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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!

#

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

HUOLENPITOA LÄHELTÄSI - OMSORG NÄRA DIG

Sätt stopp för öroninflammationerna – 
beställ tid till Läkarcentralen Promedi

Katkaise korvatulehduskierre – 
varaa aika Lääkärikeskus Promediin

Artist Felicia Eriksson vid flygeln / 
Felicia Eriksson ja musta flyygeli

Mika Kalliomaa  
Maanpuolustuskorkea-
koulun johtaja/ 
Försvarshögskolans chef

Joakim Strand
SFP riksdagsman/ 
kansanedustaja

Sture Udd 
UPC Center

Ivanka Capova   
Vasa fullmäktige Gröna

Mari K. Niemi   
Vaasan Yliopiston 
InnoLab joht./ Chef Inno-
Lab på Vasa Universitet

Ville Skinnari 
SDP kansanedustaja/ 
riksdagsman

Hannu Mäntymaa   
Wärtsilä, teknologia- 
johtaja

Marko Heinonen   
Kaupunginhallitus  Vaasa 
Kokoomus

Kim Berg   
Kaupunginhallituksen 
puh.joht. Vaasa SDP

19.30 MIDDAG MED AMBITIONER FÖR ÅRET/ ILLALLINEN JA VUODEN TAVOITTEET

Anita Sundman   
Korsholms kommun-
styrelse 1:a viceordf.

Kuva: Johan Hagström

Pernilla Vikström   
Kommunstyrelsen 
Korsholm

”Pysyykö Suomi aidosti itsenäisenä digitaalisessa maailmassa?”

TAPAHTUMA@ Bock's
10.3 2018  KLO 15.30 

Voiko Pohjanmaa olla uuden maailman ytimessä?
-  Taloudellisesti - Digitaalisesti - Poliittisesti

Kan Österbotten vara del av den nya världens kärna?
-  Ekonomiskt  - Digitalt - Politiskt

Monica Sirén-Aura
Kommunstyrelsen 
Korsholm

festival

futur
e

Waasa
10.3.2018

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:Honda Civic 2.2 i-CTDi Sport  .........................-08
168tkm a/c, abs, luistonesto, vak.nop.säädin, 
ajotietokone, aluvanteet, juuri katsastettu! 
Kulutus 4,5l/100km 7990€

5-Ovinen Vahvalla Diesel 
koneella!

Honda CR-V 2.2i-DTEC Nordic 4x4 man ...-12
245tkm, 1-Omistaja!  a/c, abs, uistonesto, 
aluvanteet, vetokoukku,
vak.nop.säädin. Hyvin huollettu! 13900€

Neliveto Diesel!

BMW 518Turbo Diesel automaatti ............-15
213tkm Suomi auto! Luiston esto, pysäköinti 
avustin, sadetunnistin. Hyvin huollettu 
ja juuri katsastettu! 22990€

Iso Diesel

Toyota Auris 1.6 Sol Edition  5-Ovinen ......-12
174tkm, abs, a/c, luiston esto, ajotietokone, 
aluvanteet, vak.nop.säädin, Juuri 
katsastettu!  Edullinen!               9890€

Katso hintaa! Halpa ja hyvä!

Volvo S80 D5 Summum Aut  ..........................-11
208tkm 205hv! Suomi auto! Nahkaverhoilu, 
webasto, vak nop säädin ym. 
Hyvin huollettu! Hieno!  14990€

Iso Sedan Diesel!

Honda Civic 1.8 Sport 5-Ovinen ................... -09
180tkm abs, a/c, luiston esto, aluvanteet, aluvan-
teet, vetokoukku, varma ketjukone! 
Hyvin huollettu!         7990€

5-Ovinen bensa Sportti!

Citroen Jumper 2.0 Hdi   ...............................-04
152tkm, abs, vetokoukku, jakohihna vaihdettu 
9/14. Juuri katsastettu! Tavaratila 
vaneroitu! Sis.alv. 4990€

Vähän ajettu! Sisältää alv:n

Volvo V70 2.0Diesel Kinetic manuaali.......-09
238tkm, abs, a/c, webasto, luistonesto, Suomi 
auto! vak.nop.säädin, vetokoukku, 
hyvin huollettu! 9990€

Taloudellinen Iso Diesel!

Volvo V60 D2 1.6 Momentum Aut  ...............-13
195tkm 1-omistaja Suomi auto! webasto kellolla, 
vetokoukku, vak.nop. Säädin, 
aluvanteet, Hyvin pidetty!  13990€

Automaatti Diesel!

Nissan Juke 1.5 dCi 2wd 5-ovinen............-13
112tkm, 6-vaihteinen, ilmastointi, luiston esto
Hyvin huollettu! Huippusiistii suosikki!                       
 9990€

Vähän ajettu Diesel!
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Viimeisimmät 
tiedot 

Asenna UpCode ohjelma puhelimeesi osoit-
teesta www.upcode.fi

Avaa ohjelma ja tähtää puhelimesi kameralla 
alla olevaa koodia ja sovellus tuo viimeisim-
mät tiedot puhelimeesi, tai käytä numeroa 
koodin alla kameran sijasta.
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Viimeisimmät 
tiedot 
ajalta 3.–10.1.2008

Asenna UpCode ohjelma puhelimeesi osoit-
teesta www.upcode.fi

Avaa ohjelma ja tähtää puhelimesi kameralla 
alla olevaa koodia ja sovellus tuo viimeisim-
mät tiedot puhelimeesi, tai käytä numeroa 
koodin alla kameran sijasta.

YRITTÄJÄT!  FÖRETAGARE!
Tehokkaat markkinointi-

tuotteet ja jakelu UPCMedia
(06) 321 8017
040 900 4153

Effektiva marknadsförings-
produkter och distribution

KANNOT POIS!
Siististi pihoista ja puutarhoista. 
Ei vahingoita nurmikkoa. Voit 
kylvää uuden nurmikon heti.

HÅKAN 
HJERPE Oy
0400-604 946

❤❤
KEITTIÖ JA PESUTILA-
KALUSTEET:

Asumisen Teemaviikolla HK-Kiinteistökeskuksessa suunnittelivat Tapio Mäkelä Tapiolasta (vas.), Olavi Mäki 
Uunikeramikselta, Rami Salomäki Puustellista,  Jani Haapala Rakennus Vestrasta,  Anne Tujunen sekä  Anne 
Kentta Tapiolasta ja Nina Tyni KWH Pipe:sta

HK-Kiinteistökeskuksessa
Asumisen teemaviikko
Ensi viikolla 7.-11.1. HK-Kiinteistökes-
kuksessa on Asumisen teemaviikko. Joka 
päivä viikon ajan paikalla on eri alojen 
ammattilaisia antamassa asumiseen ja kodin 
hankintaan liittyviä neuvoja ja vinkkejä 
kiinnostuneille klo 15.00-20.00. 

Maanantaina aiheena ovat tulisijat. 
Uunikeramis Oy edustaa kolmea uuni-
valmistajaa, ruotsalaisia Gabriel ja Camina 
kaakeliuuneja ja suomalaisia Warma -uuneja. 
Olavi Mäki, joka sekä asentaa että myy 
uuneja, kertoo mm. mallien räätälöinnistä.

Tiistaina Vaasan Tapiola Pankin edustajat 
kertovat keskittämisen monista eduista ja 
pankkiasiakkuuden kokonaiskustannuksista.

Keskiviikkona Rauno Haapala Rakennus 
Vestrasta esittelee Vaasan seudulla toimivan 
Rakennus Vestran tulevaa tuotantoa 
ja parhaillaan valmistuvia pientalo- ja 
kerrostaloja Vaasassa, mm. asuntomessu-
alueella.

Torstaina Rami Salomäki Puustellista 
kertoo keittiön uusista trendeistä ja Puustellin 
uudesta keittiömallistosta vuodelle 2008, 
johon voi tutustua myös Puustellilla 11-13. 
pvä viikonloppuna.

Perjantaina KWH Pipe esittelee WehoPuts 
ja WehoSeptic jäteveden -puhdistamoita. Nina 
Tyniltä voi kysyä KWH Pipen ratkaisuista 
asumisjätevesien puhdistamiseen. 

Temavecka för boende 
på HK-Kiinteistökeskus   

Nästa vecka 7-11.1 arrangeras en temavecka 
för boende på HK-Kiinteistökeskus. Varje dag 
kl. 15.00-20.00 under hela temaveckan kommer 
sakkunniga inom olika områden att ge råd och 
tips om boende och anskaffande av hem.  

Temat på måndag är kakelugnar. Uunikeramis 
Oy representerar tre ugnstillverkare: svenska 
Gabriel och Camina samt finländska Warma. 
Olavi Mäki, som både monterar och säljer 
ugnar, berättar bl.a. om hur modeller kan 
skräddarsys.

På tisdag berättar representanter för Ta-
piola Banken i Vasa om fördelarna med att 
koncentrera sina ekonomiska ärenden och om 
totalkostnaderna för en bankkund. 

På onsdag presenterar Rauno Haapala 
på Rakennus Vestra företagets kommande 
pro-duktion samt aktuella småhus- och 
höghusprojekt i Vasa, bl.a. hus på bostads-
mässområdet.

På torsdag redogör Rami Salomäki på 
Puustelli för nya trender inom köksinredning. 
Samtidigt presenterar han också Puustellis nya 
kökskollektion år 2008. Modellerna visas på 
Puustelli veckoslutet 11-13.1.  

På fredag är det KWH Pipes tur att 
presentera avloppsreningsverken WehoPuts 
och WehoSeptic. Nina Tyni informerar om 
KWH Pipes lösningar för rening av hus-
hållsavloppsvatten.

Sakkunniga under temaveckan för boende på HK-Kiinteistökeskus är Tapio Mäkelä på Tapiola (t.v.), Olavi 
Mäki på Uunikeramis, Rami Salomäki på Puustelli, Jani Haapala på Rakennus Vestra, Anne Tujunen och 
Anne Kentta på Tapiola samt Nina Tyni på KWH Pipe.

kotimainen valmistalo.

Stig Damsten, 
p. 0500-263 007

Starkki, Kivihaantie 2, VAASA
puh. (06)3563516, 356 3586

www.parmakeittiot.com

Edelleen yksi
halutuimmista..

75 000 kappaletta joka viikko! 
Postijakelu perjantaisin.

VahVemmat yhdessä
&&

73 000 kappaletta joka viikko!
Postijakelu perjantaisin.

Neuvosto-
iskelmänostalgiaa
Vaasassa

Suomen tunnetuin neuvostoiskelmän tuntija Tero 
Heinänen soittelee iskelmiä historiaviitteineen ke-
vyen jutustelun höystämänä Pääkirjaston Draama-
salissa torstaina 22.3. 2018 klo 18.00.

YLEn musiikkitoimittajana vuoteen 2012 toiminut Tero 
Heinänen oli aktiivinen neuvostoiskelmien esittelijä 80-lu-
vulla. Hän toimitti mm ohjelmaa ”Säveliä Neuvostoliitos-
ta”. Vaikka elettiin ”virallisen naapuriystävyyden aikaa” 
oltiin Heinäsen mukaan Suomessa ennakkoluulottomia ja 
kiinnostus venäläiseen kulttuuriin oli suurta.

