
Kuntoillessa kuormittunut polvi – 
nopeasti leikkaukseen 
Lääkärikeskus Promedissa
Liikunta on kaikille mahtava tapa edistää kuntoa ja ylläpitää 
terveellisiä elämäntapoja. Kuntoillessa polvi saattaa silti 
vaurioitua, erityisesti kun polveen kohdistuu kiertoliik-
keessä kovaa kuormitusta. Hoitoon voi hakeutua, mikäli 
polvessa ilmenee kipua ja turvotusta, lukkoutumista tai 
polven pettämistä. Nivelsiteet, nivelkierukka tai ristisiteet 
ovat silloin saattaneet vaurioitua.

Lääkärikeskus Promedissa pääset asiantuntevaan hoitoon 
ja tarvittaessa päiväkirurgiseen polvileikkaukseen saman 
katon alla. Lääkärimme arvioivat vammasi. Polvestasi 
otetaan tarvittaessa röntgen- tai magneettikuva, jotta vam-
man luonteesta ja laajuudesta saadaan varmuus. Tietojen 
perusteella arvioidaan leikkauksen tarve.

Promedissa hoidamme myös kaikkien vakuutusyhtiöiden 
asiakkaita. Sinulla on lisäksi valinnanvapaus sopia erikois-
sairaanhoidosta oman hoitavan lääkärisi kanssa. Meillä 
sinua hoidetaan välittäen ja huippuasiantuntijoiden avulla.
 
Ota yhteyttä jo tänään, niin kesäiset pyöräretket eivät jää 
haaveeksi.

Kaarin Pintsaar 
ortopedian erikoislääkäri,
specialist i ortopedi

Lääkärikeskus Promedista saat monipuoliset terveyden-
huollon, erikoislääkäreiden ja päiväkirurgian palvelut sa-
man katon alta.

Niclas Borgmästars
specialist i ortopedi och traumatologi,

ortepedian ja traumatologian erikoislääkäri

Lääkärikeskus Promedin asiantuntijatLäkarcentralen Promedis experter
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Japanilainen 
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Japanskt 
bildkryss

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!

# La/lö 17.3 kl.12-15
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D I R E K T S U O R A A N

Kuva: Mari K. Niemi

Kraftigt ja för 
”Nya Vaasa”
”Uusi Vaasa”
sai vahvan alun
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10.3.2018

En domherre
i rönnen

Foto: Hans Hästbacka

Tarjoukset voimassa 22.3 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

Kartanon kukkamulta 10 litraa LAATUA HALVALLA  
Kartano blomstermylla 10L KVALITET FÖRMÅNLIGT  2€
Kukkaruukut kaikki mallit/Blomkrukor alla modeller -20%
Novitan langat kaikki, isot valikoimat
Stort utbud Novita garn -20%
Kaikki käytävämatot ja keskilattiamatot UUSIA MALLEJA 
Mattor till hallen, vardagsrumsmattor NYA MODELLER  -25%
Fairy käsitiskiaine 450ml/Fairy handdiskmedel 0,45L 0,90€ 
Työkalut kaikki Super Jätti-valikoimat !!!
Super jätteutbud verktyg !!! -15%

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%

2€/10L
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Molngrå vinterdag med en handfull 
minusgrader och stillastående luft. 
Några snöflingor dalar sakta ner från 
den helmulna himlen, när vi kliver ur 

bilen för en vandring genom den fredade granskogen 
vid ån. Av de öppna strömställena syns inget efter en 
månad med normalsträng vinterköld, men snötäcket 
på den tillfrusna ån och inne i skogen är mönstrat av 
skogsharens och fältharens hoppspår, av räv, katt och 
ekorre, och inte minst av sork, möss och näbbmöss 
som varit uppe på snön och sprungit från gömställe 
till gömställe i dunkla vinternätter.

En orangeröd färgfläck i en rönn fångar ögat, som 
automatiskt sveper över platsen för att se och notera. 
En intensiv och samtidigt mjuk färg som smälter in i 
den mulna vinterdagens dämpat mjuka ljus. I rönnen 

sitter en domherre med uppburrad dundräkt, som 
suddar ut fågelns konturer mot rönnens grova gren-
verk. Domherren sitter för sig själv och äter rönn-
bärsfrön, som den pillrar fram med sin viga tunga ur 
de gamla och halvt ihopskrumpna bären.

