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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!
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Kuva: Maija Leppäniemi, Isokyrö. 

Digialbum
S8-17

LAUANTAIMARKKINAT
UUSI PÄIVÄ!

S4-5ANDRE 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 TORSTAILIIKELAUANTAIMARKKINATLÖRDAGSMARKNAD
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Tammipiha-Ekgården
J 045 6566 659

www.halonen.com

Muista lahjakortit! esim 100 € lahjakortti 90,-

POISTOPÄIVÄT 20%-50%
vuoden 2016 mallit
Huollot alkaen 39,-

Sisältää: puhdistus, lankojen 
säätö, voitelu, koeompelu

voimassa 30.11. asti 

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

VIISI VINKKIÄ 
onnistuneeseen 
patteriverkoston 
perussäätöön
1. Tee hyvä ja kattava taustaselvitys tai kunnossa-

pitotarveselvitys taloyhtiöstä ja kysele toiveita 
asukkailta.

2. Perussäätö kannattaa ajoittaa jonkin muun 
suuren toimenpiteen, kuten ikkunaremontin, jul-
kisivuremontin tai lämmönsiirtimien uusinnan 
yhteyteen jos mahdollista.

3. Suunnittele huolellisesti, sillä taloyhtiön lämmi-
tykseen vaikuttavat monet seikat, ja perussäätö 
kannattaa tehdä vasta aivan viimeisenä, esimer-
kiksi ikkunoiden vaihdon jälkeen.

4. Työ kannattaa tilata ammattilaiselta, esimerkiksi 
lämmitysjärjestelmiin perehtyneiltä insinööritoi-
mistoilta. Hoida työn valvonta hyvin

5. Seuraa tuloksia. Perussäädön jälkeen kestää noin 
1-3 vuorokautta ennen kuin asuntojen lämpötila 
tasaantuu uudelle tasolle.

Nytt sortiment!!

Nyt Bock’sin oluet alkuperäisissä muodoissaan 
Bock’sin kyläkaupasta ja

 hyvin varustelluista ruokakaupoista!
Nu finns Bock’s öl i orginaltappning i Bock’s byabutik 

och i välutrustade matvaruaffärer! 

Aikaisemman valimoiman varastotyhjennys alkaa / 
Lagertömning på tidigare sortiment

torstaina/torsdagar klo. 15-18.00 2,00 € / bottle

Valikoima vaihtuu!!

Lähde: Motiva.fi

Oletko väärässä ammatissa?
KOULUTUS Nämä kuusi kysymystä auttavat miet-
timään, kannattaisiko vaihtaa alaa.
Ei ole epätavallista, että ammatinvalinta tehdään 
aidon kiinnostuksen sijaan muista syistä. Vaakakupis-
sa saattavat painaa esimerkiksi mahdollinen muhkea 
palkkapussi, paremmat työllisyysnäkymät tai lähipii-
rin mielipide. 
Joillakin taas mielenkiinto ammatinvalintaa tehdessä 
voi sammua. 
Jos töihin lähteminen alkaa tuntua ylivoimaiselta, työ 
ei anna onnistumisen elämyksiä tai mikään ei oikein 
motivoi, on aika miettiä työuran suuntaa. 
Koulutus.fi-sivusto listasi kuusi merkkiä, jotka viittaa-
vat siihen, että on aika siirtyä uralla eteenpäin.

1. Huomattavasta palkankorotuksesta huolimatta et 
haluaisi jäädä työhösi 

Esimies tarjoaa merkittävästi korkeampaa palkkaa, 
mutta työtyytyväisyys ei kasva. Tunnistatko itsesi? 
Sitten on ehkä aika vaihtaa työpaikkaa.

2. Haaveilet jostakin muusta 
Havahdutko siihen, että haaveilet urasta, joka 

on täysin erilainen kuin nykyinen työsi? On normaa-
lia joskus miettiä, missä olisi nyt, jos urapolku olisi 

ottanut toisenlaisen käänteen. Mikäli nämä ajatukset 
pyörivät päässä jatkuvasti, voi jokin olla pielessä.

3. Menet töihin vain palkan takia 
Vaikka työtä tehdään korvausta vastaan, ei 

palkka saa pitkällä aikavälillä olla ainoa motivoiva 
tekijä työssä. Työstä on mahdollista saada muutakin 
mielihyvää kuin rahaa.

4. Häpeät työtäsi 
Oman työnsä häpeäminen on selvä merkki vää-

rästä työpaikasta

5. Et pysty hyödyntämään täyttä kapasiteettiasi 
Jos ei viihdy työssään, ei luultavasti myöskään 

suorita työtehtäväänsä niin hyvin kuin työpaikassa ja 
työtehtävissä, joista pitäisi. Mitä pidempään on ollut 
samassa työpaikassa, sitä paremmin työ tulisi suorit-
taa ja sitä enemmän työssä tulisi kehittyä.

6. Vihaat herätä aamuisin 
Olitko ennen aamuihminen, mutta nyt jokainen 

aamu tuntuu sietämättömältä? Mieti, miksi aamut 
ovat yhtäkkiä muuttuneet epämukaviksi. Kenties 
heräämisvaikeudet johtuvat siitä, että et koe arkeasi 
tarpeeksi haastavana tai työtehtäväsi ovat huonosti 
motivoivia.

Jos työ ei motivoi, 
kannattaa miettiä 
alan vaihtoa.

Kuva: Päivi Tuovinen
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MUSIIKKI Sturm und Drangin laulaja vastailee yhä 
kysymyksiin suosikkiyhtyeen hajoamisen syistä.

Sturm und Drang -yhtye teki aikanaan 15-vuotiaista vaasalaispojista tähtiä isos-
sa mittakaavassa.

Yhtye keikkaili Suomen lisäksi myös Euroopassa ja herätti runsaasti huomi-
ota ennen lopettamistaan vuonna 2014. Tämän jälkeen kokoonpanon jäsenet 
enemmän tai vähemmän katosivat julkisuudesta.