Hän on myös sitä mieltä, että nykyään venäläisen artistin 
lanseeraus Suomessa olisi huomattavasti vaikeampaa kuin 
silloin.

Ennakolta esittämiimme kysymyksiin 
Tero vastasi seuraavasti:

Neuvostoiskelmäksi kutsutun musiikin tarina päättyi 
virallisesti silloin, kun Neuvostoliitto hajosi. Mutta onko 
samanlainen musiikki jatkanut myöhemmin elämäänsä 
venäläisenä iskelmänä?

Jos on, niin onko lajissa jotain muuttunut?
-Supertähtien, Alla Pugatshovan, Sofia Rotarun ja 

muutaman muun suosiota Neuvostoliiton hajoaminen ei 
juurikaan horjuttanut. Mutta muuten kenttä hajosi, tuli 
paljon uusia toimijoita, kaupallisuus valtasi alaa.  Ja näin 
ulkopuolisin korvin etenkin iskelmän taso putosi, kiin-
nostavuus väheni.  Länsimaisvaikutteinen popmusiikki 
vahvisti asemiaan.  Mutta molli kyllä aika pitkälle säilyi.
Onko neuvostoiskelmällä ollut omaa kultakautta eli kultai-
sia vuosia?

-1930-luvun tangot, foxit ja jazz, 1950-60 –luvun laulel-
mat, 1980-luvun suuret melodiset iskelmät – siinäpä sitä 
kultakautta eli huonoa aikakautta ei musiikissa oikeastaan 
ollut, ehkä 1970-luku oli hieman aneeminen.

Suomalaiset iskelmät ovat rakkauslauluja. Millaisia ovat 
neuvostoiskelmät aiheiltaan?

-Toki tuommoisia individualistisia minä-sinä –rakkaus-
laulujakin oli, mutta ehkä yleisilme oli kollektiivisempi, 
laulettiin kotiseudusta ja-kaupungista, tunnelmista, 
luonnon kauneudesta, kuutamosta, kaipuusta kotiin ym.  
Moskovan valot, Ilta Leningradissa, Tumma yö tässä nyt 
lähinnä tulevat mieleen ja Alla venäläisen kuun, joskin 
tuon viimeksi mainitun alkuperä on hieman epäselvä, on 
tullut meille Amerikasta.

Venäläisiä pidetään meidän suomalaisten sielun veljinä. 
Molemmat pidämme viinasta ja mollimusiikista. Onko 
näin ollen neuvostoiskelmällä ollut Suomessa paremmat 
markkinat kuin muissa länsimaissa?

-On ilman muuta ja olisi edelleenkin jos sitä vain jossain 
kuulisi, siis venäläistä musiikkia ylipäänsä.  Ehkä sieltä 
Volgan mutkasta tulee jokin musiikillis-geneettinen suku-
laisuus, romanttinen kaihoisa mollisävel puhuttelee meitä 
aina vain.  Ei taida olla toista ns. länsimaata, jossa venä-
läisartistit olisivat saaneet kultalevyjä.
Rakastan elämää, Ystävän laulu ja Miljoona ruusua ovat 
meillä tunnettuja neuvostoiskelmien käännösversioita. 
Mitä muita neuvostoiskelmiä muistat, joista on meillä 
tullut ikivihreistä?
-No ainakin Unohtumaton ilta eli Moskovan illat tulee 
mieleen, Uralin pihlaja, Kasakkapartio, Ilta Volgalla.  Uu-
demmista ainakin Baddingin Laivat on jo vakiinnuttanut 
paikkansa ikivihreänä.  Ja neuvostohittihän  se Saaren-
maan valssikin on.Tarjoukset voimassa  15.3 2018 saakka niin kauan, kuin tarjouserää riittää.

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

050-5974591
www.tolkinkauppahalli.fi

Kosteantilanmatot Saksalaista laatua kaikki mallit 5€/m
Våtrumsmattor av tysk kvalitet, alla modeller
Ruohomatot rullasta/plastmattor på rulle  -20%
Fairy käsitiskiaine 450ml/Fairy handdiskmedel 450ml 0,90€ 
Tuulilasinpesuneste -20 astetta 5L x 2 yhteensä 10L
Spolarvätska -20 grader, 5L x 2 = 10L  5€
Auton pyyhkijänsulat kaikki isot valikoimat -30%
Torkarblad till bilen, stort utbud

JÄTTIERÄ KÄYTETTYJÄ PUUNTYÖSTÖKONEITA, PUUSEPILLE 
JA HARRASTELIJOILLE: Puusorveja, vannesahoja, pyörösahoja, 

lehtisahoja. Pellintyöstöön : levyleikkureita!!!!!!!

ALE    KYLLÄ ON HALPAA !   ALE JOPA -70%   LÄHDE TUTUSTUMAAN ! 
Paikallinen, palveluksessasi yli 2000m² myymälä ja eri tuotteita 60 000 valikoima! 

Paljon uusia alennettuja hintoja /många rabbaterade priser  -25%  -50%  ja -70%

5€/m
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D I R E K T S U O R A A N

Varje lördag kl. 12-15
Köp direkt - skapa 5000 
nya arbetsplatser!
Joka lauantai klo 12-15
Osta suoraan - luo 5000 
uutta työpaikkaa!



Suomalaiset haluavat syödä lähiruokaa ja arvostavat siihen 
liitettyjä positiivisia ominaisuuksia, kuten ekologisu-
utta, puhtautta, hyvää makua ja työllistämisvaikutuksia. 
Lähiruokahan on ruoantuotantoa ja -kulutusta, joka käyt-

tää oman alueensa raaka-aineita ja tuotantopanoksia. Positiivisiin 
vaikutuksiin liitetään hyvällä syyllä myös sellaiset ominaisuudet, 
kuten ruoan tuoreus ja alkuperätieto. Edelleenkin lähiruoan tuo-
tannon ansiosta alueellisilla ruokaperinteillä on selkeästi parem-
mat säilymismahdollisuudet. Ja eräs näkyvimmistä pointeista pai-
kallisen tuotteen valinnalla on se, että sillä halutaan tukea alueen 
työllisyyttä ja elinvoimaa.

Kuluttajat ostavat lähiruokaa sekä fakta- että tunnesyistä. Järk-
isyitä lähiruoan ostamiselle ovat esimerkiksi jo edellä mainittu 
ekologisuus sekä ruoan vaikutukset oman yhteisön hyvinvointiin 
vaikkapa työpaikkojen muodossa.

Maa- ja metsätalousministeriön lähiruokaselvityksen mukaan 
meillä suomalaisille kuluttajille lähiruoka tarkoittaa ylivoimaisesti 
vahvimmin tuotantoa lähialueella, alle 100 kilometrin säteellä ko-
dista. Lähes 90 prosenttia suomalaisista yhdistää maantieteellisen 
läheisyyden lähiruokaan.

Mitä me sitten käytännössä voisimme tehdä, että saisimme lähi-
seutumme hyvinvoinnin nousuun panostamalla juuri lähituotan-
toon?

Onneksi monet pohjalaiset yrittäjät ovat edelläkävijöitä lähituo-
tannosta saadun alueellisen hyödyn oivaltamisessa niin kuluttajien 
kuin tuotantopuolen näkökulmasta.

Annan tähän pienen vinkin. 

Mitä jos me kaikki kantaisimme kortemme tällaisen hyvän asian 
eteen ja kuluttaisimme esimerkiksi viisitoista euroa viikossa 
lähiruokaan? Tuloksena olisi laskelmien mukaan noin 5000 uutta 
työpaikkaa.

 Jukka Mäkynen
 Perussuomalaisten Etelä-Pohjanmaan piiri
 puheenjohtaja
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Jukka Mäkynen:

Lähiseudun hyvinvointi 
nousuun lähituotantoon 
panostamalla



3 st 8 färgers högkvalitets on-line linjer /3 kpl 8 
väristä korkealaatu on-line painolinjaa
Mammoth: 3,8 milj A4 per hour (100 m pitkä/
längd)
Elephant: 3,4 milj A4 per hour (90 m pitkä/längd)
Baby: 0,9 milj A4 per hour ( 50 m pitkä/längd)
 
8,1 milj A4 per timme, i snitt 1,5 milj färdiga pro-
dukter varje dag,  export under senaste 20 åren 
30 % (Sverige, Norge i huvudsak), sysselsätter 
närmare 2000 personer i Finland med under-
leverantörernas ekosystem medräknat (finskt 
papper från finska skogar). Produktion oavbrutet 
alla veckans sju dagar. Minsta beställda uppla-
gorna 30 ex – största 30 miljoner
 
8,1 milj A4 per  tunti, keskimäärin 1,5 milj val-
mista tuotetta joka päivä, vientiä keskimäärin 30 
% viimeisten 20 vuoden aikana (Ruotsi ja Norja 
pääasiassa), työllistää lähes 2000 henkilöä Suo-
messa alihankinta ekosysteemissä (suomalaista 
paperia suomalaisista metsistä). Tuotantoa 
jatkuvasti 7 päivää viikossa. Pienimmät tilaukset 
30 kpl – suurimmat 30 miljoonaa

 
50 vuotta painotoimintaa. 
50 år av tryckeriverksamhet
Första ”tryckmaskinen”/ 
Ensimmäinen ”painokone”. 
Duplikator från 1968

– Industry Leader in North of Europe

FERAG
The fastest stitching, 
gathering and inserting 
line in the world with 
inkjet



JOKAISTA 10 000 KRUUNUN KEITTIÖOSTOSTA 

KOHTI SAAT 1000 KRUUNUN IKEA-LAHJAKORTIN.

Tarjous koskee IKEA FAMILY -jäseniä ja on voimassa 24.1.–13.3.2011. Ei voida

yhdistää muihin tarjouksiin. Kampanjaedun edellytys on, että asiakas pitää tuotteet.

IKEA.se/kök

 UNELMA-

KEITTIÖITÄ 

KAIKILLE
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ILMOITUS Tämä liite on IKEA-ilmoitus. ILMOITUS

DIRECT 
MARKETING

KIRJAT
BÖCKER
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Viimeisimmät 
tiedot ajalta 3.–10.1.2008Asenna UpCode ohjelma puhelimeesi osoit-

teesta www.upcode.fiAvaa ohjelma ja tähtää puhelimesi kameralla 

alla olevaa koodia ja sovellus tuo viimeisim-

mät tiedot puhelimeesi, tai käytä numeroa 

koodin alla kameran sijasta.