I bakgrunden hörs de lågmälda flöjtningarna från 
en handfull domherrar i en annan rönn. Alla är de 
ute i samma angelägna ärende: att fylla krävorna med 
fett- och proteinrika rönnbärsfrön inför den kom-
mande natten. Frön från bär, lövträd och gräs av olika 
slag är domherrens basföda under vinterhalvåret. 

Det känns trevligt att träffa på domherrarna just på 
den här platsen, där rönnarna växer fritt i en glänta, 
strax intill den grandominerade skogen som är dom-
herrens normala miljö, speciellt under häckningen på 
våren och sommaren. Om vädret är hyggligt under 
häckningssäsongen, både hinner och orkar domher-
rarna med två kullar. 

Jag ägnar en stund åt porträttering av den ensamma 
domherren och kan strax konstatera, att också 
kamerans automatiska bildskärpning är av samma 
åsikt som ögat. Det är svårt att hitta fågelns konturer. 
Så mjukt tecknar de många bröstdunen domherrens 
runda form. Bröstdun som lyser i rött och skänker 
domherren dens karaktäristiska och så välkända färg. 
Det är för övrigt en färg och en fågel som helst skall 
upplevas en snöig vinterdag. Domherren hör defini-
tivt vintern till, inte minst julen, och finns avbildad på 
otaliga vykort och frimärken enkom utgivna till julen.

Trots det är domherren är vanlig fågel även under 
sommarhalvåret. Vi lägger bara inte märke till den, 
där den håller till bland granar och andra träd. Dom-
herrens lågmälda, gnisslande sång är till föga hjälp, 
eftersom den hörs endast på kort avstånd och lätt 
drunknar i kören av andra sjungande småfåglar. Un-
der de bästa domherreåren finns det närmare en halv 
miljon häckande domherrpar i vårt land. Det finns 
med andra ord gott om domherrar, trots att antalet 
par kan halveras med hälften under svagare år.

De stora skillnaderna i antalet domherrar är natur-
ligtvis en följd av naturliga beståndsvariationer, och 
tidvis även en följd av sjukdomsepedemier, framför 
allt salmonella som domherrarna lätt drabbas av på 
vinterns småfågelmatningsplatser. I naturen strövar 
domherrarna omkring i naturen över större och 

mindre områden, äter frön och knoppar än här och 
än där. Risken för att domherrarna skall smutsa ner 
sin mat med sin avföring ute i det fria är minimal. 
Därmed har de heller inga möjligheter att vänja sig 
vid salmonella och uteckla motståndskraft mot denna 
tarmbakterie. 

För att minimera risken för salmonellasmittade 
domherrar på småfåglarnas matningsplats måste 
fröna serveras i fröautomater, där fåglarna inte kan 
smutsa ner fröna. Och så måste marken och snö-
täcket under automaterna städas upp minst en gång 
i veckan, eftersom domherrarna gärna slår sig ner 
på marken och snön för att plocka i sig frön och 
fröbitar. Att locka många småfåglar till en och samma 
matningsplats under vinterhalvåret, ökar alltid ris-
kerna för sjukdomar. Men med god hygien minskas 
riskerna avsevärt. Och så skall fåglarna givetvis inte 
matas under sommarhalvåret, då det finns gott om 
naturlig föda och riskerna för sjukdomar mångfaldi-
gas på grund av värmen. 

De rönnbärsfröätande domherrarna fortsätter sitt 
stillsamma ätande och småpratande en god stund, 
innan de har krävorna fyllda och kan flyga bort till 
den skyddande granskogen. Sist flyger den ensamma 
hannen bort, tydligen helt ensam utan egen dom-
fru. Ett öde som drabbar många fåglar, där antalet 
hannar ofta är större än antalet hannar. Det behövs 
ett visst överskott av hannar för att fylla på luckorna 
efter fallna hannar, och kanske även för att stimulera 
de parade hannarna till intensivare sång och bättre 
försvar av egen hona och eget revir.