Yhtyeen laulaja Andre Linman teki kuitenkin näyttävän paluun valokeilaan 
tänä syksynä esiintyessään Tähdet, Tähdet ohjelmassa. Hän menestyi formaa-
tissa hienosti ja sijoittui lopulta kolmanneksi.

– Hyvä fiilis jäi. Olen tosi kilpailuhenkinen ja ajattelin, että ärsyttäisi kun pu-
toan. En kuitenkaan olisi voinut kuvitella pääseväni näin pitkälle. Olin myös 
omista vedoistani tosi tyytyväinen, joten käteen jäi pelkästään positiivista, 
muusikko toteaa.

– Harkitsin asiaa ehkä sekunnin kun soitto tuli. Oli mahtavaa päästä mukaan. 
Tällaista näkyvyyttä ei olisi saanut juuri mistään muualta.

Linmania ei myöskään jännittänyt paluu takaisin julkisuuteen.

– En ajatellut sitä niin paljon etukäteen. Jälkikäteen olen vasta huomannut, että 
ihmiset ovat alkaneet taas tunnistamaan minua. On ollut mahtavaa huomata, 
että ihmiset yhä muistavat minut ja Sturm und Drangin. Ja nekin, jotka ovat 
liian nuoria muistamaan, ovat ohjelman myötä ehkä sen taas löytäneet, hän 
pohtii.

Sturm und Drangin suosiosta kertoo myös se, että Linmanilta kysellään bändin 
nykytilasta usein. Yhden väärinkäsityksen hän haluaa kuitenkin korjata.

– Yleisin kysymys on, että onko bändi vielä olemassa. Sitten tulee, että miksi ei. 
Monet luulevat, että lopetimme riidoissa, mutta se ei mennyt niin. Bändin jä-
senet vain yksinkertaisesti halusivat elämältään muuta. Basistimme lähti Ruot-
siin poliisikouluun ja rumpalista tuli historianopettaja.

– Minulle ei tullut ikinä mieleenkään lopettaa musiikkia. Se on vaikea ja epä-
varma ala, jossa ollaan välillä ihan persaukinen. Silti en vaihtaisi tätä mihin-
kään muuhun. Olen ollut onnekas kun olen saanut tehdä tätä näin paljon ja jos 
en olisi muusikko, olisin vaikka roudari. Haluan vain työskennellä musiikin 
kanssa.

Linman on jo muutaman vuoden soittanut uuden yhtyeensä One Desiren 
riveissä. Tähdet, Tähdet -menestyksen myötä myös muita kyselyitä on tullut. 
Tämänkin haastattelun Linman tekee puhelimitse Kalajoelta, jossa on mies ja 
kitara -keikalla.

– En konkreettisesti tiedä, että mitä tapahtuu seuraavaksi. One Desiren kanssa 
varmasti keikkaillaan paljon ensi vuonna. Toiveissa olisi myös jonain päivänä 
tehdä oma soololevy. Se on kuitenkin vasta haave.

Miksi menitte 
ja hajositte?

Andre Linman (keskellä) tuli tutuksi Sturm und Drangin laulajana. Suosikkibändi kulkee edelleen kuulijoiden matkassa.
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Andre Linman
• Vuonna 1992 syntynyt rock-muusikko
• Teki debyyttinsä vuonna 2004 perustetussa Sturm und Drang -yhtyeessä.
• Yhtye hajosi vuonna 2014.
• Linman laulaa nykyisin One Desire -yhtyeessä.
• Esiintyi tänä syksynä Tähdet, Tähdet -ohjelmassa, jossa 
       sijoittui kolmanneksi karsiutuen juuri ennen finaalia.

Teksti: Toni Tervo 
Kuva: Jere Hietala



Kahden euron älypuhelin? 
– Tilausansa vaanii varomatonta klikkaajaa
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AJASSA Näin vältät vahingot verkossa.
Vastaa nyt ja saat älypuhelimen pelkillä toimituskuluilla! Kerro mitä mieltä olet 
ja saat Niken tennarit!

Tällaiset huudahdukset Facebookin uutisvirrassa houkuttelevat kuluttajia harkit-
semattomiin klikkauksiin.

Klikkausten seurauksena kuluttaja sidotaan määräaikaisiin tai muuten pitkäkes-
toisiin hinnakkaisiin sopimuksiin ilman, että hän sitä aluksi huomaa.

Tilausansaan johtava mainos tulee eteen usein sosiaalisen median kanavissa.

Euroopan kuluttajakeskuksen Ruotsin toimipisteen teettämän tutkimuksen mu-
kaan tilausansoihin langenneet ovat käyttäneet ei-toivottuihin tilauksiin keski-
määrin 116 euroa kolmen viime vuoden aikana.

Kuudessa maassa teetetyn kyselytutkimuksen mukaan suomalaiskuluttajat tunte-
vat oikeuksiaan keskimääräistä paremmin.

– Suomi on toiminut tilausansakysymyksissä suunnannäyttäjänä. Kuluttaja-
asiamies puuttui vahvasti tilausansoihin jo vuonna 2015 ja kehotti kuluttajia 
olemaan maksamatta tuotelähetyksiä, jotka ovat syntyneet tarkoituksellisen har-
haanjohtamisen seurauksena, kertoo Euroopan kuluttajakeskuksen johtaja Leena 
Lindström.

Tästä huolimatta moni maksaa edelleen perusteettomia laskuja ja edesauttaa 
näin tilausansamarkkinoinnin kannattavuutta. Siksi kuluttajakeskus haluaakin 
muistuttaa perusperiaatteesta.

– Älä klikkaa verkossa tarjousta, joka vaikuttaa liian hyvälle ollakseen totta.