YRITTÄJÄT!  FÖRETAGARE!
Tehokkaat markkinointi-

tuotteet ja jakelu UPCMedia(06) 321 8017040 900 4153

Effektiva marknadsförings-
produkter och distribution

KANNOT POIS!Siististi pihoista ja puutarhoista. 
Ei vahingoita nurmikkoa. Voit 

kylvää uuden nurmikon heti.HÅKAN HJERPE Oy0400-604 946

❤❤
KEITTIÖ JA PESUTILA-KALUSTEET:

Asumisen Teemaviikolla HK-Kiinteistökeskuksessa suunnittelivat Tapio Mäkelä Tapiolasta (vas.), Olavi Mäki 

Uunikeramikselta, Rami Salomäki Puustellista,  Jani Haapala Rakennus Vestrasta,  Anne Tujunen sekä  Anne 

Kentta Tapiolasta ja Nina Tyni KWH Pipe:sta

HK-Kiinteistökeskuksessa
Asumisen teemaviikko

Ensi viikolla 7.-11.1. HK-Kiinteistökes-

kuksessa on Asumisen teemaviikko. Joka 

päivä viikon ajan paikalla on eri alojen 

ammattilaisia antamassa asumiseen ja kodin 

hankintaan liittyviä neuvoja ja vinkkejä 

kiinnostuneille klo 15.00-20.00. 
Maanantaina aiheena ovat tulisijat. 

Uunikeramis Oy edustaa kolmea uuni-

valmistajaa, ruotsalaisia Gabriel ja Camina 

kaakeliuuneja ja suomalaisia Warma -uuneja. 

Olavi Mäki, joka sekä asentaa että myy 

uuneja, kertoo mm. mallien räätälöinnistä.

Tiistaina Vaasan Tapiola Pankin edustajat 

kertovat keskittämisen monista eduista ja 

pankkiasiakkuuden kokonaiskustannuksista.

Keskiviikkona Rauno Haapala Rakennus 

Vestrasta esittelee Vaasan seudulla toimivan 

Rakennus Vestran tulevaa tuotantoa 

ja parhaillaan valmistuvia pientalo- ja 

kerrostaloja Vaasassa, mm. asuntomessu-

alueella.
Torstaina Rami Salomäki Puustellista 

kertoo keittiön uusista trendeistä ja Puustellin 

uudesta keittiömallistosta vuodelle 2008, 

johon voi tutustua myös Puustellilla 11-13. 

pvä viikonloppuna.Perjantaina KWH Pipe esittelee WehoPuts 

ja WehoSeptic jäteveden -puhdistamoita. Nina 

Tyniltä voi kysyä KWH Pipen ratkaisuista 

asumisjätevesien puhdistamiseen. 

Temavecka för boende 
på HK-Kiinteistökeskus   

Nästa vecka 7-11.1 arrangeras en temavecka 

för boende på HK-Kiinteistökeskus. Varje dag 

kl. 15.00-20.00 under hela temaveckan kommer 

sakkunniga inom olika områden att ge råd och 

tips om boende och anskaffande av hem.  

Temat på måndag är kakelugnar. Uunikeramis 

Oy representerar tre ugnstillverkare: svenska 

Gabriel och Camina samt finländska Warma. 

Olavi Mäki, som både monterar och säljer 

ugnar, berättar bl.a. om hur modeller kan 

skräddarsys.På tisdag berättar representanter för Ta-

piola Banken i Vasa om fördelarna med att 

koncentrera sina ekonomiska ärenden och om 

totalkostnaderna för en bankkund. 
På onsdag presenterar Rauno Haapala 

på Rakennus Vestra företagets kommande 

pro-duktion samt aktuella småhus- och 

höghusprojekt i Vasa, bl.a. hus på bostads-

mässområdet.På torsdag redogör Rami Salomäki på 

Puustelli för nya trender inom köksinredning. 

Samtidigt presenterar han också Puustellis nya 

kökskollektion år 2008. Modellerna visas på 

Puustelli veckoslutet 11-13.1.  
På fredag är det KWH Pipes tur att 

presentera avloppsreningsverken WehoPuts 

och WehoSeptic. Nina Tyni informerar om 

KWH Pipes lösningar för rening av hus-

hållsavloppsvatten.

Sakkunniga under temaveckan för boende på HK-Kiinteistökeskus är Tapio Mäkelä på Tapiola (t.v.), Olavi 

Mäki på Uunikeramis, Rami Salomäki på Puustelli, Jani Haapala på Rakennus Vestra, Anne Tujunen och 

Anne Kentta på Tapiola samt Nina Tyni på KWH Pipe.

kotimainen valmistalo.

Stig Damsten, p. 0500-263 007

Starkki, Kivihaantie 2, VAASA

puh. (06)3563516, 356 3586

www.parmakeittiot.com

Edelleen yksi
halutuimmista..

000171

info@upcode.fi

•

•

Viimeisimmät 
tiedot Asenna UpCode ohjelma puhelimeesi osoit-

teesta www.upcode.fiAvaa ohjelma ja tähtää puhelimesi 
kameralla alla olevaa koodia ja 

sovellus tuo viimeisim-mät tiedot 
puhelimeesi, tai käytä numeroa 

koodin alla kameran sijasta.

Vaasan - Vasa

Julkaisija/Utgivare: UPC Media • Postijakelu/Postudelning • Lev./Uppl. 73000 Paino/tryck: UPC Print Heatset • Ilmoitukset/Annonser 06-3218000

Seinäjoki

KEITTIÖKALUSTETUKKUVaasa

Rengastie 6 06 414 1300 

Karhuntie 1 06 315 5878 

ma 11.30-19, ti-pe 9.30-17, la sulj.

seinajoki@keittiokalustetukut.fi

vaasa@keittiokalustetukut.fi

V SI I NO

Komerot, khh-ryhmät, wc-kalusteet,

vaihto-ovet, tilanjako-ovet

Myös erikoismitoilla!

Seinäjoki

KEITTIÖKALUSTETUKKUVaasa

Rengastie 6 06 414 1300 

Karhuntie 1 06 315 5878 

ma 11.30-19, ti-pe 9.30-17, la sulj.

seinajoki@keittiokalustetukut.fi

vaasa@keittiokalustetukut.fi

V SI I NO

KEITTIÖT

LIUKUOVET

www.keittiokalustetukut.fi
www.visionliukuovet.fi

Kaikki kodin kalusteet ammattitaidolla!

  

Välityspalkkio/ Förmedlingsprovosion 3,72 – 4,96 %. Vuokravälitys 1 kk vuokra x 1,24. Hyresförmedling 1 mån hyra x 1,24

•    pätevät/ kokeneet välittäjät 

•    palvelu molemmilla kotimaisilla ja englanniksi

•    oma ammattikuvaaja, jolla laitteet myös 

      ilmakuvaukseen (drone)

•    parhaat myyntikanavat käytössä sekä sosiaalinen 

      media (facebook, instagram)

•    asuntosi näkyvästi valaistussa ikkunataulussa 

      toimistomme näyteikkunalla

•    käytössäsi kaupanvahvistaja sekä auktorisoitu 

      kiinteistöarvioija AKA 

•    stailauspalvelut meidän kauttamme ja 

      laadukkaat yhteistyökumppanit

•    kompetenta/ erfarna mäklare

•    service på båda inhemska och på engelska

•    egen yrkesfotograf med egen utrustning 

      även för fotografering uppifrån  (drönare)

•    bästa marknadsföringskanalerna i bruk och även 

      sociala medier (facebook, instagram)

•     n synbarhet av din bostad i våra upplysta 

      fönstertavlor i kontorets stora skyltfönster

•    off entligt köpevittne samt auktoriserad 

      fastighetsvärderare (AKA) till ditt förfogande 

•    stylistservice via oss och välkända 

      samarbetspartners

Heli JerohinLKV/ AFM0400-14 14 35

Maarit LähteenmäkiLKV/ AFM0400-14 14 31

Päivi ToivonenLKV/ AFM0400-14 14 32

Johanna HarjuLVV/ AHM, KED0400-14 14 34 

Lars-Johan BackmanLKV/ AFM, AKA0400-14 14 33

Jukka Havulehto
Myyntiedustaja0400-14 14 38 Jonathan TågKED

0400-14 14 37 

Jonathan Tåg on kuvannut asuntoja ammatik-

seen v. 2009 lähtien ja nyt 1.1.18 alkaen 

meidän tiimissämme. Hän on mies meidän 

hyvien kuviemme takana!
Jonathan Tåg har fotograferat bostäder på 

heltid sen år 2009 och nu från 1.1.18 är han 

en del av vårt team. Jonathan är mannen 

bakom våra  na foton!

Nyt tutustumistarjouksena helmikuun ajan stailauspaketit 

alennettuun hintaan.  Tarjolla kolme eri laajuista pakettia, 

joista alennukset nyt 20-30 %. Kysy lisää meiltä! Nu som introduktionserbjudande under februari månad 

stylingpaketena till lägre pris. Det  nns tre olika stylingpaket, 

nu med rabatt 20-30 %. Fråga oss om mera info!

Sailaus -yhteistyötä kanssamme tekee 

MNStyle, stailisti Mia Nybacka.

Arviokäyntimme yhteydessä voimme 

halutessanne keskustella myös stailauksesta.

Styling-samarbete har vi med MNStyle, stylist 

Mia Nybacka. Vid värderingsbesöket kan vi 

även diskutera styling med om så önskas.
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AIKAKAUSLEHTI • TIDSKRIFT • SEUDUN KEHITTÄJÄ 

• REGIONENS UTVECKLARE

HAMMAS-PROTEESIT

VAASA 312 1233
Kauppapuistikko 20BLAIHIA 477 0744 Kauppatie 5MAALAHTI 347 8080

Köpingsvägen

20 v.
alalla

Erikoishammas-teknikolta• uudet kokoproteesit
• tiivistys ja korjaus jopa odottaessa!

• hammasproteesien tarkastus ilmaiseksi! 

• takuutyö
Soita ja varaa aikasi!

#

S2-3

Kuva: Maija Leppäniemi, Isokyrö. 

Digialbum
S8-17

LAUANTAIMARKKINAT

UUSI PÄIVÄ!

S4-5

ANDRE LINMAN
Kuva: Jere Hietala

HYVÄÄ JOULUN ODOTUSTA Tervetuloa Jouluiseen Tolkin Kauppahalliin!  KYLLÄ ON HALPAA !

Tarjoukset voimassa  11.11 2018 saakka niin kauan, kuin tarjouserää riittää

Tolkintie 17, 61500 Isokyrö

ma-pe 9.00-18.30 la 9.00-17.00  

050-5974591
www.tolkinkauppahalli.fi

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

Kamiinapuhallin 4 lapaa TOSI HALPA/Kaminfläkt 
50€

ALE  ALE  ALE  REA  REA  REA

Kaikki vahakankaat myös 2018 mallit!!! 

Alla vaxdukar även 2018 modeller 

-25%

Paljon käsineitä/ många sorters handskar 
-25%

Paljon alennettuja hintoja/Många realiserade priser  

-25%  -50%  ja -70%  
 

HUOM HARVOIN TARJOLLA! 

Laatua, tarpeeksi järeitä!!! 

JÄTTIERÄ KÄYTETTYJÄ PUUNTYÖSTÖKONEITA, PUUSEPILLE JA 

HARRASTELIJOILLE: Puusorveja, vannesahoja, pyörösahoja, isoja 

nauhahiomakoneita, lehtisahoja. Pellintyöstöön: prässi, kanttiko-

neita, levyleikkureita!!!!!!!