Till skillnad från så många andra småfåglar, lever 
domherren i livslånga parförhållanden året runt. I sin 
parbildning påminner de mest av allt om storfåglar 
som svanar, gäss och tranor som alla lever i livslånga 
parförhållanden. Det är en fördel och styrka som 
brukar ge ett långt liv och en säkrad avkomma. För 
domherrens del kan livet bli över tio år långt. Under 
de här åren kan ett domherrpar ströva vida omkring 
under vinterhalvåren, strykfågel och partiell flyt-
tare som domherren är till sin natur. Merparten av 
domherrarna hålls inom landets gränser, men årligen 
flyttar en hel del domherrar till främst Sverige, Norge 
och Danmark.

En domherre i rönnen

Myynti ja huolto
Försäljning och service

Tammipiha-Ekgården
J045 6566 659

www.halonen.com

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

KATSO KALA JA ELÄINVALIKOIMA NETISTÄ!

BEKANTA DIG MED FISK- OCH DJURSORTI-

MENTET PÅ NÄTET!

www.vaasanakvaarioliike.fi 

Hyvät kaupat keskellä Vaasaa
Bra affärer i centrum av Vasa

Rundbröstad och färggrann sitter den ensamma 
domherren i en rönn intill parkeringen.

Domherrens svarta ving- och stjärtpennor ramar in 
den vita övergumpen.

I den grandominerad skogen är snötäcket mönstrat 
av spår från harar, ekorrar och smågnagare.

Text och foto: Hans Hästbacka



Försäljning vid brasan/
Myynti tapahtumapaikalla:

Korv/makkara 3€
Trip 1€
Kaffe/Kahvi 3,60€
Munk/Munkki (donits) 2,50€
Kaffe & munk/ 
Kahvi & munkki  5€. 

Påskbrasa  Pääsiäiskokko

Platsen för brasan kommer vara 
bredvid UPC Print på vändplanen.

Kokko sytytetään UPC Printin 
viereisellä kääntöpaikalla.

För hela familjen! Koko perheelle!

FÖR FÖRSTA GÅNGEN ORDNAR VI 
PÅSKDANS I BOCKIS HÖRNET! 

ENSIMMÄISTÄ KERTAA 
PUKINKULMALLA  PÄÄSIÄISTANSSIT!

Pääsiäis-
tanssit 
31.3 kl./klo 

20.00

TRIO TORPEDO TANSSITTAA TEITÄ PIKKUTUNNEILLE ASTI 
TRIO TORPEDO DANSAR I TAKT MED ER IN PÅ SMÅTIMMARNA

31.3 
kl./klo 
18.00
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Himalajankatu 9  
65100 VAASA

Himalajagatan 9
65100 VASA

Belastningsskadat knä av träning –
snabbt till operation på 
Läkarcentralen Promedi
Motion är ett otroligt bra sätt för alla att förbättra kondi-
tionen och upprätthålla hälsosamma levnadsvanor. Vid 
träning kan knäet ändå ibland ta skada, i synnerhet om 
det utsätts för hård belastning under en vridrörelse. Upp-
sök vård, om det uppstår smärta, svullnad eller låsningar i 
knäet eller om knäet ger vika. Ledbanden, menisken eller 
korsbanden kan ha tagit skada.

På Läkarcentralen Promedi får du sakkunnig vård och vid 
behov en dagkirurgisk knäoperation – allt under samma 
tak. Våra läkare gör en bedömning av din skada och tar 
eventuellt en röntgen- eller magnetbild av knäet för att 
förvissa sig om skadans natur och omfattning. På basis av 
uppgifterna bedöms behovet av operation.

Vi på Läkarcentralen Promedi sköter även alla försäkrings-
bolagens kunder. Du har dessutom möjlighet att komma 
överens om specialiserad sjukvård med den behandlande 
läkaren. På Promedi får du vård med omsorg av expertis på 
toppnivå.

Kontakta oss redan i dag, så att inte sommarens cykelturer 
förblir en dröm.

Läkarcentralen Promedi erbjuder mångsidig hälsovård, 
specialistläkare och dagkirurgi – allt under samma tak. 