Tutkimuksen mukaan tilausansoihin lankeavat kaikenikäiset.

Klikkiansan uhriksi joutuneita yhdistää häpeän tunne, johon ansan laatija pyrkii.

Harva huomaa häpeissään, että tilauksen voi perua.

Rikollisiin verkkohuijauksiin kuluttajaviranomaisen neuvot eivät tietenkään yllä. 
Niistä on syytä ilmoittaa poliisille.

Teksti: Marjo Rämö 
Kuva: Johanna Erjonsalo

Tilausansaan lankeaminen voi hävettää. 
Silloin ei tule ajatelleeksi, että ei-toivotun tilauksen voi perua.

Näin se toimii:
Tyypillisesti ensin tarjotaan ilmaista tai erittäin halpaa kokeiluerää, joka johtaakin vaivihkaa 
pidempään ja kalliimpaan tilaukseen.
Ansa laukeaa yleensä vasta sitten, kun kuluttaja saa laskun tilaamastaan tuotteesta.
Moni tilausansaan langennut syyllistää turhaan itseään.
Voit pyytää kuluttajaviranomaisilta apua tilauksen perumiseen.
Jos epäilet asiassa rikosta, ole yhteydessä poliisiin.
Asiointisivu on hyvä tallentaa ja tulostaa.
Lähde: Euroopan kuluttajakeskus
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www.megamedia.fi

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

mällä kuvasi sekä nimesi osoitteeseen mega@upc.fi 
Vi publicerar varenda vecka våra läsares bilder 

i digialbumet. Du kan delta via e-post. Skicka 
in bilden till mega@upc.fi med namn och ort. 

98

Esa Rönkä, Vaasa. "Pukki on jo tulossa".

Jukka Toikkanen, Vaasa. Tonttu ja tontun ovi.

Elisabeth Holm, Kvimo, Maxmo.

Maija Leppäniemi, Isokyrö. "Taas kun saapuu hetki sininen".



www.megamedia.fi
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Kent-Göran Grönlund, Kaskö.

Marinne Gråbbil-Hakkola

Leena Minkkinen, Merikaarto.

Tuula Taskinen, Vaasa. "Suvilahden krokotiili".
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www.megamedia.fi

Arja Utunen, Pietarsaari. "Ähtävänjoen rannalla 6.12.2017".

13  12

Anneli Nyberg, Korsnäs.

Boris Berts Vasa. "December 2017".

Cristina Rauha-Hyyppä, Vasa. "Abborön / Ahvensaari".
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www.megamedia.fi

15  14

Osmo Metsälä Kauhajoki. "Kaarisilta Kauhajoen yli".

Paula Viitanen, Teuva. "Turdus pilaris" mainettaan kauniimpi!"

Christian Nylund, Vasa. "En riktig 60-plussare. Bilden är tagen ute på savannen i Kenya".

Osmo Metsälä Kauhajoki. "Mukkalammi Ikkelänjoessa".
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www.megamedia.fi
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Vyacheslav Kostromin, Vaasa

Stina Martikainen, Mässkär. "Viimeinen käännös mässkäristä kotiin".

Ville Ranto, Vaasa. "Itsenäisyyspäivä yliopistonrannassa".



Japanilainen 
ristikko
Japanilainen ristikko (tunnetaan myös nimillä Hanjie, 
Picross ja Nonogram) on sanaristikkotyyppi, jossa on 
tarkoituksena värittää ristikon ruuduista vihjeiden 
avulla ruutuja. Väritetyistä ruuduista muodostuu 
kuva. Ristikkotyyppi sai alkunsa 1980-luvun lopussa 
Tokiossa järjestetyissä kilpailussa, jossa pilvenpiirtäjien 
seiniin hahmoteltiin kuvia sytytetyillä ja sammutetuilla 
ikkunavaloilla.

Ruuturivien ylä- ja sivumarginaaleissa kerrotaan 
vihjeenä kunkin rivin peräkkäisten väritettävien 
ruutujen määrä. Väritettyjen ruuturyhmien väliin on 
aina jätettävä vähintään yksi tyhjä ruutu. Esimerkiksi 
vihje ”3 6 2” tarkoittaa, että rivillä on yksi kolmen, yksi 
kuuden ja yksi kahden värillisen ruudun ruuturyhmä. 
Japanilaiset ristikot ovat yleensä mustavalkoisia. On 
myös samalla tavalla ratkaistavia, mutta monella eri 
värillä täytettäviä ristikoita. Niissä vihjenumeroiden 
värit kertovat, minkä väriseksi kyseiset ruudut tulee 
värittää. Eriväristen vihjenumeroiden väliin ei välttä-
mättä tule yhtään tyhjää ruutua.

Japanilaisen ristikon ratkaiseminen kannattaa 
aloittaa etsimällä ruudukosta rivejä, joilta väritetään 
kaikki ruudut. Jos väritettävien ruutujen määrän 

Japanskt 
bildkryss
även japanskt korsord[1] eller nonogram[2], är en sys-
selsättning där en enkel bild växer fram genom att man 
löser en gåta som handlar om antal och geometri. Det är 
egentligen inget korsord utan ett logiskt bildpussel.

Beskrivning
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. Mellan de färgade raderna ska det finnas 
en eller flera ofärgade rutor. På motsvarande sätt finns 
ledtrådar för kolumnerna. Som exempel innebär ledtrå-
den "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 vil-
ken färg den färgade raden ska ha, till exempel genom att 
siffrorna är färgade. I detta fall krävs ingen vit ruta mellan 
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

1 3

4 2 1

8 1 3 6 7 9

8 9 7

5 9

9 6 1

7 9 3 6 8 2

1 8 2

2 5

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.59)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Tue Dec 12 17:31:07 2017 GMT. Enjoy!