TORSDAGSRÖRELSEN

TORSTAILIIKE
LAUANTAIMARKKINAT

LÖRDAGSMARKNAD

NYT LAUANTAINA ALKAEN NU PÅ LÖRDAGAR MED START

LÖRDAGSMARKNADEN
NY DAG!

6.1!KLO 12-15
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FAMILJELÄSNING

Planera din sommarträdgård nu! Trädgårdsmästarens bästa tips!

Nr 3 • 14 FEBRUARI 2018   Pris: 5,30 euro    FINLANDSSVENSKARNAS VECKOTIDNING

Besök 
på Doggis

– ett hunddagis

Vivian har nästan 9000 dockor

Marielle driver  

en hälsoshop

Mona Britwin berättar omGammalfastlagstraditioni Björkö

Kalle ger tips på träning

Tema: FRITID 
och HÄLSA

LUETTELOT
KATALOGER

ERIKOISTUOTTEET
SPECIALPRODUKTER

Paitsi Ruotsi ja Norja vientiä on suunnattu myös USA:han, Englantiin, Brasiliaan, Tanskaan, 

Venäjälle, Saksaan ja jopa Australiaan. 

Förutom till Sverige och Norge har exporterats till USA, England, Brasilien, 

Danmark, Ryssland, Tyskland och t.o.m. Australien. 

TIDSKRIFTER / AIKAKAUSILEHDET



Our strength and 
advantages:

1. On-line painolinjojen kaikki tuotteet ovat  kuivatettuja ja 
hajuttomia. Painotuotteiden suurin ympäristörasite -  pai-
novärien sisältämät liuottimet (VOC) - on poistettu ja 
niiden energia on talteenotettu ja kierrätetty kuivaukseen. 
On-line linjernas alla produkter är torkade och luktfria. 
Trycksakernas största miljöbelastning – tryckfärgernas 
lösningsmedel (VOC) – är avlägsnat och energin återan-
vänds i torkningen

2. Olemme johtava uuden sukupolven ympäristöystäväl-
listen ja korkealaatuisten painotuotteiden valmistaja : 
Ei päällystetyn paperin hyödyntäminen korkealaatuisiin 
tuotteisiin jossa gramma per neliö voi olla 50% alhaisem-
pi kuin ns  arkkikoneilla ilman että tuote heikkenee. Vi är 
ledande tillverkare av den nya generationen miljövänli-
ga trycksaker : Obestrukna papperskvaliteter med hög 
kvalitet där pappersvikten kan minskas med 50% jämfört 
med sk arktryck utan att produkten blir sämre. Våra eTid-
skrifter är mindre miljöbelastande än att googla på nätet. 
Meidän eAikakausilehdet ovat ympäristöystävällisempiä 
kuin verkossa googlaaminen.

3. Me valmistamme SuperMediaa: Painotuote yhdistettynä 
UpCode Mobile Engagement Platform jolla uudistetaan 
aikakausilehtien, suoramarkkinoinnin ja kirjojen funktiota 
ns iProduct. Vi levererar SuperMedia: Trycksaker tillsam-
mans med UpCode Mobile Engagement Platform där tid-
skrifter, DM och böcker får nya funktioner – s.k. iProduct

4. Valmistaudumme radikaaliin uuteen Digiratkaisuun 2019 
jossa painotuote muuttuu sosiaaliseksi mediaksi. Vi 
förbereder en radikal satsning på Digilösning 2019 där 
trycksaken blir ett socialt medium.

5. Olemme juhlavuoden kunniaksi lanseeranneet ensim-
mäiset teollisessa mittakaavassa painettujen ja mobiilisti 
(machinereadable)luettujen integroidut data ja sensori-
ratkaisut. Vi har jubileumsåret till ära inlett världens första 
integrerade tryckta data och sensorlösning med mobil 
(machinereadable) avläsning.

6. Meillä aito osaaminen erikoistyöprosesseihin ja klassisiin 
kauniisiin painotyöratkaisuihin. Vi har ett äkta kunnande 
i specialprocesser och klassiskt vackra grafiska lösningar. 

Data sekä kolme sensoria
Data med tre sensorer



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, 

Kustannus / Utgivare: 
Paino / Tryck: 

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

TIKANOJAN TAIDEKOTI
MINÄ EN OLE MINÄ – TUNNETTUJA JA UNOHDETTUJA 
MUOTOKUVIA 16.2.–27.5.2018
Näyttelyssä muotokuvataidetta pohditaan 
muistojen vaalimisen, vallan vahvistamisen 
ja identiteetin rakentamisen näkökulmista.
Avoinna: tiistai–sunnuntai 10-17
Pääsymaksut: 9 € / 6 € / alle 18 v. ilmainen
Hovioikeudenpuistikko 4, Vaasa

KUNTSIN MODERNIN TAITEEN MUSEO
Ihmisen kuva 3.2.-22.4.2018
Näyttely nostaa esiin nykytaiteen koko 
kirjon esittelemällä keskeisten suomalaisten 
taiteilijoiden teoksia Raimo, Raini ja Rauli 
Heinon lahjoituskokoelmasta. Näyttelyn ovat 
tuottaneet yhteistyössä Kuntsin modernin 
taiteen museo ja Heinon taidesäätlö.
Avoinna: tiistai–sunnuntai 11–17
Pääsymaksut: 9 € / 6 € / alle 18 v. ilmainen
Sisäsatama, Vaasa

POHJANMAAN MUSEO
JÄÄKÄRIT 6.10.2017–27.5.2018
Näyttely esittelee jääkäriliikkeen ja jääkärei-
den historiaa sekä vuosien 1917 –1918 tapah-
tumia Vaasan ja Pohjanmaan näkökulmasta.
Pohjanmaan museon Katse kokoelmiin –pie-
noisnäyttelysarjassa on tammi-maaliskuussa 
esillä Emil Johannes Sjöholmin keräämä 
merkittävä perhoskokoelma. 
Avoinna: tiistai–sunnuntai 10–17  
Pääsymaksut: 9 € / 6 € / alle 18 v. ilmainen. 
Museokatu 3, Vaasa
VAASAN TAIDEHALLI
SULJETTU NÄYTTELYNVAIHDON AJAKSI.
SEURAAVA NÄYTTELY:
HEIKKI MARILA 3.3.–1.4.2018
Yhteistyössä Galerie Forsblomin kanssa to-
teutetussa näyttelyssä esitellään suomalaisen 
nykytaiteen tunnetuimpiin nimiin kuuluvan 
Heikki Marilan vuoden 1918 tapahtumiin 
liittyviä maalauksia. 
Avoinna: tiistai–sunnuntai 11–17
Ilmainen sisäänpääsy. 
Vaasan kaupungintalo, Senaatinkatu 1 D
Sisäänkäynti Raastuvankadun puolelta.

BLACK WALL GALLERY
SILJA PURANEN, LEENA ILLUKKA, VIRPI VESANEN-
LAUKKANEN 
"NYRJÄHDYS, VENÄHDYS, MURTUMA".
2.-25.3.2018
Korsholmanpuistikko 6, Vaasa
Taidelainaamo. Avoinna ti klo 13-17, ke-pe 
klo 13-18 ja la-su 12-15 Vapaa pääsy

ATELJE TORNI
BUORRE, OUT OF OFFICE
JA EILA MÄKINEN 11.3. SAAKKA 
Avoinna ti-to 12-18 la-su 12-16. Pitkäkatu 
66 Vaasa. Vapaa sisäänpääsy.

PRINTMAKERS STUDIO/GALLERIA 
Kauppapuistikko 19 B 
Tunnetun vaasalaistaiteilijan Nandor Mikolan 
(1911-2006) akvarelleja ja grafiikkaa esillä 
17.3. saakka. Vapaa pääsy. Avoinna ke-pe 
13-17, la 12-15.

BOCK´S CORNER BREWERY
Gerbyntie 18 
LATO
ANNIKA ÖSTMAN
PASTELLIMAALAUKSIA 3.2-1.4.2018
JUHLASALI
STIG RÖNN
SURREALISTISIA MAALAUKSIA 3.2-1.4.2018
Opastettuja kierroksia lauantaina klo 12-15.
Tervetuloa! 

Näyttelyt

TIKANOJAS KONSTHEM
JAG ÄR INTE JAG – KÄNDA OCH GLÖMDA PORTRÄTT 
16.2–27.5 2018
Porträttkonsten betraktas på utställningen 
med värnande om minnen, befästande av 
makt och byggande av en identitet som 
infallsvinkel.
Öppet: tisdag–söndag 10–17
Inträde: 9 € / 6 € / under 18 åringar gratis. 
Hovrättsesplanaden 4, Vasa
KUNTSI MUSEUM FÖR MODERN KONST
MÄNNISKANS BILD 3.2.–22.4.2018
Utställningen lyfter fram samtidskonstens 
hela brokiga mångfald genom att presentera 
centrala finländska konstnärers verk ur Raimo, 
Raini och Rauli Heinos donationssamling. 
Utställningen har producerats som ett samar-
bete mellan Kuntsi museum för modern konst 
och Heinos konststiftelse.
Öppet: tisdag–söndag 11–17. Inträde: 9 € / 6 
€ / under 18 åringar gratis. Inre hamnen, Vasa
ÖSTERBOTTENS MUSEUM
JÄGARNA 6.10.2017–27.5.2018
Utställningen presenterar jägarrörelsens och 
jägarnas historia samt händelserna åren 1917–
1918 ur Vasas och Österbottens perspektiv. 
I Österbottens museums miniutställningsserie 
Glimtar ur samlingarna visas i januari-mars 
en av Emil Johannes Sjöholm insamlad bety-
delsefull fjärilssamling.
Öppet: tisdag–söndag 10–17. Inträde: 9 € / 6 € 
/ under 18 åringar gratis. Museigatan 3, Vasa

VASA KONSTHALL
STÄNGT FÖR UTSTÄLLNINGSBYTE.
FÖLJANDE UTSTÄLLNING:
HEIKKI MARILA 3.3.–1.4.2018
På utställningen, som genomförs i samarbeten 
med Galerie Forsblom, visas målningar som 
anknyter till händelserna år 1918 av Heikki 
Marila, som hör till den finländska samtidskon-
stens mest kända namn.  Öppet: tisdag–söndag 
11–17. Gratis inträde, Vasa stadshus, Senatsga-
tan 1 D, Ingång från Rådhusgatans sida.

BLACK WALL GALLERY
SILJA PURANEN, LEENA ILLUKKA, VIRPI VESANEN-
LAUKKANEN
"NYRJÄHDYS, VENÄHDYS, MURTUMA".
2.-25.3.2018
Konstutlåning
Korsholmsesplanaden 6, Vaasa
Öppet ons-fre kl. 13-18 och lö-sö 12-15
Fritt inträde
ATELJÉ TORNI
BUORRE, OUT OF OFFICE
OCH EILA MÄKINEN T.O.M. 11.3. 
Öpp. ti-to 12-18 lö-sö 12-16. Storalånggatan 
66 Vasa. Fritt inträde.
PRINTMAKERS STUDIO/GALLERI 
Kyrkoesplanaden 19 B.
Nandor Mikolas (1911-2006) akvareller- och 
grafikutställning. Öpp ons-fre 13-17, lö 12-15. 
Fritt inträde.