Ajanvaraus ja lisätiedot:
Tidsbokning och information:

06 357 7700 

www.promedi.fi



Pöhinärikas mutta myös hyvin konkreetti-
nen tapahtuma johon osallistuivat laajasti 
yrittäjät, tutkijat, puolueaktiivit, opiskeli-

jat,  eläkeläiset ja hallintoihmiset. Suuri ”yhteen 
hiileen puhaltaminen” henki sekä ymmärrys ett 
tahtotila pitää olla selvästi nykyistä korkeammal-
la – pitää tähdätä maailman parhaaseen kaikessa 
tekemisessä. 
”Uusi Vaasa”- konseptia ehdittiin käsitellä 
opetuksen, terveydenhuollon, digitalisaation, 
paikallistalouden, R&D:n, kaupunkisuunnitte-
lun ja monen muun asian kannalta. Mega tulee 
tuomaan asiakohtaisesti näma teemat käsittelyyn 
alkaen ensi viikosta.   

Mångdubbelt fler deltagare än väntat. 
Mentalt fartfyllt evenemang som säkert 
skapar resultat i och påverkar fram-

tidens vardag i Österbotten. Underbar musik 
och underhållning av Felicia Eriksson. Nästa 
WFF ordnas på konstens natt i augusti med även 
utländska aktörer.
Mega kommer att behandla kärnfrågorna an-
gående ”Nya Vasa”  i en artikelserie som startar 
nästa vecka.

WasaFutureFestival
festival

futur
e

wasa
10.3.2018

Kuva: Marko Heinonen

Kuva: Mari K. Niemi

Kuva: Mari K. Niemi

TECHTALK: 
Managing the Future Cyber Security Environment
In today’s society, digital 
revolution is heavily impact-
ing the power industry as 
digital transformation creates 
new operational and business 
models. Despite the valuable 
opportunities, future energy 
infrastructure is also vulner-
able to a wide range of risks 
stemming from both physical 
and cyber threats and hazards.

This year March 22nd 
EnergyWeek presents the 
high-profile Cyber Security & 
Digitalization seminar in co-
operation with Elisa Oyj. Key-
note speaker, Elisa’s Research 
Director, adjunct professor 
Hannu H. Kari will open up 
the ways how to secure resil-
ience and continuous opera-

tion of critical infrastructures 
of the future society.

Kari is one of the best secu-
rity experts in Finland. Last 
10 years (2007–2017) he has 
been working as a professor 
and research director at the 
National Defence University.

– Working on the hard 
security side surely creates 
different perspective of think-
ing – how to ensure resiliency 
and reliable operation of criti-
cal infrastructures of modern 
society in all circumstances. 
The reliability and security of 
our society is one of my main 
concerns today.

Secure energy and telecom-
munication systems are 

critical factors in the highly 
interconnected world.

– Information transfer and 
data processing are built on 
top of energy and telecom-
munication systems. Their 
interdependence is crucial: 
without one there is not 
another one either. Opera-
tional reliability can always 
be improved by developing 
backup systems, for example 
power supply or telecommu-
nication backup connections, 
but equally important is situ-
ational awareness of the status 
of different systems.

By focusing on risk manage-
ment and identifying possible 
risks, companies can reduce 

cyber security risks to more 
manageable levels.

– Cyber threats are constant-
ly evolving, and for ordinary 
users they may be challenging 
to follow up. I would say that 
even more important than 
keeping the firewalls and an-
tivirus softwares up to date is 
to have general understanding 
of security threats and to use 
common sense. What makes 
difference is what you do, 
where and how. When under-
standing what can go wrong, 
companies can either protect 
themselves from the threats or 
at least take controlled risks.

Managing the future cyber 
security environment requires 
research and cooperation na-

tionally and internationally.
– In the 90’s when we were 

standardizing the GPRS, I 
could not even imagine what 
the mobile Internet could of-
fer in the future. Today, after 
working 20 years as professor, 
I see where the world is head-
ing and which kind of threats 
and possibilities the future 
will bring. In the research 
and development field, active 
cooperation between univer-
sities, industry and public 
sector gives Finland good 
competitive advantages.