Bazi & Mazi

Zitz

SUDOKU
#1 #2 #3

9 4 7 8

9 7 6 4

5 9 6

9 5

5 4 1 9

1 7

1 8 7

7 8 2 4

2 5 6 3

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.72)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Tue Dec 12 17:31:21 2017 GMT. Enjoy!

3 7 6 9 5

1 9 6 2

4 8

3 9

7 9 8 2 3

7 6

2 1

1 8 7 2

7 3 2 1 8

Puzzle 1 (Very hard, difficulty rating 0.78)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Tue Dec 12 17:31:30 2017 GMT. Enjoy!
Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.72)

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

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Tue Dec 12 17:31:21 2017 GMT. Enjoy!

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.59)

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

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Tue Dec 12 17:31:07 2017 GMT. Enjoy!

Puzzle 1 (Very hard, difficulty rating 0.78)

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

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Tue Dec 12 17:31:30 2017 GMT. Enjoy!
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Nonogram vko 50
Ratkaisu - lösning:

Ratkaisu julkaistaan 
Megassa viikolla 2. 

Lösningen publiceras 
i Mega vecka 2.

kertova numero on suurempi kuin puolet rivin pituu-
desta, voi päätellä ruudut, jotka varmasti väritetään. 
Risteäviltä riveiltä kannattaa etsiä rivit, joista värite-
tään vain yksi ruutu tai yksi ruuturyhmä. Sen avulla 
selviää varmasti tyhjiksi jäävät ruudut.

Jos yleisimmillä metodeilla ei saada täytettyä enem-
pää 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 toden-
näköisyyksien mukaan lähteä täyttämään ruutuja. Jo 
yksikin väärin väritetty ruutu voi muuttaa ristikon 
lopputuloksen totaalisesti, ja vikaa voi olla mahdoton 
jälkeenpäin paikantaa/korjata.

Lähde: Wikipedia
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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
MATTI VISANTI – KUVITTAJA JA ARKKITEHTI 
13.10.2017–4.2.2018
Näyttely esittelee pohjalaisen arkkitehdin, 
taiteilijan ja kuvittajan monipuolista tuotantoa.
Avoinna: tiistai–sunnuntai 10-17
Pääsymaksut: 9 € / 6 € / alle 18 v. ilmainen
Hovioikeudenpuistikko 4, Vaasa

KUNTSIN MODERNIN TAITEEN MUSEO
KALLE HAMM & DZAMIL KAMANGER: MAAN ÄÄRIIN 
23.9.2017–21.1.2018
Näyttely on eräänlainen matkakertomus 
ihmisten ja kasvien selviytymistarinoista, ja 
käsittelee sitä miksi joku jättää oman koti-
seutunsa ja sekä mitä hän kohtaa matkallaan 
uuteen paikkaan.
Yleisöopastus sunnuntaina 7.1 suomeksi klo 
14 ja ruotsiksi klo 13.
Opastus sisältyy museon sisäänpääsymak-
suun.
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. 
Avoinna: tiistai–sunnuntai 10–17  
Pääsymaksut: 9 € / 6 € / alle 18 v. ilmainen. 
Museokatu 3, Vaasa

VAASAN TAIDEHALLI
MINUN VAASANI, MINUN MUSEONI 
28.10.2017–14.1.2018
Yhteisöllinen museoprojekti, joka toteutetaan 
yhdessä nuorisoryhmien kanssa. 
Avoinna: tiistai–sunnuntai 11–17
Ilmainen sisäänpääsy. 
Vaasan kaupungintalo, Senaatinkatu 1 D
Sisäänkäynti Raastuvankadun puolelta.

BLACK WALL GALLERY
NEROBLANCO-PIIRUSTUKSIA
6.-28.1.2018 
Pohjanmaan alueen taiteilijoille järjestetty 
avoin piirustusnäyttely. 
Korsholmanpuistikko 6, Vaasa
Taidelainaamo.
Avoinna ti klo 13-17, ke-pe klo 13-18 ja 
la-su 12-15 Vapaa pääsy

ATELJE TORNI 
Avoinna ti-to 12-18 la-su 12-16. Pitkäkatu 
66 Vaasa. Vapaa sisäänpääsy.

BOCK´S CORNER BREWERY
Gerbyntie 18 
Avoinna to. klo 15-18, Gerbyntie 18

BOCK´S CORNER BREWERY, LATO

Näyttelyt
TIKANOJAS KONSTHEM
MATTI VISANTI – ILLUSTRATÖR OCH ARKITEKT 
13.10.2017–4.2.2018
På utställningen visas den österbottniske 
arkitektens, konstnärens och illustratörens 
mångsidiga produktion.
Öppet: tisdag–söndag 10–17
Inträde: 9 € / 6 € / under 18 åringar gratis. 
Hovrättsesplanaden 4, Vasa

KUNTSI MUSEUM FÖR MODERN KONST
KALLE HAMM & DZAMIL KAMANGER: VID VÄRLDENS 
ÄNDE 23.9.2017–21.1.2018
Utställningen är ett slags reseskildring som 
består av överlevnadsberättelser om växter 
och människor, och tar upp varför vissa 
lämnar sin egen hembygd och vad som möter 
dem på resan till en ny plats.
Öppen guidning för publiken ordnas sönda-
gen den 7.1 kl. 13 på svenska och kl. 14 på 
finska.  
Guidningen ingår i museets inträdesavgift.
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. 
Öppet: tisdag–söndag 10–17. Inträde: 9 € / 6 € 
/ under 18 åringar gratis. Museigatan 3, Vasa

VASA KONSTHALL
MITT VASA, MITT MUSEUM 28.10.2017–14.1.2018
Kollektivt museiprojekt, som genomförs 
tillsammans med ungdomsgrupper. 
Öppet: tisdag–söndag 11–17
Gratis inträde, Vasa stadshus, Senatsgatan 1 D, 
Ingång från Rådhusgatans sida.

