keppihe-
vosnäyttelyt ovat olennainen osa harrastusta, 
jossa käden lahjat palkitaan, ja tietääpä Filp-
pa muutaman ihmisen, jotka elättävät itsensä 
keppihevosten tekemisellä.

-Itse ostan hevoseni netistä, enkä tee niitä 
itse, sillä keskityn urheiluun. Omalta osalta 
suurin rahareikä ovat kisamaksut, joihin 
uppoaa noin satanen vuodessa, mutta kyllä 
hevosiinkin saa laitettua rahaa jos haluaa, 
aktiivisesti kisoissa käyvä Filppa kertoo.

Filppa suosittelee harrastusta uteliaille ja 
uusia asioita pelkäämättömille ihmisille, ja 
näkee keppihevoset mahtavana tapana tutus-
tua uusiin kavereihin.

-Harrastuksen aloittamiseen riittää, että 
lähtee ulos keppihevosen kanssa. Ei ole sään-
töjä siitä mikä on oikea tapa, ja juuri tämä 
vapaus toteuttaa itseään onkin yksi har-
rastuksen parhaista puolista, Filppa kertoo 
hymyillen.

Teksti ja kuvat: Vilma Maukonen

Keppihevos-
harrastus, 
mikä se on?

21



Ruisleivän leipojia arvostetaan taas
Satavuotiaan Suomen kansallisruuaksi valitun ruislei-

vän leipominen on hikistä työtä, mutta mainettaan 
helpompaa.

Sata vuotta sitten ruisleipä oli maaseudulla perusruokaa, 
jota syötiin jopa puolisen kiloa päivässä. 
Monen sukupolven perheessä rukiista leipää syötiin noin 
12–17 kiloa viikossa, suuremmissa perheissä jopa kolmi-
senkymmentä kiloa.
Suomen itsenäisyyden aikana määrä on pudonnut nykyi-
seen muutamaan viipaleeseen päivässä henkeä kohti. 
Arvostusta ruisleipä nauttii edelleen: se on valittu Suomen 
viralliseksi kansallisruuaksi.
– Ruisleivän voitto on mahtava juttu. Se kertoo perintei-
den kunnioittamisesta ja toisaalta kuvastaa tämänhetkistä 
terveystrendiä, Leipätiedotuksen toiminnanjohtaja Kaisa 
Mensonen iloitsee.
– Ruisleipähän on varsinaista superruokaa! Uutta ja vanhaa 
samassa paketissa.
Suomi jakautuu ruisleivän suhteen kahtia: läntiseen kovan 
leivän alueeseen ja itäiseen pehmeän leivän alueeseen. 
Ruisleivällä on tärkeä merkitys erityisesti savolaisille. Peh-
meä ruisleipä on ollut Savossa jokapäiväinen herkku, sillä 
leivontapäiviä saattoi osua viikkoon kaksikin. 
– Ruisleivän leipominen on pyhä toimitus ja hyvää leivän-
tekijää arvostetaan suuresti, Etelä-Savon maa- ja kotitalous-
naisten kotitalousneuvoja Mervi Kukkonen kertoo.
Moni leipuri ympäri Suomen tekee tänä päivänäkin leivän 
kanteen ristin siunatakseen sen.
Ruisleivän leivontaa pidetään työläänä, jopa vaikeana. 
Sanotaan, että kunnon ruisleivän leipojalle pitää tulla hiki 
taikinaa vaivatessa. 
Onnistuminen edellyttää myös valmistusohjeiden nöyrää 
kunnioittamista. Perinteinen ruisleipä ei salli säveltämistä, 
eikä se ole oikea ruoka toteuttaa luovuuttaan.
Taikinajuuri sekoitetaan kädenlämpöiseen veteen ja hapatus 
ja kohotukset tehdään lämpimässä, vedottomassa paikassa.
Leivontaan valitaan vähintään puolikarkeita jauhoja. Jauhot 
lisätään taikinaan vähitellen ja taikinaa vaivataan voimalla. 
Jos leipojalle ei tule hiki, hän ei vaivaa tarpeeksi.
– Valmis taikina irtoaa nyrkeistä ja alkaa napsamaan, Mervi 
Kukkonen neuvoo jauhomäärän arvioinnissa.
– Kova taikina on helpompaa leipoa, mutta löysäksi jätetys-
tä taikinasta syntyy parempi leipä. Kokemuksen karttuessa 
näppituntuma kertoo, milloin taikinassa on riittävästi 
jauhoja, Kukkonen jatkaa.
Pelkästä ruisjauhosta tehty leipä jää helposti kovakuorisek-
si, mikäli sitä ei suojata paistamisen jälkeen. Peitetyn leivän 
kuori pehmenee vuorokaudessa. 

