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HAMMAS-
PROTEESIT

VAASA 312 1233
Kauppapuistikko 20B

LAIHIA 477 0744 
Kauppatie 5

MAALAHTI 347 8080
Köpingsvägen

20 v.
alallaErikoishammas-

teknikolta
• uudet kokoproteesit
• tiivistys ja korjaus jopa odottaessa!
• hammasproteesien tarkastus ilmaiseksi! 
• takuutyö

Soita ja varaa aikasi!

#

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

HUOLENPITOA LÄHELTÄSI - OMSORG NÄRA DIG

Läkarcentralen Promedi bjuder på 
en gratis undersökning av födelsemärken!

Reservera din egen tid för temadagen 
lö. 28.4 kl 10-14!

Lääkärikeskus Promedi tarjoaa 
ilmaisen luomentarkastuksen!

Varaa oma aikasi teemapäivään 
lauantaiksi 28.4. klo 10-14!

Tarjoukset voimassa 12.4 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

Maalipensselisetit kaikki/Målpenselset -25%
Työhanskat kaikki mallit/arbetshandskar -25%
Kevät tulee muoviset jalkineet ”Roksit!”
Våren kommer! Plastskor, "crocs" 5€
Fairy käsitiskiaine 450ml/Fairy handdiskm. 450ml 0,90€ 
Katuharjat ja varret       Suomi laatua
Piassavakvast och skaft, Finsk kvalitet -25%
Vahakankaat kaikki mallit myös kevään uutuudet!!
Alla modeller av vaxdukar, även vårens nyheter  -25%

VIELÄ HYVIÄ JÄLJELLÄ!! KÄYTETTYJÄ PUUNTYÖSTÖKONEITA, 
PUUSEPILLE JA HARRASTELIJOILLE: Puusorveja, vannesahoja, 

pyörösahoja, lehtisahoja. Pellintyöstöön: levyleikkureita!!!!!!!

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

-25%
Paljon alennettuja uusia tuotteita/ många nya produkter  -20%  -50%  ja -70%

”En anna 
lääkityksen 
hidastaa 
elämääni”

Anja löytyy jo lähes 300 apteekista. Etsi lähin Anja-apteekkisi osoitteesta anja.fi

HYÖDYT:
• Annospusseihin on selkeästi merkitty 
 mm. lääkkeiden ottopäivämäärä ja -aika.
• Asiakas saa selkeän lääkityskortin koko lääkityksestään.
• Koneellinen annosjakelu on hygieenisempää, tehokkaampaa ja 
 virheettömämpää kuin lääkkeiden jakelu käsin dosettiin. 
• Annosjakelupussi on helppo avata.
• Kotiin ei kerry turhia, käytöstä poistuneita lääkkeitä.
• Annosjakelupussi kulkee kätevästi mukana myös matkoilla.

Anja on apteekkien tarjoama 
koneellinen annosjakelupalvelu, 
jossa apteekki toimittaa säännöllisesti 
käytettävät tabletit ja kapselit 
pakattuina muovisiin kerta-annos-
pusseihin aina kahdeksi viikoksi 
kerrallaan. Palveluun sisältyy 
potilasturvallisuutta parantava 
kokonaislääkityksen tarkistus. 
Kysy lisää lähimmästä apteekistasi.

 +358 (0) 400 947 000
sundqvist@outlook.com

www.resmedgoran.com

Res med
Göran!

www.jungman.fi 

Restaurant BarCafé

jungman@pp.inet.fi 

Sjögatan 8, Kristinestad

Tel. 0400 234389

www.jungman.fi 

jungmanKRS

www.onskesang.fi            www.toivesanky.fi             

OLYMPIAKATU 16          T. 050 3804154
fre/pe 12-18,lö/la 12-16,sö/su 12-16 må/ma 12-18

Nytt i Vasa
Direkt från tillverkaren
Sängar och madrasser

Alla måtten
Kvalite till hem och villa

Uutta Vaasassa
Suoraan valmistajalta

Sängyt ja patjat
Kaikki mitat

Laatua kotiin ja huvilalle

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

•

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
&&

73 000 kappaletta joka viikko!
Postijakelu perjantaisin.