BLACK WALL GALLERY
NEROBLANCO-TECKNINGAR
6.-28.1.2018 
Öppen teckningutställning av konstnärer från 
Österbotten. Konstutlåning
Korsholmsesplanaden 6, Vaasa
Öppet ons-fre kl. 13-18 och lö-sö 12-15
Fritt inträde

ATELJÉ TORNI
Öpp. ti-to 12-18 lö-sö 12-16. Storalånggatan 
66 Vasa. Fritt inträde.

BOCK´S CORNER BREWERY 
Gerbyvägen 18

BOCK´S CORNER BREWERY, LADAN

Utställningar

You need 
to know!

Maailman kuvalehti

Juhlasahti
Suomen 100-vuotisjuhlan kunniaksi valmistettu 
perisuomalainen sahti. Käsinpoimitut raaka-aineet 
ovat perinteitä noudattaen kerätty omilta pelloil-
ta ja metsiköistä antaen tälle juhlasahdille aidon 
pohjalaisen vivahteen.  

jubelsahti
En urfinsk sahti för att uppmärksamma FInlands 100-
års jubileum. De handplockade råvarorna är sedenligt 
insamlade från våra egna fält och dungar vilket ger 
denna jubelsahti en äkta österbottnisk nyans.
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AJASSA Näin saat määräaikaisesta sopimuksesta-
kin enemmän irti.
Kuntosalit markkinoivat vuoden alussa palvelujaan 
kuntoiluintoa puhkuville kuluttajille.
Moni ketju tarjoaa määräaikaisia sopimuksia, joissa 
asiakas sitoutuu maksamaan kuntosalin palveluihin 
oikeuttavaa kuukausimaksua kuuden kuukauden, 
vuoden tai kahden vuoden ajan.
Palvelupakettia voidaan räätälöidä asiakkaan tar-
peiden mukaan. Isoimmilla ketjuilla löytyy sali- ja 
ryhmäliikuntatuntien lisäksi henkilökohtaisen kun-
tosaliohjaajan palveluja sekä lapsenvahtipalveluja.
Viime vuonna kuluttajaneuvontaan ja kilpailu- ja 
kuluttajavirastoon tuli yhteensä yli 300 yhteydenot-
toa kuntosaleihin liittyen. Yhteydenottojen määrä 
on suunnilleen sama kuin vuonna 2016.
Vuosina 2012-2015 kuntosaleja koskevien yhtey-
denottojen määrä on ollut noin 400-600.
– Olisiko niin, että pelisäännöt ovat tulleet tutum-
miksi kuluttajille ja kuntosaleilla tai että kunto-
salien toiminta on tullut joustavammaksi, pohtii 
kuluttajaoikeusneuvoja Raija Marttala Uudenmaan 
maistraatista.
Hän neuvoo huomioimaan seuraavat, kuluttaja-
neuvonnassa usein esille nousevat seikat sopimusta 
laatiessa:

1. Tilapäinen vamma tai sairaus ei oikeuta pur-
kamaan sopimusta.

Lääkärintodistuksella vahvistetulla pidempiaikaisel-
la vammalla tai sairaudella (esimerkiksi rannemur-
tuma) sopimus voidaan laittaa katkolle määräajaksi. 
Tavalliset, pitkäkestoisetkaan flunssat eivät välttä-
mättä riitä syyksi siirtää maksukuukausia.
Seuraa kuntosalin perimiä suoraveloitusmaksuja, 
etenkin silloin, jos sopimus on tilapäisesti katkolla.

2. Asiakkaan muuttaminen siten, että matka 
kuntosalille pitenee, ei riitä sopimuksen peru-

misen syyksi.
Jos asiakas muuttaa toiselle paikkakunnalle, jolloin 
matkasta tulisi asiakkaan kannalta kohtuuton, voi-

daan sopimuksen peruminen katsoa perustelluksi.
Jos taas kuntosali muuttaa toisiin tiloihin, ja kulut-
tajan matka pitenee merkittävästi, kuluttajalla on 
ennakkotapauksen mukaan oikeus purkaa sopimus.

3. Kuntosalin tarjonta voi muuttua kesken sopi-
muskauden.

Esimerkiksi ryhmäliikuntatuntien tarjonnassa ja 
aikatauluissa voi tapahtua muutoksia sopimuskau-
den aikana.
Vähäiset muutokset eivät riitä yleensä perusteeksi 
purkaa sopimus vaikka suosikkitunnin poisjäämi-
nen asiakasta harmittaisikin.
Kuluttajan on varauduttava myös siihen, että esi-
merkiksi kesäkuukausina tuntitarjonta on vähäi-
sempää kun muina kuukausina.
Joissakin tapauksissa tarjonnan tai laadun heiketes-
sä hinnanalennus voi olla perusteltua.

Teksti: Marjo Rämö 
Kuva: ESM arkisto

Kolme vinkkiä 
salisopimuksen 
tekoon

Kuntosalisopimus on helppo tapa pitää liikuntaintoa yllä. 
Kuluttajan on kuitenkin hyvä tiedostaa myös oma vastuunsa 

sopimusta tehdessään.

Älä lankea 
”vain tänään” 
-tarjoukseen:
Älä tee kuntosalisopimusta hetken mieli johteessa 
hälyisän kauppakeskuksen käytävällä.
Tutustu huolellisesti kuntosalisopimuksen yleisiin 
ehtoihin ja erityisesti sopimuksen irtisanomisehtoi-
hin.
Yleensä ”vain tänään” -tarjoukset ovat voimassa 
seuraavanakin päivänä tai alennus ei ole niin mer-
kittävä normaaliin hintaan, että sopimusehtoihin 
tutustuminen kannattaisi sivuuttaa.
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A New 
Quantum Physics?
• President Trump has removed 
climate change from the list 
of threats to national security. 
Experts think that it will do little 
to derail efforts in the military 
to prepare for the realities of 
climate change.