More information: 
www.energyweek.fi/theme/
cyber-security-digitalization



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, merkit-
se aiheeksi ”Observateur”. Jokaista 
julkaistua kuvaa kohden, kerääntyy 
1 piste joka vastaa 1 euroa. Kun on 
kerännyt 10 pistettä, saa 10 euron 
arvoisen lahjakortin Bocks’in kylä-
kauppaan.

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

ett evenemang, en naturupplevelse, 
en konstruktion, ett fenomen, ett fö-
remål, 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" Mums i Kina – Hela insekter som proteinrika snacks, friteras direkt 

innan förtäring!

Observateur: Ira Mikkonen

OBSERVATEUR
21.02.2018 ennen auringonlas-
kua kävin Vaasan onkilahdessa 
syöttämässä ja kuvaamassa 
sorsia ja huomasin, että sorsat 
ovat huolestuneitä. 
Jossain vaiheessa yhtäkkiä 
kaikki sorsat lensi vedestä pois 
paitsi tämä joka on kuvassa! 

se yritti vajaa minuutti muttei 
päässyt. 
Lopuksi se eläin “MINKKI" joka 
on saalistanut tätä sorsaa niin 
sukelsi veden alle saaliksen 
mukaan.

Observateur: Zabih Rahimi



 Barbro Kuokkanen, Vaasa. "Kuvattu Suvilahden asuntoalueen sillalta".

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. 

 Boris Berts, Vasa. "Februari 2018. Molnträsket- Pilvilammi".

 Marianne Gråbbil-Hakkola. 

 Matti Hietala, Vaasa. "Kaunis aurinkoinen päivä, Lohtaja".



 Christian Nylund, Vasa. "Kanske ett ”vårtecken” i början av mars i Vasa".

 Thomas Ågren, Solf.

 Seema Ganoo, Vaasa.

 Paula Viitanen, Teuva. "Naakan pakkasvarustus".



www.megamedia.fi

 Tuula Taskinen, Vaasa. "Kaislaverhon takana tapahtuu..."

 Marianne Jakobsson, Karperö.

 Cristina Mattsson, Vasa. "Com an Honey!"

 Stina Martikainen, Mässkär. "Pilvisyyden raja".

 Pia Rinta-Valkama, Teuva. "Hiihtoladun varrelta".



Bazi & Mazi SUDOKU

#3
3 2 4 6 5

4 5 2

2 1 4

9 7 6 8

8

8 3 5 2

6 1 2

8 6 7

4 1 7 8 6

Puzzle 1 (Very hard, difficulty rating 0.86)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Tue Mar 13 14:59:17 2018 GMT. Enjoy!

Puzzle 1 (Very hard, difficulty rating 0.86)

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

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Tue Mar 13 14:59:17 2018 GMT. Enjoy!

8 6 3

7 1 3 4

2 8

2 1 7

9 3 6 7 8 2

8 6 3

8 2

6 2 1 9

2 7 6

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.59)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Tue Mar 13 14:59:00 2018 GMT. Enjoy!

#1
Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.59)

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

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Tue Mar 13 14:59:00 2018 GMT. Enjoy!

3 5 9 8

8 7 4

5 2 1

6 5 2 7

2 5

4 9 7 1

8 2 5

7 4 2

5 7 6 3

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.61)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Tue Mar 13 14:59:09 2018 GMT. Enjoy!

#2
Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.61)

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

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Tue Mar 13 14:59:09 2018 GMT. Enjoy!
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JAPANSKT BILDKRYSS JAPANILAINEN RISTIKKO

SODUKO - COMICS - JAPANESE PUZZLE

VUOSITILAUS / ÅRSPRENUMERATION: 50 € • 06-3218 000 www.asuntolehti.com        www.bostadsbladet.com

000171

•

•

info@upcode.fi

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.