R&D och 
skarvar
Mega publicerar en artikelserie med 15 fakta för att 

belysa de aspekter som den nuvarande kommun-
strukturen påverkar negativt. En region som 
Enestam-Rapo utredning föreslog 2014 skulle 

kunna förhindra förgubbningen och förgummningen av 
hela Österbotten. 
Skall svenska Österbotten finnas på kartan måste ganska 
snabbt skapas en region som drar till sig unga och har 
moderna arbetsplatser och Cityliv. Först när fler unga 
flyttar från Sverige hit kan vi säga att det är bra som det är.

FAKTA 2

I bifogade bilder syns att Sydösterbotten är i samma demografiska 
kategori som dom värsta Öst finländska områdena.  I den andra 
bilden syns att andra städer i Finland med hög export har fem-
sex dubbelt mer offentlig R&D än Österbotten (och detta har på-

gått i 20 år). Hur kommer det sig att varken SFP, SDP, Samlingspartiet, 
regionförbundet, kommunerna osv. har uppmärksammat skevheten? 
Inga världsledande funktioner eller regioner som vill hänga med, kan 
hålla sig på kartan i längden utan R&D - både offentlig och privat.
Byapolitiken har sina goda sidor – men också negativa. Den har 
lett till ett fantastiskt åsidosättande av det som är fundamentet för 
samhällsutveckling till förmån för enkla och kortsiktiga intressen. Av 
dom kommuner som skapar nya arbetsplatser söder om Nykarleby får 
endast Vasa godkänt. Korsholm har en självförsörjningsgrad på bara 
60%!
Skarvproblemet borde och skall naturligtvis åtgärdas men vi är 
berövade på cirka 150 miljoner årligen i R&D. Och det på grund av 
att kommunstrukturen leder till att majoriteten av befolkningen inte 
kommer i kontakt med denna fråga. De flesta vet kanske inte ens vad 
R&D är och borde vara – den diskuteras inte i småkommuner. Få ser 
helheten. Många vill till och med undvika helheten.

Sydösterbotten har avfolkats - unga har packat iväg. Demo-
grafin är snart omöjlig att vända. Det finns inte tillräckligt mo-
derna arbetsplatser och en utvecklande samhällspolitik – bya-
politik, hembygdsföreningar och EU-projekt i all ära. En snabb 
googling ger vid handen att inga sydösterbottniska kommuner 
har behandlat den nya tidens R&D men nog väldigt engagerat, 
intensivt och med mycken tid t.ex. skarvar. Inga ungdomar har 
flyttat på grund av skarvarna. Största delen av ungdomarna 
har flyttat på grund av avsaknad av utvecklingsmöjligheter 
(R&D) och den framtid den skapar! Inte bara Centralsjukhuset 

har lidit av den söndertrasade kommunstrukturen. Vi går miste 
om 150 miljoner årligen offentlig R&D på grund av att små-
kommuner inte har intresse av riktiga frågor.
Byapolitiken berömmer sig själv med att den ser de verkliga 
behoven och kan bättre fokusera på det som verkligen be-
hövs? Kanske det bara delvis är rätt. Varför är småkommu-
nerna / byapolitiken mest intresserad av det som ögat ser men 
inte det som styr framtiden?

EN NYSKRIVEN MUSIKAL 
AV HUMORGRUPPEN KAJ

PREMIÄR: 8.9.2018 
PÅ RITZ I VASA 

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

”Jag låter inte 
medicinerna 
bromsa mitt 
liv”

Anja finns redan på närmare 300 apotek. Hitta din närmaste Anja-apotek på anja.fi

FÖRDELAR:
• På varje påse står det tydligt bland 
 annat vilket datum och vilken tid läkemedlet ska tas.
• Kunden får ett åskådligt medicineringskort över hela sin medicinering.
• Att använda maskinell dosdispensering är mer hygieniskt, effektivt och 
 felfritt jämfört med att dosera läkemedlen för hand i en dosett.
• Dosdispenseringspåsen är enkel att öppna.
• Inga onödiga läkemedel som inte längre används samlas i hemmet.
• Dosdispenseringspåsen är även smidig att ha med på resan.