IN BRIEF
• 2017 has been a groundbreak-
ing year for self-driving vehicles. 
As we head into 2018, major auto 
manufacturers are making this 
technology a priority.
Over the course of 2017, we saw 
some major steps forward when 
it comes to autonomous vehicles. 
This technology has been on the 
horizon for some time, but it’s 
finally hitting the streets in vari-
ous forms.

IN BRIEF
• Saturn's largest moon, Titan, 
is a promising candidate for 
extraterrestrial life. NASA may 
be sending a "Dragonfly" drone 
to explore Titan's surface.

https://futurism.comTHIS WEEK IN SCIENCE

Not Out of Nowhere

The life expectancy at birth for Americans has dropped for the second 
consecutive year, according to data published by the Centers for Disease 
Control and Prevention. The average lifespan as of 2016 is 78.6 years, 
down 0.1 years from 2015. This marks the first time it has decreased for 
two years in a row since 1962 and 1963 when influenza had a pronounced 

effect on the population.

“It’s not coming out of nowhere because we saw one year of a decline, but it was a bit 
of a surprise – we sort of expected things to rebound, or at least stay flat,” said Bob 
Anderson, Chief of the Mortality Statistics Branch at the National Center for Health 
Statistics. “We knew that drug overdose mortality was going up because we’ve been 
monitoring it, but we didn’t think it would be quite enough to cause a second year of 
decline in life expectancy.”

The drop is being attributed to the opioid epidemic, which is causing a significant 
number of deaths as a result of overdose among young and middle-aged people — 
which, in turn, is having an impact on the average lifespan of the country as a whole.

“The numbers are dramatic, in terms of the amount of drugs sloshing around in the 
American system,” said David Herzberg, an associate professor of history at the Uni-
versity of Buffalo who has written extensively about the opioid epidemic, told Futur-
ism. “It’s not surprising that they’re leading to so many public health problems because 
we’re not being aggressive enough in responding to it.” https://futurism.com
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Siskon kuolema 
sävytti Jipun vuotta
HENKILÖ Entinen poptähti levittää nykyään evanke-
liumia sekä rauhan ja rakkauden ilosanomaa kirkollisissa 
pyhätöissä.
Turun Pansion seurakuntakodissa on herkkä ja hauras tun-
nelma. Toistasataa elämän kolhimaa ihmistainta on saapunut 
vastaanottamaan apua nälkäänsä kristillisen ruoka-avun 
muodossa.
Tämän katraan edessä Turun Mikaelinkirkon musiikkievan-
kelista Jippu tarjoilee henkistä ravintoa muun muassa Juice 
Leskisen ja Hectorin laulujen muodossa.
– Kun aloitin työni koin, että kuulun juuri tänne Pansioon, 
esiintymisestään energisoitunut Jippu kertoo lyhyen konsert-
tinsa jälkeen.
– Välillä joudun työskentelemään hurskaiden parissa, mutta 
työskentelen mieluummin syntisten ja rikkinäisten ihmisten 
kanssa.
Hurskaille evankeliumin julistaminen on haastavampaa, hei-
dän hengelliset tarpeensa uskovaisina ovat jo toiset.
– Haluan viedä Jumalan rakkauden ilosanomaa kärsiville ih-
misille, jotka ovat rypeneet elämässä jo tarpeeksi, eikä heidän 
tarvitse enää arvostella muita. Eräät kristityt, kun voivat olla 
melko julmia.
Tänä jouluna Jipun elämään kuului myös surua, sillä hänen 
siskonsa kuoli heinäkuussa pitkäaikaisen päihdeongelman 
seurauksena.
– Tämä on ensimmäinen joulu mitä siskoon tulee, että olen 
helpottunut ja onnellinen siitä, miten hän on vihdoin Jeesuk-
sen luona, minne hän monta vuotta halusi, Jippu yllättää.
– Aiemmin itkimme joka joulu, missä hän mahtaa nyt viilet-
tää. Toki kannan varmasti myös koko loppuelämäni syylli-
syyttä siitä, ettemme pystyneet auttamaan häntä.

Jipun värikäs menneisyys on dokumentoitu julkisuudessa la-
veasti. Mielisairaalassa hän oppi lopulta rakastamaan itseään.
– Siellä tuli lopullinen raja vastaan, että miksi minun tarvitsee 
enää kärsiä näin, nainen muistelee.
– Itsensä rakastaminen onkin Jumalan suurin käsky. Vasta 
sen jälkeen voi rakastaa lähimmäistä.
Hän kertoo aiemman uskonsa olleen hedelmätöntä, koska 
hän toimi Jumalan tahdon vastaisesti oman tahtonsa mukaan.
Sanoin Jumalalle, että tee minulla mitä haluat."
– Pohjalla päätin sanoa Jumalalle, että okei, tee minulla mitä 
haluat.
Ja Jumala teki.
– Ura, menestys ja kaikki se, mitä pidin hienona, otettiin pois. 
Ne olivat ensimmäisenä listassa, joiden yli Jeesus veti ruksin, 
hän naurahtaa.
– Kun ennen valvoin yöt ja koin tuskaa itseni puolesta, koen 
nykyään tuskaa maailman puolesta ja valvon yöt. En voi olla 
enää tekemättä tätä työtä, koska en voi muuten elää. Tätähän 
kutsutaan maailmanparantajasyndroomaksi. Se minulla on.
Nainen muistuttaa, ettei eri uskonnoissa ole välttämättä 
mitään pahaa, vaikka eräät haluavatkin nähdä uskonnollisuu-
dessa vain pimeyttä.
– Se on oma kuvani Jumalasta, riitelijät eivät kuulu omaan us-
kooni. Jeesus tuli kuitenkin maailmaan tuomaan rakkauden 
ja rauhan. Ne, jotka eivät sitä edusta, eivät edusta Jeesusta. Se 
on näin yksinkertaista.