BOCK´S CORNER BREWERY
Gerbyvägen 18 

LADAN
ANNIKA ÖSTMAN
PASTELLMÅLNINGAR 3.2-1.4.2018
Välkommen!
FESTSALEN
STIG RÖNN
SURREALISTISKA MÅLNINGAR 3.2-1.4.2018
Guidade rundturer under lördag kl 12-15. 
Välkommen!

Utställningar



 Juhani Eharni, Korsholm. "Fredag / perjantai 2.3.".

www.megamedia.fi

Julkaisemme viikoittain lukijoiden kuvia digialbumissa. Voit 
osallistua sähköpostitse, lähettämällä kuvasi sekä nimesi osoit-

teeseen 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. 

 Sina Martikainen, Mässkär. "Laiva saapuu Pietarsaareen".
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 Leena Minkkinen Tuula Taskinen, Vaasa. "Pulverilumen lämmössä".

 Gertrud Engman, Helsingby.



www.megamedia.fi

 Eija Syrén, Vaasa. "Rastas pakkasen kourissa" kuva 01.03.2018".

 Sofia Kannasto, Vaasa. "Ruokahetki".

 Cristina Rauha-Hyyppä, Vasa. "Hiiri".
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 Matti Hietala, Vaasa. "Pakkaspäivä ja -yö 27.2.2018 Vaasa".

 Reijo Kärkkäinen, Isokyrö. "Talviomenat".

 Christian Nylund, Vasa. "Sebror ute i nationalparken Serengeti, Tanzania,
 Januari 2018".



www.megamedia.fi

 Boris Berts, Vasa. "Vinter / Talvi".

 Mira Berg, Vaasa. "Auringon silta".

 Annikki Rinta-Tikkala. "Latomerta".
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 Randy Neubrand, Vaasa. "Mr. Winter enjoying the
 weather".

 Pirkko Simu, Merikaarto. "Karhusta tuli kokki".

 Hannele Eklund, Vaasa.



www.megamedia.fi

 Irene Stylianou, Jakobstad. "Round and Round".

 Marianne Gråbbil-Hakkola

Seema Ganoo, Vaasa. "Hornet, helicopter & Parade, classic 
show on a subzero sunny day ! Events organized by Finnish 
Defense Forces - 100 th anniversary of the homecoming of the 
Jaegers..." 



 Majvor Lundmark, Petalax. "Kall vintermorgon".

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

pahtumaa, treffiä, luontokokemusta, 
rakennelmaa, ilmiötä, rakennusta, 
esinettä, tosiasiaa, - jotain jolla kuva 
voi saada osallisuutta aikaan. ”Blog-
gaa” ja kehitä Pohjanmaata! 

Lähetä kuva ja teksti sähköpostitse 
osoitteeseen mega@upc.fi, merkitse ai-
heeksi ”Observateur”. Jokaista julkais-
tua kuvaa kohden, kerääntyy 1 piste 
joka vastaa 1 euroa. Kun on kerännyt 
10 pistettä, saa 10 euron arvoisen lah-
jakortin Bocks’in kyläkauppaan.

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

evenemang, en naturupplevelse, en 
konstruktion, ett fenomen, ett före-
mål, ett faktum, - något som med en 
bild kanske får engagemang till stånd. 
”Blogga” fram Österbotten!

Sänd bilden och texten per mejl  till 
mega@upc.fi märkt "Observateur". 
För varje publicerat bidrag genere-
ras 1 poäng vilket motsvarar 1 euro. 
När 10 poäng samlats, får man ett 
presentkort värt 10 euro till Bock's 
byabutik.

mega@upc.fi  
"observateur"

OBSERVATEUR

Tuulimittarissa 
vastatuulta / Mot-
vind vid Söderfjär-
den 2.3.2018

Suksitelinnet 
kesäparkissa /
Skidstälningar vid  
Öjberg 3.3.2018

Observateur vko 10 2018: Heikki Hakala



Valokate jatkaa 
rivitaloterassin 
käyttöaikaa

Rakentamiseen tarvitaan aina lupa.

Läpinäkyvistä muovilevyistä rakennettu katos on mu-
kava lisä rivitaloasunnon patiolle. Valokatteen alla voi ke-
säpäivistä nauttia myös sadesäällä ja terassi pysyy katteen 
ansiosta siistimpänä, kun lehdet ja muu tuulen kuljettama 
irtoroska ei pääse sotkemaan terassin pohjaa.

Valokatteen rakentamissuunnitelmat kannattaa aloittaa 
hyvissä ajoin, sillä katteen asentamiseen tarvitaan aina 
lupa taloyhtiöltä, usein myös viranomaiselta. Lupa talo-
yhtiöltä tarvitaan ensinnäkin siksi, että valokate vaikut-
taa taloyhtiön julkisivuun ja ulkonäköön. Toisaalta lupa 
tarvitaan, jos valokate kiinnittyy rakenteisiin, jotka ovat 
taloyhtiön kunnossapitovastuulla.

– Taloyhtiön hallitukselle on tehtävä muutostyöilmoitus, 
minkä jälkeen taloyhtiö voi myöntää luvan asennustyö-
hön. Hallitus voi lupaa myöntäessään asettaa muutostyölle 
ehtoja. Kunnan rakennusvalvonnasta voidaan lisäksi tarvi-
ta toimenpidelupa, joskus myös rakennuslupa, täsmentää 
neuvontalakimies Tapio Haltia Kiinteistöliitosta.

Luvan saaminen voi kestää parista viikosta muutamiin 
kuukausiin. 

Ammattilaisen palkkaaminen kannattaa
Luvan saatuaan remonttitaitoinen osakas voi asentaa valo-
katteen patiolleen itsekin, mutta rakennusalan ammattilai-
sen palkkaaminen on viisasta. Näin vältytään mahdollisil-
ta haitoilta ja vahingoilta.

– Varsinkin jos on kyse merkittävistä muutoksista, tar-
vitaan riittävää asiantuntemusta sekä hankkeen suunnit-
teluun että toteutukseen. Rakennusvalvontaviranomainen 
voi jopa edellyttää vastaavan rakennusmestarin nimeämis-
tä. Taloyhtiöllä on oikeus valvoa muutostyötä varmistaak-
seen, että se tehdään hyvää rakennustapaa noudattaen. 

Haltia toteaa, että taloyhtiön yleisilmeen kannalta on 
kannattavaa suunnitella yhteneväiset valokatteet koko 
taloyhtiölle. Tämä ei välttämättä tarkoita sitä, että valo-
katteet asennettaisiin kerralla koko taloyhtiöön tai että 
hanketta rahoitettaisiin taloyhtiön kassasta, vaan osakas 
vastaa yleisesti itse valokatteen rakentamiskuluista.

– Vastikeperusteisesti voidaan periä rahaa osakkailta 
tavanomaisina uudistuksina pidettäviin hankkeisiin, jotka 
koskevat kaikkia huoneistoja.

Sopimus naapureiden kanssa
Jyväskyläläisen Mikko Ikosen rivitaloasunnon terassille 
asennettiin valokate kolme vuotta sitten. Ikonen kertoo, 
että hanke maksoi noin 2000 euroa. Osan kuluista sai 
hyvitettyä kotitalousvähennyksen kautta.

– Edellinen asukas oli jo tehnyt valokatteen tukipylväi-
den vaatimat valut, joten hinta oli meillä hieman edul-
lisempi kuin naapureissa. Saimme neuvoteltua pienen 
urakka-alennuksen, kun muutama osakas tilasi katteen 
terassilleen samaan aikaan, Ikonen muistelee.

Valokate on ollut Ikosen mielestä kätevä. Talvella lumi ei 
pääse kinostumaan terassille ja kesällä katoksen suojissa 
on kiva grillailla säällä kuin säällä. 

– Katetta on ollut helppo hoitaa. Sadevesikourut pitää 
putsata silloin tällöin, mutta muuten kate on lähes huolto-
vapaa. 

Teksti ja kuvat: Kaisa-Liisa Ikonen

Jyväskyläläinen Mikko Ikonen on ollut tyytyväinen muutama vuosi sitten 
rivitaloasuntonsa terassille asennettuun valokatteeseen. Sen alla tavarat 
pysyvät kuivina ja huoltaminenkin on helppoa. 
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Det blev en överlägsen seger med 56 sek  I Kuhmo Lö 3.3 
I Hopeasompa mästerskapen I  klassen P16 på 8 km 
klassiskt.  Tjalle representer Norrvalla Ski Team. Han 
inledde målmedveten skidträning för 3 år sedan med  

Norrvalla Ski Academy en Skidakademi där talanger från hela re-
gionen är välkommna att delta oberoende av representationsfören-
ing  under ledning av tränare  Jonas Lindell. 

Jonas fungera som adepternas  personliga tränare I Akademin. 
Teamet gör en gemensamma träningar en gång I veckan för att 
träna, ha roligt och  fila teknik!. Träningsteamet gör också några ge-
mensamma träningsläger per år. Santeri Karppinen är också sedan 
2 år medlem I Skidakademin och han gjorde fina framsteg i årets 
tävling.  Hans insats räckte till en fin 19:e plats i tävlingen. Oliver 
Rusk och Jimi Aalto blev tyvärr sjuka inför tävlingen.  Båda hade 
haft chansen på framskjutna placeringar lika så. Gossarna kommer 
igen nästa år! 

Stort 
Grattis 
Tjalle!





6 7 2

4 2 3

5 1 2 8

1 2 9

9 3 1 7

6 2 5

2 7 6 5

4 5 1

7 1 9

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.53)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Tue Mar  6 19:12:22 2018 GMT. Enjoy!

Bazi & Mazi

Zitz

SUDOKU
#1 #2 #3

3 2 6

9 8 5 3

9 1 2

6 5 1 4

1 6 5

2 5 6 8

6 4 1

9 8 7 1

4 9 7

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.45)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Tue Mar  6 19:12:30 2018 GMT. Enjoy!

5 7 9 3

3 7 8

9 5 7

2 6 9

6 9 4 8

5 7 3

1 5 8

5 7 1

7 1 6 3

Puzzle 1 (Very hard, difficulty rating 0.80)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Tue Mar  6 19:12:36 2018 GMT. Enjoy!
Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.45)

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

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Tue Mar  6 19:12:30 2018 GMT. Enjoy!

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.53)

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

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Tue Mar  6 19:12:22 2018 GMT. Enjoy!

Puzzle 1 (Very hard, difficulty rating 0.80)

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

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Tue Mar  6 19:12:36 2018 GMT. Enjoy!
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JAPANILAINEN RISTIKKO

JAPANSKT 
BILDKRYSS
Även japanskt korsord[1] eller nono-
gram[2], är en sysselsättning där en 
enkel bild växer fram genom att man 
löser en gåta som handlar om antal och 
geometri. Det är egentligen inget kor-
sord utan ett logiskt bildpussel.