VUOSITILAUS / ÅRSPRENUMERATION: 50 € • 06-3218 000 www.asuntolehti.com        www.bostadsbladet.com

4.–11.1.2008

N:o 1

000171

•

•

info@upcode.fi

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
&&

73000 kappaletta joka viikko!
Postijakelu perjantaisin

Ristikko - Bildkryss 

vko 10
Ratkaisu - lösning
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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.
Yleisöopastus sunnuntaina 18.3 suomeksi 
klo 14 ja ruotsiksi klo 13. Opastus sisältyy 
museon sisäänpääsymaksuun.
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 
–pienoisnäyttelysarjassa on tammi-maa-
liskuussa esillä Emil Johannes Sjöholmin 
keräämä merkittävä perhoskokoelma. 
Avoinna: tiistai–sunnuntai 10–17  
Pääsymaksut: 9 € / 6 € / alle 18 v. ilmainen. 
Museokatu 3, Vaasa
VAASAN TAIDEHALLI
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, la-su 12-15. Vapaa pääsy

ATELJE TORNI
PITKÄKÄTU 66
TUIJA ARINA-SUNDELININ GRAFIIKAN OPPILAIDEN 
NÄYTTELY 1.4. SAAKKA
Avoinna ti-to 12-18, la-su 12-14.

PRINTMAKERS STUDIO/GALLERIA 
Kauppapuistikko 19 B 
Nandor Mikolan akvarelleja 17.3. saakka. 
Studiossa Juha ja Tapani Tammenpään 
grafiikkaa. Gallerian seuraava näyttely 21.3. 
lähtien Kirsi Neuvosen grafiikkaa. Avoinna 
ke-pe 13-17, la 12-15. Vapaa pääsy.

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.
Öppen guidning för publiken ordnas 
söndagen den 18.3 kl. 13 på svenska och kl. 
14 på finska. 
Guidningen ingår i museets inträdesavgift.
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
HEIKKI MARILA 3.3.–1.4.2018
På utställningen, som genomförs i samarbe-
ten med Galerie Forsblom, visas målningar 
som anknyter till händelserna år 1918 av 
Heikki Marila, som hör till den finländska 

samtidskonstens mest kända namn.   
Öppet: tisdag–söndag 11–17. Gratis inträde, 
Vasa stadshus, Senatsgatan 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 tis kl. 13-17, ons-fre kl. 13-18, lö-sö 
12-15. Fritt inträde
ATELJÉ TORNI
STORALÅNGGATAN 66
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



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)

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

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)

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)

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

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)

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

Sinä kiva ukm. Seuraasi etsii 46v, varattu, 
kokematon tyttöilijä, hoikka ja liikunnalli-
nen. Salaista kivaa molemmille? (1202205)

Ilmoituksen jättö
SOITTAMALLA

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

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

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

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

INTERNETISSÄ
mega.mainostaja.com

Toimi ohjeiden mukaan ja jätä  
ilmoitus. Ilmoituksen hinta 10e

Kuva- ja/tai kehysilmoitus
mega.mainostaja.com

Voit halutessasi liittää ilmoitukseesi 
kuvan. Maksutapa verkkopankit sekä 
luottokortti.

Julkaiseminen
Lehti ilmestyy viikottain. Seuraavaan 
lehteen ilmoitus on jätettävä edeltävänä 
maanantaina klo 16 mennessä. Ilmoi-
tukset julkaistaan Mega-lehdessä sekä 
kaikkien palvelussa mukana olevien 
lehtien ja TV-kanavien internet-palvelus-
sa. Ilmoituksesi näkyy koko Suomessa!

Esimerkki

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

Löydänkö tummaa, 180cm, vapaata tai 
leskieä, 47-51v, rehellistä, luotettavaa, 
reilua, työssäolevaa, tolkkua miestä ta-
valliseen arkeen, juhlaan, jolla on mökki? 
Lapin reissut, luonto, joskus karaokeata. 
Olen XL-nainen. Tositark. (1203156)

Löydänkö sinut rehellinen mies tätä kaut-
ta? Olen iloinen, ihan ok nainen, kokoa L. 
Pikkupaheet ei haittaa, kunhan olet mie-
leltäsi terve ja sinun kanssa ois kiva kaik-
kea yhdessä puuhata. (1203140)

Kevätaurinko sai tunteen ihmisen ikä-
vän toisen luo heräämään. Hakusessa ta-
vallinen, elämää ja toista arvostava mies. 
Nainen 014-alueelta kyselee. (1203011)