Teksti: Nalle Österman 
Kuva: Radio Dei Jippu

Meri-Tuuli Elorinne, s. 10.9.1985 Helsinki.
• Laulaja-lauluntekijä, tunnetuimpia kappaleita Kii, Enkelten kaupunki, Kaksi kauneinta ja 

Samuli Edelmannin kanssa duetoitu Jos sä tahdot niin Hectorilta.
• Isä on oopperalaulaja Jorma Elorinne.
• Vihittiin musiikkievankelistan työhön Turun Mikaelinkirkossa lokakuussa 2015.
• Naimisissa, yksi lapsi.

Jipun jouluun toi tummia sävyjä siskon kuolema.



K-Pohjanmaan nainen, 30-48v, tans-
simaan ym. Raitis, savuton mies vas-
tausta odottaa. Kiva ok. (1197002)

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

Ungdomlig 50-talsman, positiv, pålitlig, sö-
ker kvinna att dela upplevelser och trivas 
tillsammans med. Hör av dej. (1196810) T

Sydämensivistystä omaava, lapsirakas, 
raitis, rehellinen ja vapaa mies 06-alueel-
ta etsii kumppania tositark. (1196648)

Haluan 60-65v naisen yhteydenottoa van-
halta Vaasanläänin alueelta. (1196220)

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

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

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

MTV3 s. 830
Sub s. 830

Koko maan 
kohtaamispaik-
ka teksti-tv:ssä

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

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

Öppen, självgående man, född på 50-ta-
let, söker ärlig kvinna för en gemensam 
framtid. Bor i 06-omr. (1191452) T

Kiva, töissäkäyvä, 46v mies etsii nättiä, 
kunnollista, +30v naista, myös yh.  
Tositark. (1191314)

Olen lähihoitaja, 50/179/80, bi. Etsin 
miestä, lähihoitajaa, hierojaa, sairaan-
hoitajaa ym. Kauhajoki. (1200073)

Olen 52v bi Kurikasta. Etsin nuorta-
miestä mm-juttuihin. Olen luotettava. 
(1200072)

Jag är en man, 58 år, ej tjock och ej smal, 
ser hyfsad ut enligt andra. Pratar bå-
de svenska och finska, ren och frisk. Sö-
ker dig man, 50+, för vänskap och trevlig 
samvaro. Vasa med omnejd. (1199604)

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

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

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

Vaasan seudulta fiksua miestä etsii 
ukm, 58v, kaikkeen kivaan. (1201675)

Olen 68v mies ja kaipaan filminkatseluseu-
raa samanikäisestä miehestä. (1201420)

Haen sinua mukava ja vapaa, +50v 
gay-top mieskaveriksi. Minä 44v gay-
btm. Voit olla kauempaakin. (1199904)

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

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

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 
sunnuntaina klo 12 mennessä. Ilmoi-
tukset julkaistaan Mega-lehdessä sekä 
kaikkien palvelussa mukana olevien 
lehtien ja TV-kanavien internet-palvelus-
sa. Ilmoituksesi näkyy koko Suomessa!

Esimerkki

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

Raamikas ja rauhallinen maaseudun mies. 
Sinusta haluaisi rakkaudelleen kohteen 
06-alueen 50+, hyvännäk. hymyhuuli, jol-
la tyyliä, taitoa ja sielukkuutta. (1201473)

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

Olen nainen, 65v. Etsin miestä, 65-
75v. Olen eronnut kauan sitten. Otat-
han yhteyttä. Pohjanmaa. (1197927)

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

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

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

Täällä 78v, virkeä emäntä etsii ystävää 
sinusta mies. Kevät lähenee. Olisi hyvä 
olla ystävä, jonka kanssa harrastaa yh-
teisiä asioita. Seikkailijat älkää vaivau-
tuko. (1193444)

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

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

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

Är en singelkvinna, 52+, sunt omdö-
me, förnuft och livsföring. Rökfri, beta-
gande och erotisk. Gillar utflykter, vac-
kert väder, sevärdheter och oförusedda 
överraskningar. (1190688) T

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

Vänlig och energisk tjej, med mycket 
kärlek att ge, söker tjej att resa, mysa 
och dela livet med. Är du 45-58 år,  
i 06-omr., skriv gärna åt mej. (1199976)

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

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

 <Mies etsii sinua

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)

Täällä rauhallinen, aikuinen, hel-
lä, mukava, luonnossa viihtyvä mies, 
54/183/87. Etsin miellyttävää naista 
kaveriksi, rakkaaksi. (1201047)

Olen tavallinen, 49v mies. Etsin tositark. 
naisystävää 06-alueelta. (1200410)

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

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

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

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

Man, 27-årig, från 06-omr., söker en 
rökfri tjej, 23-34 år, för seriöst förhål-
lande. (1194989)
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Luotettava, 56/183/80 mies etsii nais-
ta ilman koko-/ikärajaa. Tositark./seik-
kailu. (1191687)

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

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

Hyväkunt., monitait., vapaa, luotettava, 
mukava, 61v mies etsii 45-60v naista 
06-alueelta tositark. (1201738)

Täällä olisi 45v mies Kokkolasta ja etsin 
vapaata romaninaista ystäväksi tai enem-
män. Voisit olla iältäsi 25-35e. (1201693)

Missä olet yh-nainen, 18-47v, Pohjan-
maalta? Raitis, savuton iskä odottaa 
vastausta. (1201627)

Täs vapaa mies 06-alueelta. Olen 46v, 
hoikka, rehellinen, fiksu, töis olen. Sinä va-
paa nainen, olet mukava, hoikka, puhelias, 
saa olla lapsia. Läheltä Sjk:a. (1201358)