Anja är en dosdispenseringstjänst 
som apoteken erbjuder. Via Anja 
expedierar apoteken tabletter och 
kapslar som ska tas regelbundet, 
förpackade i engångsdoser som räcker 
för två veckor. I tjänsten ingår att 
apoteket kontrollerar medicineringen 
som helhet, vilket förbättrar
patientsäkerheten. Be ditt närmaste
apotek om mer information.

Bocks'in pääsiäiskokko
keräsi satoja kävijöitä
Hundratals besökte 
Bock's påskbrasa 

UUSI VAASA - NYA VASA



UNIKA FANTASTISKA
PRODUKTER
VARJE LÖRDAG!

- 30%
Veckans jubileumsprodukt
Viikon juhlatuote

Ostronskivlingar:
5,00 € / 150 g
9,00 € / 300 g

EKOLOGISKT 

GRISKÖTT
Ribbs 8.50€/kg
Ugnskött 700-1200g 
7.50€/kg

Glada Knorren

Peter & Niklas
Norrbacks potatis

2kg – 1,40€
5kg – 3,50€

Melody (45-55mm)

Halvt lamm (ca. 9 kg, styckat,vakuumförp.).....................16,00 Eur/kg
      •  Fiol, bog m.ben, nackpuckar, revbensspjäll,kotletter,färs
”Lamm special” (ca. 7 kg, styckat,vakuumförpackat).......20,00 Eur/kg
      • Stek, bogstek, lammfärs , kotletter  

12.00-15.00

D I R E K T S U O R A A N
TÄTÄ 
EI PIDÄ 
JÄTTÄÄ 
VÄLIIN!

12 ägg 2€
30 ägg 5€

Sutelan Mylly
Ruisjauho 2 kg 3,20 €
Puolikarkea vehnäjauho 2 kg 3,20 €
Mannaryyni 1 kg 2,20 €
   Jauheliha 13 € / kg
   Ossobucco 13 € / kg
Esse Highland

Från Bock's byabutik
Bock'sin kyläkaupasta

Wasa Coffee  6,50 € (150 g)

Liksom andra städer med vilja 
att satsa offensivt på utveckling 
och service har Vasa genom åren 

naturligtvis uppvisat såväl över- som 
underskott. Hade man under åren 
2013-2016 velat försämra sina invånares 
köpkraft genom en lika hög skattesats 
som Korsholm hade man dragit in 51,7 
miljoner extra och aldrig haft något 
underskott överhuvudtaget. Trots lägre 
skattesats var hela Vasa stadskoncerns 
ackumulerade överskott 2016 134,8 
miljoner jämfört med motsvarande 8,9 
miljoner euro i Korsholm. I en jämförelse 
mellan 13 städer - som representerar 
40% av landets befolkning - hade Vasa 
den minsta reparationsskulden för 
byggnader. Politikerna borde nu flytta 
blicken från backspegeln till framru-
tan - vilken är större, eftersom den är 
betydligt viktigare. Låt våra kommuners 
respektive ekonomiavdelningar vid be-
hov spekulera närmare i skolbyggnaders 
gängse värde eller jämföra tillgångarna i 
kommunalt ägda bolag.

Yhteiset haasteemme  - ja mahdolli-
suutemme - ovat Vaasan alueella ja koko 
Pohjanmaalla aivan eri tasolla. Enemmis-
tö korkeimman tason lainsäätövallasta 
on nimittäin sitä mieltä, että meidän on 
hakeuduttava "laajaan" päivystyshoitoon 
Seinäjoelle. Samat voimat ovat myös 
esittäneet, että Pohjanmaata nimenomai-
sesti kielletään kehittämästä tietynlaisia 
sosiaali- ja terveyspalveluja. Pohjanmaan 
vientirannikolta ei pelkästään viedä päätös-
valtaa tässä asiassa, vaan meidät suorastaan 
pakotetaan ostamaan nämä palvelut laajan 
päivystyksen omaavilta alueilta – meidän 
tapauksessa Seinäjoelta. Sen lisäksi, että 
tämä on huono asia koko maan kannal-
ta, se on henkilökohtaisen mielipiteeni 
mukaan loukkaavaa ja alentavaa. Toivon 
sydämeni pohjasta, että kaikki yhteiskuntaa 
kehittävät tahot pysähtyvät viimeistään nyt 
miettimään ajankäyttöään. Emme nimittäin 
ole enää aidosti itsenäisiä. Yhä useammat 
maakunnat tullaan yhdistämään lähitule-
vaisuudessa ja voimme jo nyt nähdä, että 
ne 12, jotka valittiin täysin järjenvastai-
sesti laajan päivystyksen alueiksi, tulevat 
suurella todennäköisyydellä muodostamaan 
uuden perustan. Pohjanmaan tulevaisuus 
ja monikielisten instituutioiden tuleva ke-
hityspotentiaali riippuu siitä, kuinka Vaasa 
onnistuu kasvamaan reilusti sekä paperilla 
että orgaanisesti – sekä myös seuraavasta 
hallituskokoonpanosta. Tämä voi tuntua 
epäoikeudenmukaiselta, mutta se on totuus.