Nonogrammet består av rutor i ett rutnät 
eller möjligen hexagoner i ett hexagonnät. 
Vissa rutor i nätet ska färgas och andra 
lämnas ofärgade enligt tal som anges som 
ledtrådar för respektive rad, vid sidan om 
rutnätet. För varje tal i ledtråden ska det 
finnas en obruten rad av färgade rutor på 
raden. 
De färgade raderna ska placeras i samma 

ordning som motsvarande tal i ledtråden. 
Av detta följer att antalet färgade rader 
blir lika med antalet tal i ledtråden. Mel-
lan de färgade raderna ska det finnas en 
eller flera ofärgade rutor. På motsvarande 
sätt finns ledtrådar för kolumnerna. Som 
exempel innebär ledtråden "4 8 3" att det 
finns grupper med fyra, åtta respektive 
tre fyllda rutor, i angiven ordning.

Den vanligaste formen är svart-vit men det 
finns också varianter med flera färger. Då 
anger ledtråden också vilken färg den färgade 
raden ska ha, till exempel genom att siffrorna 
är färgade. I detta fall krävs ingen vit ruta mel-
lan färgade rutor av olika färg. Som exempel 
en svart fyra följd av en röd tvåa innebära att 
fyra svarta rutor följs av några tomma rutor 
och två röda rutor eller att fyra svarta rutor 
följs direkt av två röda rutor.

Källa: Wikipedia

Japanilainen ristikko (tunnetaan myös 
nimillä Hanjie, Picross ja Nonogram) on 
sanaristikkotyyppi, jossa on tarkoitukse-
na värittää ristikon ruuduista vihjeiden 
avulla ruutuja. Väritetyistä ruuduista 
muodostuu kuva. Ristikkotyyppi sai 
alkunsa 1980-luvun lopussa Tokiossa jär-
jestetyissä kilpailussa, jossa pilvenpiirtäji-
en seiniin hahmoteltiin kuvia sytytetyillä 
ja sammutetuilla ikkunavaloilla.
Ruuturivien ylä- ja sivumarginaaleissa 
kerrotaan vihjeenä kunkin rivin peräk-
käisten väritettävien ruutujen määrä. 
Väritettyjen ruuturyhmien väliin on 
aina jätettävä vähintään yksi tyhjä ruutu. 
Esimerkiksi vihje ”3 6 2” tarkoittaa, että 

Nonogram 
vko 9rivillä on yksi kolmen, yksi kuuden ja 

yksi kahden värillisen ruudun ruutu-
ryhmä. Japanilaiset ristikot ovat yleensä 
mustavalkoisia. On myös samalla tavalla 
ratkaistavia, mutta monella eri värillä 
täytettäviä ristikoita. Niissä vihjenume-
roiden värit kertovat, minkä väriseksi 
kyseiset ruudut tulee värittää. Eriväristen 
vihjenumeroiden väliin ei välttämättä tule 
yhtään tyhjää ruutua.

Japanilaisen ristikon ratkaiseminen kan-
nattaa aloittaa etsimällä ruudukosta rivejä, 
joilta väritetään kaikki ruudut. Jos väritet-
tävien ruutujen määrän kertova numero on 
suurempi kuin puolet rivin pituudesta, voi 
päätellä ruudut, jotka varmasti väritetään. 
Risteäviltä riveiltä kannattaa etsiä rivit, 

joista väritetään vain yksi ruutu tai yksi 
ruuturyhmä. Sen avulla selviää varmasti 
tyhjiksi jäävät ruudut.

Jos yleisimmillä metodeilla ei saada 
täytettyä enempää ruutuja, on hyvä alkaa 
miettimään pidemmälti ja verrata eri 
vaihtoehtoja. Katsomalla esimerkiksi mitkä 
väritetyt ruudut aiheuttaisivat konfliktin 
risteävän rivin kanssa ja sulkea sitä kautta 
ruutuja/vaihtoehtoja pois.

Ristikkoa ratkoessa ei ikinä tulisi arvailla 
tai todennäköisyyksien mukaan lähteä täyt-
tämään ruutuja. Jo yksikin väärin väritetty 
ruutu voi muuttaa ristikon lopputuloksen 
totaalisesti, ja vikaa voi olla mahdoton 
jälkeenpäin paikantaa/korjata.

Lähde: Wikipedia

Ratkaisu - lösning:



Tutkimus: Suomalaiset 
ovat tyytyväisiä apteekkeihin
Yhdeksän kymmenestä suomalaisesta on 

tyytyväinen viimeisimpään apteekkikäyn-
tiinsä. Yhtä moni sanoo, että apteekit 

vastaavat heidän odotuksiinsa kokonaisuudessaan 
hyvin, ilmenee Suomalaisten apteekkiasiointi 2018 
-tutkimuksesta.

Yli 90 prosenttia iältään 18-70-vuotiaista suo-
malaisista on joko erittäin (49 %) tai melko (42 
%) tyytyväinen viimeisimpään apteekkikäyntiin-
sä. Apteekit vastaavat suomalaisten odotuksiin 
kokonaisuudessaan erittäin (30 %) tai melko (61 %) 
hyvin. Tyytyväisyydessä ei ole juurikaan eroja eri 
vastaajaryhmien välillä.

Tyytyväisyyttä aikaansaavat etenkin apteekin si-
jainti, ammattitaito/asiantuntijuus ja helppo asiointi. 
Yli puolet mainitsee tyytyväisyyttä aiheuttavana 
tekijänä myös neuvonnan, palvelualttiuden, ystäväl-
lisyyden ja luotettavuuden.

Tyytymättömyyttä aiheuttavia tekijöitä ovat 
puolestaan hinnat, jonotus/hidas palvelu, intimi-
teettisuojan puute, aukioloajat ja tuotteiden hankala 
löytyminen. Tyytymättömyyttä aiheuttavia tekijöitä 
mainitsee kuitenkin selvästi harvempi kuin tyyty-
väisyyttä aikaansaavia tekijöitä.

Suorakorvaus, lääkityksen tarkistus 
ja lääkeneuvonta tärkeimmät palvelut
Tutkimuksessa vastaajille lueteltiin 14 apteekkien 
tarjoamaa palvelua, joiden tärkeyttä heiltä kysyttiin.

Tärkeimmäksi niistä arvioitiin Kelan lääkekorva-
uksen saaminen lääkeoston yhteydessä eli suora-
korvaus, jota piti erittäin tai melko tärkeänä 94 
prosenttia vastaajista. Lääkityksen ja lääkkeiden 
yhteensopivuuden tarkistus (90 %) ja lääkeneu-
vonta (88 %) arvioitiin seuraavaksi tärkeimmiksi 
palveluiksi.

Myös lääkevaihtoa hinnaltaan edullisempaan 
vastaavaan reseptilääkkeeseen ja reseptin uusimis-
ta apteekin kautta piti erittäin tai melko tärkeänä 
noin neljä viidestä vastaajasta.
Reseptin uusimista, lääkkeiden yhteensopivuuden 
tarkistusta, lääkeneuvontaa ja Kelan suorakorvaus-
ta pitävät tärkeänä etenkin 50–64-vuotiaat.

Verkkoasiointi apteekin 
kanssa yleistyy
Apteekkiasiointia verkon välityksellä piti tärkeänä 
lähes puolet (45 %) suomalaisista, alle 35-vuotiais-
ta yli puolet (55 %).
– Tällä hetkellä jo yli 110 apteekilla on oma verk-

koapteekki, jonka kautta reseptivapaiden lääk-
keiden ja muiden apteekkituotteiden tilaaminen 
onnistuu luotettavasti. Lisäksi reseptilääkkeiden 
verkkomyyntiä tarjoaa näistä 30 apteekkia, kertoo 
asiantuntijaproviisori Iiro Salonen Apteekkarilii-
tosta.
Salosen mukaan nyt yleistyy etenkin toimin-

tamalli, jossa asiakas tilaa tuotteet verkosta, saa 

tarvitsemansa neuvonnan puhelimitse tai chatillä, 
ja noutaa tuotteet omasta lähiapteekistaan tai 
apteekin pakettiautomaatista.
Etenkin alle 35-vuotiaat pitävät apteekkien uu-

dempia palveluita, kuten asiointia verkon välityk-
sellä, etälääkärin vastaanottoa apteekin yhteydessä, 
lääkkeiden annosjakelua ja kotiinkuljetusta muita 
ikäryhmiä tärkeämpinä.
Vähän yli puolet (52 %) suomalaisista käy aptee-
kissa vähintään kerran kuukaudessa, naiset selvästi 
miehiä useammin.

Näin tutkimus tehtiin
Suomalaisten apteekkiasiointi 2018 –tutkimuksen 
toteutti Suomen Apteekkariliiton toimeksiannosta 
Taloustutkimus Oy. Tutkimus toteutettiin Talous-
tutkimuksen internetpaneelissa 16.–18. tammikuu-
ta ja siihen vastasi yli tuhat iältään 18–70-vuotiasta 
mannersuomalaista.

Tutkimusotos painotettiin iän, sukupuolen ja 
asuinalueen mukaan vastaamaan 18–70-vuotiasta 
väestöä. Tutkimuksen tilastollinen virhemarginaali 
on enimmillään 3,2 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Suomen Apteekkariliitto
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Klassikko on palannut!

Klassikern är tillbaka!

kultapukki
guldbock

Gl
uteeniton

G

lu te nfri



IN BRIEF
• Researchers at CSIRO have 
developed a water filter made of 
graphene that can clean dirty wa-
ter with a single pass. The team 
is looking to scale up the project 
for practical use.

IN BRIEF
• Building on previous research 
that used FMRIs to digitalize what 
faces look like when imagined by 
the human mind, a team of re-
searchers has done the same with 
EEG machines — a cheaper and 
more commonplace option.

IN BRIEF
• An environmental organization 
has won its third court case over 
the UK government regarding its 
failure to adequately address air 
pollution. These cases are part 
of a global trend toward litiga-
tion over climate change that is 
expected to include several high-
profile cases in the U.S. this year.

https://futurism.comTHIS WEEK IN SCIENCE



Japanese architects want to turn 
modern-day cities into wooden forests, 
quite literally. Japanese firm Sumitomo 
Forestry unveiled its designs for what 
would be the tallest wooden building 
in the world — a 350-meter (1,148-
foot) skyscraper, dubbed as the W350 
Project.

The building, slated to be completed 
by 2041, would be made of 90 percent 
specially processed wood, and 10 per-
cent steel. But it’s not your run-of-the-
mill timber that’s going to be built so 
high into the sky — the building would 
likely be made of cross-laminated tim-
ber, a material made of many sheets of 
wood glued and compressed together. 
The final result is a plank that’s more 
robust than steel. If one of the little pig-
gies built its house from this stuff, even 
to the heights of the W350 project, 
then no amount of the wolf ’s huffing or 
puffing could take it down.

The W350 Project isn’t the first of its 
kind — other architects in cities all 
over the world have been toying with 
the idea of using wood as the main 
component for skyscrapers. But it’s not 
just the availability of the new mate-
rial that makes it so appealing. So why 
build skyscrapers out of wood? We can 
think of a few good reasons.