Teksti: Crista Lassfolk-Feodoroff
  
FAKTA: Juuren säilytys
Jääkaapissa juuri säilyy kannellisessa astiassa muutaman vii-
kon ajan. Pilaantuneen juuren tunnistaa tympeästä hajusta, 
joka kertoo lisääntyneistä vieraista bakteereista.
Kuivattuna leivän juuri voidaan säilyttää esimerkiksi puisen 
leivonta-astian reunoilla. Juurta jätetään ohuelti (noin 2 
mm) tiinun reunoille. Paksumpi kerros voi homehtua.
Pakastaminen on helppo tapa säilyttää juurta. Pakastettaes-
sa osa juuren alkuperäisistä bakteereista kuitenkin kuolee, 
ja juurta voi joutua "elvyttämään" 1–3 vuorokautta, jotta 
sillä saisi tehtyä hyvänmakuista leipää. Pakastetun juuren 
ohella saatetaan myös tarvita hiivaa.

Lähde: Maa- ja kotitalousnaiset

FAKTA: Näin teet leivän juuren 
Leivän juurta voit saada lähimmästä leipomosta, tutuilta 
ja naapureilta. Joillain paikkakunnilla myös joistakin ruo-
kakaupoista voi ostaa leivänjuurta. Voit myös tehdä leivän 
juuren itse alla olevilla ohjeilla.
  

Leivän juuri
1. päivä
3 rkl ruisjauhoja
3 rkl haaleaa vettä
Ainekset sekoitetaan pienessä lasipurkissa ja purkki laite-
taan lämpimään paikkaan kahdeksi päiväksi esimerkiksi 
jääkaapin päälle niin, että kansi on löyhästi kiinni ja ilma 
pääsee vaihtumaan.
3. päivä
2 rkl ruisjauhoja
2 rkl haaleaa vettä
Lisätään lisää jauhoja ja vettä ja annetaan olla purkin vielä 
päivä samassa paikassa.
4. päivä
Juurta voi nyt käyttää hapanjuurileivän tekemiseen. Juuri 
on aluksi lievästi hapanta, mutta voimistuu sitä mukaa kun 
valmistat hapanleipää.

Helppo juuri
2 dl vettä (noin 30-asteista)
1 dl ruisjauhoja
Sekoita vesi ja jauhot löysäksi velliksi. Säilytä seosta välillä 
sekoitellen keittiön lämmössä kolme vuorokautta. Viimeis-
tään silloin vellin pitäisi kuplia.

Kolme reseptiä ruisleivälle
Marttojen ruisleipä (2 leipää)

Vaihe 1: 
2 dl kädenlämpöistä vettä
hapanleivänjuurta
1 dl ruisjauhoja
Vaihe 2:
6 dl kädenlämpöistä vettä 
 ½-1 rkl suolaa
noin 2 l ruisjauhoja

Vaihe 1: Sekoita vesi, juuri ja ruisjauhot tasaiseksi taikinaksi.
Peitä muovikelmulla ja laita mielellään lämpimään paik-
kaan, kuten lieden lähettyville tai jääkaapin päälle. Anna 
käydä yön yli tai kunnes kuplii kunnolla. Kun hapantaiki-
na alkaa kuplia ja siitä leviää mieto, hapan tuoksu, se on 
valmista.
Vaihe 2: Lisää taikinaan vesi ja suola ja sekoita niin, että 
suola sulaa hyvin. Laita leipään suolaa oman makusi mu-
kaan.
Sekoita taikinaan jauhoja pikkuhiljaa. Jauhojen laatu 
vaikuttaa jauhojen määrään. Vaivaa taikinaa voimakkaas-
ti, vähintään 10 minuuttia käsin tai 5 minuuttia koneella 
tasaiseksi ja aika kiinteäksi taikinaksi.  
Anna kohota liinalla peitettynä kaksinkertaiseksi. Kohota 
lämpimässä paikassa. Kohottamiseen menee 3–6 tuntia sen 
mukaan, kuinka lämmin paikka on. 
Tärkeää on, että kohotat taikinan kunnolla.
Kumoa taikina hyvin jauhotetulle leivinpöydälle ja jätä juurta 
astian pohjalle seuraavaa leivontakertaa varten. Vaivaa muu-