Palataksemme Vaasan talouteen, voin to-
deta, että olemme peruspalveluiden lisäksi 
erityisen ylpeitä kaikista panostuksista, jois-
ta ystävämme naapurikunnissa voivat myös 
hyötyä. Teemme päivittäin työtä kaikkien 
alueen asukkaiden puolesta ja panostamme 
mielellämme eniten koko maassa kulttuu-
riin, rakennamme uimahalleja, jalkapal-

lostadioneita, tutkimuslaboratorioita, me-
renkurkun laivoja ja niin edelleen. Vaasan 
viimeisimmästä infolehdestä kuka tahansa 
voi lukea, kuinka olemme ainutlaatuisten 
kumppanuuksiemme kautta luoneet alustan 
miljardin (= 1000 miljoonan) euron poten-
tiaalisille investoinneille, josta kaupungin 
suora osuus on ainoastaan 150 miljoonaa. 
Näitä panostuksia priorisoidaan nimen-
omaan siksi, että ne luovat sekä suoraan 
että välillisesti uusia työpaikkoja nykyisille 
ja tulevan sukupolven merenkurkun alueen 
asukkaille.

Mikäli haluamme, että ihmisillä ja yri-
tyksillä on hyvä tulevaisuus Pohjanmaalla, 
vaaditaan itsenäisen päätöksenteon takaisi-
nottamista terveyspalveluasioissa sekä mo-
nipuolisia työpaikkoja, vahvoja korkeakou-
luja, tutkimusalustoja, satamia, vahvoja ja 
strategisia kansainvälisiä yhteistyökumppa-
neita, tuomioistuimia, lentoasemia ja paljon 
muuta. Vaikka nämä toimivan yhteiskun-
tarakenteen peruspalikat eivät fyysisesti 
sijaitse nykyisen Mustasaaren alueella, olen 
yllättynyt, miten ne melkein kokonaan 
puuttuvat keskustelusta. Monien vuosien 
keskustelujen ja monien selvitysten jälkeen 
nostan kuitenkin nöyrästi hattua, sillä 
selvä enemmistö Mustasaaren valtuustosta 
äänesti kuntaliitosneuvottelujen aloittami-
sen puolesta Vaasan kanssa. Maarajan säätö 
vuonna 1973 oli hyvä ja kaukokatseinen 
siihen aikaan. Nyt on meidän vuoro – Vaasa 
ja Mustasaari kärjessä – yhdessä nostaa 
katse sekä kantaa vastuu tulevien alueemme 
sukupolvien toimintaedellytysten turvaami-
sesta. Vain yhdessä voimme saada takaisin 
itsemääräämisoikeutemme sairaanhoitoasi-
oissa sekä hyödyntää sitä valtavaa kasvupo-
tentiaalia, joka alueellamme on!

Joakim Strand,Kansanedustaja
Vaasan kaupunginvaltuuston pj.

"Vi jobbar dagligen för alla regionens 
invånare och satsar gärna mest i landet på 
kultur, bygger simhallar, fotbollstadions, 
forskningslaboratorier, kvarkenfärjor mm."