1. Wood is environmentally friendly
The production of typical construc-
tion materials, like steel and concrete, 
accounts for 16 percent of global 
emissions, according to a 2013 study 
published in the Journal of Sustain-
able Forestry. By switching to wood, 
we could reduce the emissions from 
the construction industry by up to 31 
percent, according to a study from the 

Yale School of Forestry & Environmen-
tal Studies.

And because wood is lighter and 
easier to transport than steel, it requires 
fewer fossil fuels to transport it, further 
reducing emissions.

2. Wood is cost-effective
Cross-laminated timber costs about the 
same as concrete and steel. And again, 
because it’s lighter, builders can move a 
lot more of it for the same cost.
While the W350 Project is expected 
to cost twice as much as an ordinary 
building, Sumitomo is confident that 
technological advances between now 
and 2041, when the building is ex-
pected to be complete, will drastically 
reduce that number.

3. Wood is renewable
Compared to steel and concrete, wood 
is renewable because we can sim-
ply grow more timber. “What about 
deforestation?” you would ask. Those 
worries are unfounded — less than 1 
percent of the world’s forests are har-
vested annually.
“Harvesting also reduces a forest’s 

likelihood of suffering a catastrophic 
wildfires, and improves its ability to 
withstand it,” wrote the authors in the 
2013 study. “Maintaining a mix of for-
est habitats and tree densities in non-
reserved forests would help preserve 
the varied biodiversity in ecosystems 
worldwide.”
If managed properly, wood could be-
come an accessible, practical building 
material for large-scale construction 
projects. The W350 Project may be the 
most recent endeavor to bring wood to 
new heights, but it certainly won’t be 
the last.  futurism.com

In breaf:
More architects are turning to wood 
to build their skyscrapers, and there 
are compelling reasons why they 
should ditch concrete and steel. 
Using wood instead of conventional 
building materials cuts both carbon 
emissions and costs. 

Looks pretty stunning!  Image credit: Sumitomo Forestry Co. LTD.

Image credit: Sumitomo Forestry Co. Ltd.

pixabay.com



Haluan naisen ja käsi kädessä, kii-
tos. Olen 53v, nuorekas mies maalta 
08-alueelta. (1202363)

Sinä ihana nainen, tulisitko minulle eu-
koksi? Ois kyse vaan loppuelämästä. 
Olen mies Kalajoelta, otan olutta ja pol-
tan vähän. Sinä hyväksyt minut sellai-
sena kuin olen, silloin kaikki hyvin. Si-
nua odottelen. (1202356)

Alle 30v, nätin, mukavan naisen ystävyyt-
tä ym. etsii +50v, ihana, aito, kiltti, ikäisek-
seen nuorekas/hyvännäk., aika timmi, siis-
ti, hellä mies Oulun seudulta. (1202319)

Olet vanhanaik. nainen, joka on mies-
tänsä myötäilevä, kainaloon sopiva, 
lämmin nainen. Olen tunteellinen, läm-
minhenk., keskusteleva ja pussaava, 
60/175/XL, savuton mies. (1202301)

Maajussi etsii morsianta, 20-40/-170, 
pienikok., tummaa, eläinrakasta nais-
ta maatilalle. Olisi kiva löytää sut. Koko 
Suomi. (1202287)

Huumorintaj., kiltti, syvällisestikin ajatte-
leva, 54v, komeakin mies haluisi isopo-
visen naisen loppuelämäksi. (1202282)

Nelikymppinen mies kaipaa tositark. 
hyväsydämistä ja lempeäluonteista, 
nuorta emäntää. (1202271)

Olen 60/173/83 mies, asun okt:ssa jär-
venrannalla. Haen 50-57v, hoikahkoa, 
ok naista, ei miel. savuttelevaa, tositark. 
Kesäl mootorpyörän kyytiin. (1202270)

Tukevaa, 60-85v, tavallista ja vaati-
matonta maalaisnaista +50v, roteval-
le maalaispoikamiehelle? Navettaan, 
luontoon? (1202265)

Oletko määrätietoinen, tiukka lady, jo-
ka haluaa pitää ohjakset omissa käsis-
sään ja pitää miehen ruodussa? Vapaa, 
+50v mies. (1202231)

Tanhupallon muotoinen, aikuinen, savu-
ton nainen, järjellä ja huumorilla varus-
tettu, sinuun haluan tutustua. Olen va-
paa, savuton, kookas mies. (1202221)

Pirteä ja povekas, n. 40-55v, rehti nai-
nen. Sut haluis vakijuttuun 60/185/90, 
nuorekas, raitis ja ok-näk. Leijo-
na-mies. Sjk. (1202170)

Outoa kun raitis, siisti, savuton, sanansa 
pitävä, fiksu, tanssiva, kiltti, kätevä, hy-
vännäk., 63v eläkemies on aina yksin. 
Kaltaiseni, ehkä 50-63v, lapseton/eläi-
metön nainen, pitkä/runsas voit olla, ei 
painoindeksin yläpäässä. (1202159)

Hyväsydäminen, keski-ikäinen, lämmin, 
lempeä, luonnossa viihtyvä, lapsi- ja eläin-
rakas mies 06-alueelta etsii sydänystävää 
yhden miehen naisesta. (1202133)

Etsin sinkkua naista, sellaista hoikka-
vyötär., kurvikasta, huoliteltua, hel-
lää. Olen itse nuorekas, 61v, pitkähkö, 
ihannemitoissa, myös hellä, kiltti, ok-
näk. Pidän mm. hellästä läheisyydestä 
ja kylpylälomista. (1202130)

Todella nuorekas, 50v, siisti, fiksu, elä-
mänkouluja käynyt perusmies etsii vain 
ja ainoastaan tositark. 40-50v neitokais-
ta. En ole pintaliitäjä/seikkailija. Hyvin 
toimeentuleva rahtari. Jos olet tosiystä-
vää vailla, ota yhtyettä. (1202102)

Olen 48v mies ja etsin nuorempaa 
miestä luottamuksella. (1202733)

Käytkö työmatkalla Hkissä? 45v, luotetta-
va, vaitiolotait. urheiljakundi etsii seuraasi. 
Voidaan tavata kiireettömästi. (1202775)

Uskova, +50v poikamiesmetsuri etsii 
vanhempaa, uskovaista maalaismiestä. 
Mv, metsuri, konekuski ym. (1202634)

Onko yli 50v, miehekästä, huomio-
kamppeista tukkirahtaria, jota voisi ta-
vata ja kyytiinkin pääsisi? Maaseudun 
junttimies huhuilee. (1202549)

Etsin autollista, 70+, mieskunt. ja aktii-
vista miestä vaki. Mies, 65v. (1202458)

Ilmoituksen jättö
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Julkaiseminen
Lehti ilmestyy viikottain. Seuraavaan 
lehteen ilmoitus on jätettävä edeltävänä 
maanantaina klo 16 mennessä. Ilmoi-
tukset julkaistaan Mega-lehdessä sekä 
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sa. Ilmoituksesi näkyy koko Suomessa!
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 Lisää ilmoituksia sinäköseoot.fi Juttele heti! Soita 0700 51 30 87 näppäile 9 ja ilmoitusnumero

Etsin sinua lempeä, rehti, vapaa, L-XL-
kok. mies. Sinuun haluaa tutustua 58v 
nainen. Muualtakin käy, jos muutto 
sulle este ei. (1202545)

Sinä rakkautta kaipaava, läheisyydestä 
nauttiva, vapaa, +50v, hellä mies. Vas-
taa hellälle, ihanalle hoitsulle. (1202501)

Olen vapaa, povekas, kiva, kiltti nai-
nen. Etsin sinua luotettava mies. Elä-
mästäni puuttuu paljon ilman sinua. 
Ikäsi n. 55v. (1202467)

Tässä 66v nainen ja etsin sinua 60-75v 
mies. Viihdyn maalla sekä kaupungis-
sa. (1202436)

Olen 24v nainen, hoikka, isopovinen. 
Etsin vanhempaa miesseuraa tositark., 
luotettavaa miestä elämään kanssani. 
Elämästä puuttuu paljon, kun sinä puu-
tut mies. (1202387)

Olen 57v, vapaa, nuorekas, hoikka nai-
nen, jonka elämästä puuttuu paljon, 
kun sinä puutut. Sinä mies, 52-60v, 
vapaa, luotettava, kunnollinen, on-
gelmaton, viihdyt luonnossa, kaipaat 
kumppania jakamaan vaikka loppuelä-
mää kanssasi. (1202328)

Olen nainen, joka etsii taakseen katso-
vaa miestä ja tunnet että sydämesi on 
oikealla paikallaan, olet 180-185cm pit-
kä, niin huomaat kuinka pitkälle olet 
päässyt. Löydät minut tien päässä odot-
tamassa sinua. T. Anjuusa. (1202206)

Sähäkkä, tumma, +60v nainen Oulus-
ta etsii miestä, jonka kanssa voi laittaa 
järjen ja tunteet sekaisin. Miestä, jo-
ka tietää, että naista tulee rakastaa, ei 
ymmärtää. (1202174)

Sinä läheisyyttä, hellyyttä, ihania suuk-
koja ja haleja antava, +55v mies. Vas-
taa hellälle, kivalle naiselle. (1202154)

Etsin raitista, 58-63v, ulkoilevaa, re-
hellistä, sopusuht. sinkkumiestä. Lei-
von sinulle pullaa. Nimim. Fiksu nai-
nen. (1202139)

Olen 50+, vapaa nainen. Etsin sinua 
vapaa, rehti mies ja uskallat sitou-
tua, ei toisen oma, pikkupaheet sallittu, 
XL:kin käy. (1202121)

Yksinäisyyttä poteva XXL-mumme-
li kaipailee kivaa, vapaata miestä. Olen 
savuton, 71v, 014-alueelta. (1202004)

Olen yli 50/165 nainen. Haluan kiltin, 
hyvän miehen. Olen uhkea, taloudelli-
sesti tulen toimeen, siisti, urheilijatyyp-
piä ja söpö ja ihana, osaan hemmotella 
ja hoivata miestä. 60-70v, yksinäinen, 
okt:ssa asuva mies, vastaa. (1201978)

Onko teitä yhden naisen miehiä enää 
olemassakaan, luotettavia, rehellisiä? 
Jussitar etsii. (1201818)

Ihanainen, tupakoimaton mies. Kaipaan 
rinnalleni rehellistä, ei peukalo keskellä 
kämmentä, maalla viihtyvää ja nauttii 
kynttiläillallisesta. Ota rohkeasti yhteyt-
tä. Kerro itsestäsi. (1201696)

Haussa tavall., suomal. mies, vapaa, 
avoin, rehell., huumorintaj., luotettava, jo-
ka osaa näyttää tunteensa. Olen 45v, ve-
näl. nainen. En hae seksiseuraa! Alko-on-
gelmall./seikkailijat älkää vaivautuko. Jos 
kiinnostus heräsi, vastaa. (1201631)

Hakusessa mukava, rehellinen, avoin, 
liikunnallinen, 52-56v mies. Täällä 
eronnut, avoin, nuorekas, hellä ja tun-
teellinen nainen. (1201628)