tama kerta voimakkaasti ja jaa taikina kahteen osaan.
Pyörittele palat palloiksi ja laita leivät pellille ja peitä liinal-
la. Anna kohota 2–3 tuntia sen mukaan, kuinka lämmin 
paikka on.
Kun painat leipiä kevyesti sormella, taikinan pitäisi kohota 
ennalleen nopeasti. Painele leipää hieman tasaisemmaksi 
tarvittaessa. Pistele leivät haarukalla.
Paista leipiä 220-asteisessa uunissa kunnes leivät ovat kyp-
siä eli noin tunti.

Savolainen ruisleipä (6-8 leipää)
4 l vettä
leivänjuurta
(pieni nokare, noin 10 g hiivaa tarvittaessa)
noin 7 kg ruisjauhoja
noin 2 rkl suolaa

Mittaa taikinakorvoon tai -kulhoon kädenlämpöinen vesi 
ja liota joukkoon leivänjuuri. Halutessasi voit lisätä myös 
pienen nokareen hiivaa käymisen nopeuttamiseksi.  
Lisää ruisjauhoja niin, että saat vellimäisen taikinan. Vatkaa 
voimakkaasti.
Jätä hapanjuuri käymään lämpimään, vedottomaan paikkaan 
1–2 vuorokaudeksi. Sekoita juurta käymisen aikana muutaman 
kerran ja lisää samalla hieman ruisjauhoja.
Kun juuri on käynyt, lisää suola ja alusta joukkoon ruisjauhoja 
sen verran, että saat sopivan kiinteän taikinan. Lisää jauhot vä-
hän kerrallaan ja alusta taikinaa lisäysten välissä. Jauhot imevät 
vettä ja löysältä tuntuva taikina saattaa turvota riittävän kovaksi 
muutamassa minuutissa. Alusta, kunnes taikina alkaa irrota 
astian reunoista ja käsistä. Tasoita taikinan pinta ja paina siihen 
veitsellä tai kämmenselällä risti. Jätä kohoamaan peitettynä 
vedottomaan paikkaan 1–2 tunniksi.
Kun taikina on hyvin kohonnut, ota taikinasta 6–8 palaa ja hiero 
ne kartiomaisiksi pöydälle kohoamaan. Peitä leivinliinalla. Kun 
leivät ovat pöydällä vähän ristikoituneet, ovat ne valmiit uuniin. 
Painele leipiä halutessasi vähän matalammiksi. Pistele ennen 
paistamista.
Paista leipiä vähintään yksi tunti leivinuunissa, jossa alkulämpö 
on noin 250–275 astetta.
Uunin lämpötila laskee paiston aikana. Jos paistat leivät sähkö-
uunissa, paista niitä ensin 20 min 225–250 asteessa ja alenna sen 
jälkeen lämpö 200 asteeseen. Jatka paistamista vielä vajaa tunti. 
Leivät ovat kypsiä, kun ne kumisevat pohjasta koputeltaessa.

Rukiinen pataleipä (1 leipä)
5 dl karkeita täysjyväruisjauhoja
2 dl erikoisvehnäjauhoja
1,5 tl kuminaa
1,5 tl suolaa
1 tl kuivahiivaa
4 dl vettä

Yhdistä kuivat aineet. Kaada sekaan lämmin (42-asteinen) 
vesi ja sekoita.
Laita kulhon päälle tiivis tuorekelmu ja pyyheliina. Jätä 
taikina huoneenlämpöön 15–20 tunniksi.
Kaada taikina jauhotetulle pöydälle. Leivo taikinasta pallo 
taittelemalla reunoja keskelle taikinaa. Älä vaivaa taikinaa.
Laita taikinapallo jauhotettuun kulhoon kohoamaan noin 
tunniksi. Laita tällä välin 3–5 litran vetoinen kannellinen 
kattila tai uunipata uunin toiseksi alimmalle tasolle.
Lämmitä uuni 225 asteeseen. Anna kattilan kuumeta uunis-
sa niin kauan, kun leipä nousee.
Voitele kuuma pata rasvalla ja tipauta kohonnut puoli 
ylöspäin kattilaan.
Viillä terävällä veitsellä muutama viilto leivän pintaan ja ri-
pottele päälle siemenet. Laita kansi kattilan tai padan päälle 
ja laita se takaisin uuniin noin 30 minuutiksi.
Ota kansi pois ja jatka paistamista vielä noin 20 minuuttia. 
Kumoa kuuma leipä ritilän päälle jäähtymään.