- Joakim Strand

Vasa stad har stark ekonomi

De gemensamma utmaningar och 
möjligheter vi i Vasaregionen och hela 
Österbotten står inför ligger på en helt an-
nan nivå än dåtida kommunalbyråkratiskt 
sifferbollande. En majoritet av den högsta 
lagstiftande makten anser nämligen att vi 
skall uppsöka svenskspråkig akutsjukvård 
i Seinäjoki. Samma krafter har lagt fram 
nya lagförslag som uttryckligen förbju-
der landskapet Österbotten att utveckla 
avancerade social- och hälsovårdstjänster. 
Inte nog med att Österbottens exportkust 
fråntas sin beslutanderätt gällande dessa: 
man direkt tvingas att införskaffa dem ut-
tryckligen från fulljoursområdena - i vårt 
fall Seinäjoki. Förutom att detta är dåligt 
för Finland anser jag personligen det vara 
både djupt kränkande och förnedrande. 
Jag hoppas av hela mitt hjärta att alla seriö-
sa samhällsutvecklande krafter senast nu 
stannar upp och ser över sin tidsanvänd-
ning. Vi är nämligen inte självständiga 
på riktigt längre. Flera landskap kommer 
inom en överskådlig framtid att slås ihop 
och vi ser redan nu att de 12 som - mot allt 
vett och etikett - valdes till fulljoursland-
skap med stor sannolikhet utgör den nya 
stommen. Österbottens framtid samt de 
svensk- och flerspråkiga institutionernas 
framtida utvecklingspotential hänger på 
huruvida Vasa lyckas växa rejält både på 
pappret och organiskt - samt nästa reger-
ingsbas. Det kan kännas orättvist, men 
sådan är verkligheten.

För att återgå till Vasas ekonomi så kan 
jag meddela att vi förutom basservicen 
är extra stolta över alla de satsningar 
som även vänner från andra kommu-
ner har nytta av. Vi jobbar dagligen för 
alla regionens invånare och satsar gärna 
mest i landet på kultur, bygger simhallar, 
fotbollstadions, forskningslaboratorier, 
kvarkenfärjor med mera. I Vasas senaste 

informationstidning kan vem som helst 
läsa om hur vi genom unika partnerskap 
skapat grund för potentiella nyinveste-
ringar på cirka en miljard (= 1000 mil-
joner) euro - varav stadens direkta andel 
endast är 150 miljoner. Dessa satsningar 
prioriteras uttryckligen för att de direkt 
och indirekt skapar nya jobb åt nuvarande 
och kommande generationer i kvarkenre-
gionen. 

Om vi vill att människor, företag och 
även svenska språket skall ha en god 
framtid i Österbotten krävs förutom ett 
återtagande av självständigt beslutsfat-
tande över all vårdservice även mångsidiga 
arbetsplatser, starka högskolor, forsk-
ningsplattformer, hamnar, starka inter-
nationella strategiska samarbetspartners, 
rättsinstanser, flygfält och mycket mer. 
Även om dessa grundläggande element 
för samhällsbygge inte fysiskt finns inom 
nuvarande Korsholms gränser så förvånar 
det mig att de nästan totalt lyser med sin 
frånvaro i debatten. 

Efter åratal av diskussioner och flera 
utredningar lyfter jag ödmjukt på hatten 
för att en klar majoritet i Korsholms full-
mäktige velat starta seriösa förhandlingar 
med Vasa. Den gränsjustering som gjordes 
1973 var bra och framsynt i den tid som 
då rådde. Nu är det vår tur - med Vasa och 
Korsholm i spetsen - att höja blicken och 
bära ansvar för kommande österbottniska 
generationers verksamhetsförutsättningar. 
Endast tillsammans kan vi återfå äkta 
självständighet över vårdapparaten samt ta 
vara på den enorma utvecklingspotential 
som finns i vår gemensamma region."
 

Joakim Strand
Riksdagsledamot

Vasa stadsfullmäktige ordf.

Energiek stadje aan de Botnische golf
De gouden eeuw van de
Finse telefonie — lees:
Nokia — ging aan Vaasa
voorbij. Maar het stadje
prijst zich gelukkig met
zijn transformatie tot
energie-hotspot. De
Chinezen staan in de rij.