Raamikas ja rauhallinen maaseudun 
mies. Sinusta haluaisi rakkaudelleen 
kohteen 06-alueen 50+, hyvännäk. hy-
myhuuli, jolla tyyliä, taitoa ja sieluk-
kuutta. (1201473)

Vapaa, 67v, venäläinen nainen haluaisi 
tutustua raittiiseen, savuttomaan, mu-
kavaan ja luotettavaan mieheen, tosi-
tark. (1201466)

Sinä vapaa, hellä, -60v Leijona-mies. 
Vastaa hellälle, ihanalle naiselle. Odo-
tan sinua. (1201461)

Olen 67v nainen ja etsin miestä, kun-
nollista ja rehellistä, elämänkumppa-
niksi. (1201395)

Hyvännäk., -60v, itsestään huolehtiva 
nainen etsii hyvin toimeentulevaa, va-
paata miestä. (1201333)

Olen 50v lesbonainen ja etsin omaa 
naista rakkaakseni. Olen kiltti ja huo-
maavainen nainen. (1202003)

 <Mies etsii sinua
Olen katseenkest., asiallinen, 49v 
mies. Viereltä puuttuisi järkevä, 40-50v 
nainen. (1202563)

Olen 60/185/88, rauhallinen, huumo-
rintaj. ja vapaa mies. Nainen, 40-65v, 
lapseton, normaalivart., K-Suomesta, 
ota yhteyttä. (1202317)

Olen vapaa, 66v mies K-Pohjanmaalta, 
liikunnallinen, luonnossa viihtyvä. Etsin 
naista luontoon, merelle purjehtimaan, 
yhteisiin harrastuksiin. (1202165)

Kramgod, 25-årig kille med bruna ögon 
söker rökfri tjej, 20-30år, från 06-omr. för 
fast förhållande. Hör av dig. (1201673)

Asiallinen, 55v, hyvässä ammatissa ole-
va mies etsii pidempiaik., luotettavaa, va-
paamielistä, 65-75v, tavallista naista, jo-
ka asuu yksin ja on jo työelämästä ul-
kona. Haen seuraa mm. matkusteluun. 
Vastaa ennakkoluulottomasti. (1201409)

Haluaisin palijo nuoremman nai-
sen, jonka kanssa rakastetaan, ei mi-
tään sananhelinää. Olen 53v mies 
08-alueelta ja asun maalla. Olen nuo-
rekas, ikää tulee. (1202995)

Olen 65v papparainen. Missä olet nai-
nen, 63-68v, soma, mut et toisen 
oma? Myös muualta. (1202966)

Fiksu, hoikka, jäntevä, hellä, 59v poi-
kamies haluaa ystävystyä sinuun 60-
70v, miel. lapseton nainen, joka olet 
jo eläkkeellä ja asut yksin okt:ssa tai 
omistat mökin. (1202961)

Savuton, 62v, reipas tyyppi etsii kivaa, 
rohkeaa, tavallista, luotettavaa naista, 
55-60v. (1202957)

Oletko pyöreä maalaisnainen, yli 55v, 
joka pidät riskistä maalaismiehestä työ-
kamppeissa ja saappaissa ja haluat ko. 
miehen kainaloon? Tässä olen, vakaa 
poikamies, korven asukki. (1202933)

Moottoripyöräilevä, 50v mies etsii naista, 
27-60v, kaikkeen kivaan. Olen 014-alueel-
ta, ota rohkeasti yhteyttä. (1202922)

Vapaa, 60+ mies, hoikka ja rento, et-
sii samanikäistä, mukavaa ja koti-ilois-
ta pitävää naista kaikkeen mukavaan. 
Oulu ja lähikunnat. (1202865)

Olet tavallinen, mukava ja luotettava 
nainen. Usko ei este. Olen vapaa, tur-
vallinen, savuton ja puhuva, 60/176 
mies. (1202859)

Oletko kunnollinen, vapaa, kiltti, hert-
tainen, n. 20v tyttö? Jos, niin haluan 
rakastua sinuun. Olen mies, jonka an-
saitset rakkaaksesi. (1202858)

Yksinäinen, nelikymppinen mies kaipaa 
kirjeystäväkseen nuorta, uskovaa, lem-
peäsydämistä naista. (1202849)

Ystävää, kaveria, rakasta kaipaa 51v, 
vapaa, kunnollinen, huumorintaj. mies, 
sinusta mukava nainen. (1202846)

Olen 67v, sopusuht., liikunnallinen, sa-
vuton sinkkumies maaseudulta. Etsin 
vapaata, luotettavaa naista. (1202833)

XL-mies etsii XXL-naista. (1202797)

Haluan vanhempaa, ihanaa, kuumaa 
naista pian. Kiva, jos viihdyttäs yhdes-
sä. Olen 53v mies 08-alueelta, asun 
maalla. (1202781)

Haluan nuoremman naisen, kaksin kesällä 
käsi kädessä paikoissa. Kestät, että van-
henen. Olen 53v mies maalta. (1202730)

Yksinoloon kyllästynyt, vapaa, 50v 
mies kaipaa vapaan naisen seuraa. 
Odotan viestiäsi. (1202726)

Liikunnallinen, miehekäs, katseenkest., 
tunteellinen ja fiksukin, 56v mies etsii muo-
dokasta ja naisellista naista ystäväksi/rak-
kaaksi. Kohtaako kemiamme? (1202719)

Sinä ihana, runsasvart., uskova nainen, 
jolle ei ikäkysymys ole este perustaa 
perhe ja sinne myöskin yhteisiä lapsia 
terveen, suomalaisen, uskovaisen, 61v 
miehen kanssa. Sinuun haluaisin tutus-
tua juuri sellainen kuin olet. (1202698)

Etsin kivaa, hellää naista, joka lähtee 
kanssani tanssimaan ja laulamaan ka-
raokea, muutaman viinilasin kera. Toi-
von loytäväni sinut, joka omaat samat 
harrastukset. (1202688)

Mies, 40v, seuraa vailla K-Suomes-
ta. (1202682)

Eikö yhtään mukavaa, miel. vaaleaa, isoa, 
muodokasta naista vapaalla jalalla? Kyse-
lee yhden naisen mies, -60v. (1202660)

Sinuun kunnollinen, kiltti, mukava, nät-
ti, n. 20v nainen haluan rakastua ja 
elää kanssasi rakkaudessa koko elä-
män. En huoli pintaliitäjää. Olen vapaa, 
ihana mies. (1202630)

En juokse sinun perässä etkä sinä mi-
nun perässä, kävellen mielummin yh-
dessä liikkuisin. Olisitko se sinä, missä 
olet? Ota yhteyttä, jos kiinnostuit. Tääl-
lä sinua ootan. (1202629)

Täällä 56v mies, sinua haen ihana nai-
nen. Täällä kaikki ok, sinä vain puu-
tut. Pussaan, halaan ja peiton alla ar-
vaat. Täällä omassa talossa yksin asun 
ja toivoisin sinut löytäväni täältä. Yri-
tän polttamisen lopettaa, viinaa en ota, 
olutta kyllä. (1202578)

Mies, 60v, etsii vanhempaa, nahka-
housuista naista. (1202541)

Rempseä, muodokas, pirteä nainen, Pie-
tarsaari + 100km. Seuraasi etsii raami-
kas, vapaa, huumorintaj., 61v, maaseu-
dun mies. Txt tosimielellä. (1202520)

Olen vapaa, -50v, mies. Etsin 50-65v, 
nahkahousuista naista. (1202504)

Täällä fiksu, 55v, terveet elämänt. omaava 
mies, työskäyvä, oma talo ym. Harr. liikun-
taa, mökkeilyä, matkailua, moottoripyör., 
kelkkailua, marjastusta, ruuanlaittokin on-
nistuu. Etsin loppuelämän kumppania. 
Nainen, 40-55v, ota yht. (1202406)

Olen 53v, vapaa mies ja etsin savuton-
ta, mukavaa, erähenk., vapaata naista, 
40-55v, eli ihan tavallista. (1202399)

Olen 42v avovanki, urheilullinen, re-
hellinen, hauska, huumorintaj., runoja 
rustaava, romanttinen mies. Haluaisin 
löytää naisen rinnalleni kulkemaan yh-
teistä taivalta. (1202397)

Yksinäinen nainen, käykö aika pitkäk-
si? Kaikenlaista, lähinnä ulkotekemis-
tä tarjoaa +55v, savuton ja oluton mies 
08-alueen eteläosasta. (1202396)

Sinä 43-46v, järjellä ja huumorilla va-
rustettu nainen, joka kaipaat rehellistä ja 
luotettavaa miestä rinnallesi. Sinua etsii 
44v, tositark. oleva mies. (1202381)
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p. 070084444.

 <Nainen etsii sinua

Olen 68v, vapaa nainen ja etsin raitista, 
luotettavaa miestä vakisuhteeseen, jo-
ka syliin ottaisi illan tullen. (1202557)

Sinä läheisyyttä, hellyyttä, suukkoja ja ha-
leja antava, +53v mies. Vastaa hellälle, ki-
valle naiselle. Muualtakin käy. (1202953)

Täällä nainen etsii miestä tositark., 65-
75v, otapa yhteyttä. (1202883)

Löytyykö komeaa, hellää leijonamiestä 
+50v, kivalle naiselle? (1202731)

Olen liikunnall., nuorekas, 68/170, hyvät 
elämäntavat omaava nainen Oulusta. Etsin 
vastaavanl., luotettavaa, fiksua, liikunnal-
lista, hellää, tunteellista, pitkää, n. 190cm 
miestä, vaikka loppuelämänkumppaniksi. 
Odotan vastaustasi. (1202714)

Sinä mies, joka olet rakkauden puut-
teessa. Vapaa ja ikäsi n. -60v. Vastaa 
ihanalle, hellälle naiselle. (1202593)

Nainen, -50v, vailla vastakohtaansa, ne 
kuulemma täydentää toisiaan. Nuorekas, 
jeesnäk., ok koko, rento, en tosikko, spon-
taani, avoin <- minä, sinä? (1202551)

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

Den finlandssvenska 

Kontakten

1 Ilmoitukseen 
vastaaminen

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

Också på svenska.

Yli 55v, maaseudun miestä, joka kalastat 
ja erästät ja kuljet muutenkin metsissä? 
Saapastelisitko mukavan ja miehekkään 
metsurin kanssa K-Suomessa? (1202327)

Koko maa, aitoa h-miestä. Mä 62v 
btm-mies Oulusta. Tahtoisin löytää ai-
toa rakkautta. (1202236)

 <Parit etsivät
Olemme senioripari Oulusta. Etsimme 
sinua akateem., yli 55v miestä ystäväk-
si. Paikka Oulu ja Kuusamo. (1202628)

Olemme 48v pari, vaimo muodokas, pove-
kas. Etsimme kolmanneksi fiksua ja pys-
tyvää miestä, voit olla 016- tai 06-alueelta. 
Ota yhteyttä, et pety. (1201591)

Jätä ilmoitus  
helposti netissä 
vaikka kuvan kanssa

mega.mainostaja.com
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kohtaamispaik-
ka teksti-tv:ssä