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)

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)

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)

Olen bi-nainen 08-alueelta, blondi, puhe-
lias, avoin, kiva, +40v nainen. Haen 35-
50v, vapaata naista juttelu-, kahvittelu-, 
ehkä kyläily-, ulkoilu-, shoppailuseuraksi. 
Haluan seuraa ja tutustua. Rohkeasti yh-
teyttä. Olen luotettava. (1202782)

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)

Mitä ihmettä hommaat? Tule, ota minut, 
vaikka poltan ja olutta otan, olen kui-
tenkin kunnollinen. Täällä meille pesää 
teen, tule tänne muuttolintu, muni mun 
pesään, hoidan sinua hyvin. (1203124)

Rento, reipas, miehekäs, iso, roteva, 
savuton mies, 42/185, Oulusta etsii to-
sitark. mukavaa, rentoa, +30v naista. 
Voit olla muualtakin. (1203122)

Olen 55v mies, isokok. ja haen tosiystä-
vää 75v, povekkaasta, yksinäisestä nais-
ihmisestä. Jos kiinnostaa, niin ota yhteyt-
tä ja jutellaan lisää sitten. (1203113)

Olen raitis, savuton/siisti, tavis, 62/180/95, 
perheetön, nuorekas, kätevä, tanssiva ym. 
hyveitä. Kaltaiseni nainen, lapseton, vaati-
maton, naisellinen, sexy. (1203074)

Mies, 60v, etsii vanhempaa, nahkahou-
suista naista 06-alueelta. (1203065)

Etsimässä ystävää, kaveria tai jopa ra-
kastajaa. Ota yhteyttä. (1203051)

Etsin keskitasoa kauniimpaa, aitoa, 
hellää naista, joka ei harrasta irtosuh-
teita eikä ole pintaliitäjä. Minä olen mo-
nilta osin täydellisyyttä hipova, ihana, 
keski-ikäinen sinkkumies. (1203045)

K-Pohjanmaan yh-nainen, 28-48v. Raitis, 
savuton mies vastausta odottaa. Harras-
tus-, tanssi- ym. seuraa. (1203022)

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)

Olet tavallinen, mukava ja luotettava nainen. 
Usko ei este. Olen vapaa, turvallinen, savu-
ton 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 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)

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 nainen. 
Täällä kaikki ok, sinä vain puutut. Pussaan, 
halaan ja peiton alla arvaat. Täällä omassa 
talossa yksin asun ja toivoisin sinut löytä-
väni täältä. Yritän polttamisen lopettaa, vii-
naa en ota, olutta kyllä. (1202578)

megamarkkinat

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

mega.mainostaja.com

  SEKALAISTA 

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

  YRITYSILMOITUKSET

 <Nainen etsii sinua

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

Löydänkö sinut vapaa, tumma, 180cm, re-
hellinen, reilu, puhuva, pussaava leskimies 
arkeen, juhlaan? Ihan tavalliseen kaikkeen 
kivaan? Tolkku, työssäoleva, jolla on mök-
ki. Otat naisen huomioon. Tykkään hellyy-
destä, olen XL-nainen. (1203168)

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.

Miehet. Olen 65v rokkenrol man, et-

sin 76v rokkenrol mania. Ei heterot ei-

kä bi-seksihörhöt. (1202137)

Vaasan seudulta fiksua miestä etsii 

ukm, 58v, kaikkeen kivaan. (1201675)

 <Parit etsivät 

Olemme 48v pari, vaimo muodokas, 

povekas. Etsimme kolmanneksi fik-

sua ja pystyvää miestä, voit olla 016- 

tai 06-alueelta. Ota yhteyttä, et pe-

ty. (1201591)

MTV3 s. 830
Sub s. 830

Koko maan 
kohtaamispaik-
ka teksti-tv:ssä

Jätä ilmoitus  
helposti netissä 
vaikka kuvan kanssa

mega.mainostaja.com

Den finlandssvenska 

Kontakten

Löydä se oikeaLöydä se oikea
Hitta den rättaHitta den rätta