G
emeentebesturen inFin-
land leden langaaneen
soort omgekeerdegoud-
koorts.Dat goudheette
Nokia.Waarde toenmalige

telefoongigant vestigingenneerzette,
leverdedathonderden, somsduizenden
banenopen torenhogebelastinginkom-
sten. Finse steden voerden inde jaren
negentigdanookeen felle strijd voor
nieuwe vestigingenen fabrieken van
Nokiaophungrondgebied.OokVaasa,
een stadje 430kilometer tennoorden
vanHelsinki, deedmeeaandeze concur-
rentiestrijd,maar greepnaast depotmet
goud.Anno2016 isburgemeesterTomas
Häyrydaarniet rouwigmeerom. ‘Steden
zoalsOulu enSalo,die vestigingen van
Nokiahadden,hebbennog steeds last
vandeneergang vande telefoonfabri-
kant.’UiteindelijkhieldNokia alleen
fabriekenenvestigingen rondHelsinki.

Vaasaherpakte zich: het realiseerde
zichdat er eenandere goudaderdoorde
stad liep—deenormeschat aankennis
openergiegebied.Nu isde stadmethaar
67.000 inwoners eenwalhalla voor
ingenieurs enenergiedeskundigen. Zelfs
Helsinki kanniet tippenaandewerk-
gelegenheiddieVaasamet zijn ener-

G
oed licht is veelwaard
inNoord-Finland,
waardenachten lang
zijn.Datheeft hoge

energierekeningen tot gevolg.
Niet alleenkost licht geld, dat
geldtookdegrotewarmtedie veel
lampenafgeven.Ruimtenmoeten
daardoorvervolgensweerworden
gekoeld.DusbedachtLumitar
de ‘lightarray’:eenoppervlak
dat lichtgeeft, inplaatsvaneen
gloeiendedraadofgas.Hijpastdit
vooral toe ingrote loodsenenbe-
drijfspanden.MedewerkerVictor
TukkolavanLumitarspreekt
nooitvan ‘lampen’,maarvan
‘verlichters’.Wanthunproducten
zijnstriktgenomengeenlampen.
‘Latenwederegionalesporthalals
voorbeeldnemen’, zegtTukkola.
‘Voordatwijonzeverlichtersdaar
installeerden,verbruiktedehal
jaarlijks855.000kilowattuur.Dat
isnugedaaldnaar 226.000kilo-

V
aasakon lange tijd
bogenopoude ver-
worvenheden.Grote
spelers alsABBen

Wärtsilä zorgden lokaal voor
een stabiele economie en lage
werkloosheid.De concentratie
openergie isnieuwenonderne-
mer Jukka-PekkaMäkinen ishet
symbool vandezeontwikkeling.
Hij richtte tien jaar geledenThe
Switchop, eenbedrijf dat aanvan-
kelijk vooral opmaat gemaakte
turbinegenerators voorwindmo-
lensmaakte.MaarTheSwitch
richt zichopwisselendeniches,
waarinnoggeenanderbedrijf
actief is, verteltMäkinen.
‘Demeest recentelijk aan-
geboordemarkt is die van
scheepsassen.Wehebbennet
eenpaar schepenafgeleverd
met eenaandrijfasdie als een
generatorwerkt.’ Zokrijg je
eenmotordie ookenergie kan

wattuur—bijna eenkwart van
het originele energieverbruik.’

Lumitar isnaar eigen zeggen
het enigebedrijf dat dit soort
‘verlichters’maakt enhet richt
zichbijna exclusief opdeex-
portmarkt. ‘Wehebbennet een
programmaopgezet inde Indiase
deelstaatMaharashtra,waarvan
Bombaydehoofdstad is.Hetplan
isnudatweelkdorpbinnendie
staat gaan verlichten.’

opwekken.Magnetenomrin-
gendeaandrijfas tussenmotor
en schroef.Metde energiedie
vrijkomtdoormagnetischewrij-
vingkunnende scheepshutten
worden verlicht.Het eerste schip
metdeze technologie, deDeen-
seTernsund, schreef onlangs
geschiedenis indeRotterdamse
haven:het kwamals eerste tan-
ker ooit vloeibaar aardgas ‘inla-
den’.Mäkinen: ‘Grotebedrijven
kunnenzulke ideeën vaakniet
omzetten in realiteit. Jemoet
snel zijn.Wij hebbendezemarkt
ontdekt voordatdie echt gaat
groeien.’