Maaseutuhenk., pitkähiuksinen, aito blon-
di, 47-56/160-170/miel.XL, rehellinen, ei 
tupakkaa/alkoholia. Olisi hyvä, jos harras-
taisit liikuntaa kanssani, osaat laittaa ruo-
kaa/hoitaa kotia. Sinulle paikka okt:ssa 
maaseutukaupungissa. (1201355)

Uhkeaan, isoon, povekkaaseen, huu-
morintaj. ja rentoon naiseen haluaa tu-
tustua herrasmies, alle 60v. Tykkäät-
hän olla lähekkäin. (1200996)

Fiksu nainen, ihanainen. Minä miehen-
tapainen, 70/160, terve, raitis, elämää 
kokenut seniori, vapaa leski, joka osaa 
rakastaa ja sinua arvostaa. (1200730)

Olen kiva, puhelias, hellä, herkkä, lap-
seton, työssäkäyvä, sopusuht., 44v 
mies, en kapakoi enkä tupakoi. Etsin 
kivaa naista tositark. (1200691)

Täällä mielenkiintoinen mies, 50v. 
Oman tien kulkija, aikuinen nainen, suo-
sittelen ottamaan yhteyttä. (1200629)

Är man, 69 år. Söker kvinna som är 
som förr som klär sig som 50-60-tal. 
Intr. hav, 50-60-tals bilar, country mu-
sic och mycket mer. (1200612) T

Raitis, reilu ja sydämensivistys-
tä omaava, keski-ikäinen, vapaa mies 
06-alueelta etsii tositark. sydänystävää 
yhden miehen naisesta. (1200563)

Hukassa sinä kiva nainen, joka kaipaat 
miestä elämän arkeen, iloihin ja surui-
hin. Olen 47/191/99, tummahiuksinen, 
rehti, pohjalainen mies. Takkatulen ää-
reen kutsuupi. Myös yh. (1200549)

Missä olet, sinä pitkäkynsinen nainen? 
Sinua etsii söpö nallekarhu. Olen rau-
hallinen, rehellinen, hellä, huumorin-
taj., 49/179/100 mies. (1200540)

Olenko etsimäsi mies E-Pohjanmaalta? 
Olen tumma, 180/80, nuorekas, urheile-
va, huumorintaj. kaveri. Sinä 30-45v, nätti, 
nuorekas nainen, ota yhteyttä. (1200516)

Olen 70v, vapaa ja luotettava mies. Etsin 
luotettavaa ja hellää naisseuraa 06-alueel-
ta. Olen vakavarainen mies. (1200514)

Kristilliset perusarvot omaava, sydämel-
lä tunteva ja järjellä ajatteleva, lapsirakas, 
vapaa mies 06-alueelta etsii yhteistä ys-
tävävyyttä ja arkirakkautta samoin tunte-
van naisen kanssa. (1200116)

Olen 51/186/95, kunnollinen, asiat ok, 
työ jne. mies, kehtaan näyttäytyä. Viesti 
ja tutustutaan. Olen vapaa. Sinä kunnol-
linen, ok, n. 40-55v nainen. (1200006)

Pirtee ja povekas, n. 40-55v, rehti nai-
nen, sut haluis vakijuttuun 60/185/90, 
nuorekas, raitis ja ok-näk. Leijo-
na-mies. Sjk. (1199970)

Olen vapaa, nuorekas, 64v mies. Sinä 
vapaa, n. 45-65v nainen, otapa yhteyt-
tä. (1199966)

Vapaa, 61/190/88, mukava, huumo-
rintaj. mies etsii kivaa, 45-60v naista 
06-alueelta tositark. (1199832)

Olen 68v mies ja etsin luotettavaa, mu-
kavaa naista tosissaan, jos sellainen 
vielä on. (1199595)

Sinä fiksu, kiva nainen. Tule kaveriksi, 
ystäväksi, kumppaniksi. Olen 68/183, 
vapaa, mukava, rehti mies 06-alueelta. 
Nimim. Tanssinharrastaja. (1199443)

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

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

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

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

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

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

Haen 60-65v naista 06-alueelta. Olen 
kulttuurista ym. ja matkailusta kiin-
nostunut. Soita, sinä Pohjanmaan tyt-
tö. Tykkään, jos olet pullukka, XL-XXL-
kok. tai jotakin. (1198056)

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

Kunnollinen, keski-ikäinen ja luotetta-
va, toisen huomioonottava, vapaa mies 
06-alueelta etsii tositark. perhekes-
keistä, parisuhteesta kiinnostunutta, 
yhden miehen naista. (1197269)

megamarkkinat

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

mega.mainostaja.com

  SEKALAISTA
Iisa auttaa! Yksinäisyys, rakkaus, ih-
missuhteet, terveys ja työ ovat huole-
nasi. Apua silloin kun sinä sitä tarvit-
set. Soita p. 070093077, puhelun hin-
ta 1,98e/min+pvm, Solmu, PL 84, 
90501 Oulu.

Mitä ihanaa tuleva Uusi Vuosi 2018 
tuo sinulle? Soita ja kysy selvänäkijäl-
tä Päivi Alanen, varaukset ark. 9-18 
0451296806 tai ilman ajanvarausta 
070081888, 2,37e/min+pvm. Katso: 
www.paivialanen.fi

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

 <Nainen etsii sinua
Etsin suomalaista miestä, joka haluaa ol-
la avoliitossa minun kanssa Hkissä. Jos 
haluat kokeilla onnea, vakiintua ja tavata, 
ota yhteyttä. Olen suomenruotsalainen, 
sinkku, hurmaava, ihastuttava ja erootti-
nen, pidän luonnosta. (1200979)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 <Parit etsivät
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)

Olemme pari, 65v. Etsimme miestä tai 
paria, jolla rantasauna lämmin. Vaimol-
la syntymäpäivät, kylvetetään hänet ja 
vähän tarjoilun kanssa. (1200209)

Jätä kuvailmoitus 
itse netissä

mega.mainostaja.com