Kuva: Laura Riihelä ja Juuli Hakkarainen

 Alueelliset erot näkyvät 
ruisleivissä. Limppuja 
syödään eniten 
Itä-Suomessa, Länsi-
Suomessa maistuvat 
reikäleivät ja palaleivät.





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)
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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)

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)

Olen 39v mies ja etsin vanhempaa, 
+60v top-miestä kaikkeen kivaan yh-
dessäoloon. Plussaa, jos harrastat met-
sästystä. (1199308)

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 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
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)

Pitkähiuksinen, rehellinen, ei tupakkaa/
alkoa, maaseutuhenk., 50-55/160-165 
nainen saa kodin okt:ssa maaseutu-kau-
punkialueella. Jos harrastat vähän liikun-
taa se +. Olet ruuanlaittotait., sinun pitää 
sietää 2 suloista kissaa. (1199215)

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

Den fi nlandssvenska 

Kontakten

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 ystäväkseni, sinä järvi-
seudun 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, em-
paattinen, 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

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)
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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 år, änkakvinna från 
Karis. Nu får det vara slut med en-
samheten. 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)





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 kiin-
nijäämisen 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)
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Bock’s Oktoberfest
22-23.9.2017

Fredag
11.00-14.00 Oktoberfest lunch!
16.00 Öppning
21.00 Live musik utomhus & inomhus

Perjantai
11.00-14.00 Oktoberfest lounas! 
16.00 Avajaiset
21.00 Live musiikkia sisällä & ulkona

Lördag/Lauantai 
14.00 – 17.00 Program för barnen / Ohjelma lapsille torilla
14.00 – 17.00 Bock’s NYA Byabutik öppen / Bock’s UUSI Kyläkauppa on auki
19.00 Live musik inomhus och utomhus / Live musiikki sisällä ja ulkona
Uteservering hela dagen och kvällen /  Ulkotarjoilua koko päivä ja ilta

1 l Oktoberfest-ölstop till försäljning båda dagarna i puben!
1 l Oktoberfest-oluttuoppi myynnissä molemmat päivät!

Busstidtabell / Linja-auto aikataulu
22.9
20.00 Sundom, K-Market 20.15 Solf, Stundars
20.25 Stadshuset - Bock’s21.00 Kaupungintalo – Bock’s 21.30 Gerby, K-Market – Bock’s22.30 Stadshuset – Bock’s23.00 Gerby, K-Market– Bock’s23.30 Bock’s – Gerby, K-Market 00.00 Bock’s – Stadshuset 00.30 Bock’s – Gerby, K-Market 01.00 Bock’s – Kaupungintalo01.30 Bock’s – Gerby, K-Market 02.00 Bock’s – Stadshuset – Solf – Sundom

23.9
18.00 Sundom, K-Market 18.15 Solf, Stundars
18.25 Stadshuset - Bock’s19.00 Kaupungintalo – Bock’s 19.30 Gerby, K-Market – Bock’s 20.00 Stadshuset – Bock’s 20.30 Gerby, K-Market – Bock’s 21.00 Kaupungintalo – Bock’s 21.30 Gerby, K-Market – Bock’s22.30 Stadshuset – Bock’s 23.00 Gerby, K-Market – Bock’s 23.30 Bock’s – Gerby, K-Market 00.00 Bock’s – Stadshuset 00.30 Bock’s – Gerby, K-Market 01.00 Bock’s – Kaupungintalo01.30 Bock’s – Gerby, K-Market 02.00 Bock’s – Stadshuset – Solf – Sundom

Oktoberfest
22-23.9

AITO Oktoberfest-oluella on ensi-ilta 22.9, tule maistamaan!
MISSA INTE premiären på den äkta Oktoberfest-ölen 22.9

Uteservering hela kvällen /  Ulkotarjoilua koko ilta

Vara etukäteen / Boka i förväg:
Lihainen herkkulautanen/
Delikatessköttbricka 35 € / hlö
Lihainen herkkulautanen DELUXE/
Delikatessköttbricka DELUXE 58  € / hlö

simone@bockscornerbrewery.com

15€