Deondernemer is gaandeweg
iets positiever gewordenoverde
aanpak vanklimaatverandering
doorde internationale gemeen-
schap. ‘Maar er isnog steeds veel
ruimte voor verbetering.’

giesectorbiedt. VandeFinse export van
energieproducten is 30%uit deze stad
afkomstig.

Vande140actievebedrijven zijn
scheepsmotoren- engenerator-
bouwerWärtsilä enautomatiserings- en
infrabedrijf ABBdegrootste.Deener-
giebedrijven zettengezamenlijk €4mrd
om.Ende rek is ernog langniet uit, als
weaanjagerHäyrymogengeloven. ‘De
toekomst is prachtig, vooral voor ontwik-
kelings- enontwerpafdelingen.Hetbui-
tenlandheeft veel interesseomhier te
investeren.’Deburgemeester ziet vooral
kansen inontwikkelingslanden, zoals

enfinanciële raamwerk’, betoogtHäyry.
‘De economie- en rechtenfaculteiten
stekendaarvoordekoppenbij elkaar.’

Het epicentrumvandezekruisbestui-
ving isdeVaasaEntrepreneurSociety
(VES), die in2015opgezet isdoor studen-
tenvandezesuniversiteitenenhoge-
scholen inVaasaenomstreken.Woord-
voerderVertti Sinisalo is trotsopdegroei
vanzijnclub. ‘Wehebbennu2500 leden.
Erbleekveelbehoefte te zijnaangele-
genhedenomincontact tekomenmet
ondernemingsgezindestudentenvan
anderedisciplines.Erkomteenenorme
explosie vanstart-upsaan inVaasa.’
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Hotspot:EnergyVaasa

Idee:duurzame lampen,
minderwarmte

Rolmodel: Jukka-Pekka
Mäkinen

Een oppervlak dat licht geeft, in
plaats van een gloeiende draad

Telkens in een andere
nichemarkt actief

ChinaenEgypte. ‘Hunmegastedenkam-
penmet enormeklimaatproblemen. Ik
benervanovertuigddatwij eenbijdrage
kunnen leverenaandeoplossing.’

Omzijnkennis enkunde tepromo-
ten, zoektVaasa steedsnieuweplekken
omdie toe tepassen. Zo vaart er een
milieuvriendelijke veerboot vanVaasa
naarUmea inZweden.En ineendorp
buitenVaasagebruikenalle inwoners
een slimme,digitale energiemeter, om
wetenschappelijke testsmet variabele
wind- en zonne-energiemakkelijker te
maken. ‘Wedenkenniet alleennaover
techniek,maarookoverhet juridische

Koploper
ZelfsHelsinkikan
niet tippenaande
werkgelegenheiddie
Vaasa tegenwoordig
met zijn energiesector
biedt

Koen Verhelst

Tussen Vaasa en het Zweedse Umea vaart eenmilieuvriendelijke veerboot die is ontwikkeld in Vaasa.

Minder hoge ener-
gierekeningen door
slimme ‘verlichters’.

KoenVerhelst is correspon-
dent voorScandinavië en
deBaltische staten.

Reacties en opmerkingen
naarMorgen@fd.nl

FINLAND

Vaasa

Jukka-PekkaMäkinen
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"Teemme päivittäin työtä 
kaikkien alueen asukkaiden 
puolesta ja panostamme 
mielellämme eniten koko 
maassa kulttuuriin, 
rakennamme uimahalleja, 
jalkapallostadioneita, 
tutkimuslaboratorioita, 
merenkurkun laivoja jne."
 - Joakim Strand

Vaasa kaupunki, kuten myös muut kaupungit, jotka haluavat panostaa vahvasti kehityk-
seen ja palveluihin, on vuosien aikana osoittanut luonnollisesti sekä yli- että alijäämää. 
Mikäli vuosina 2013-2016 olisimme haluneet heikentää asukkaiden ostovoimaa yhtä kor-

kealla veroprosentilla kuin Mustasaaressa, olisi kassaan kilahtanut 51,7 miljoonaa ylimääräistä, 
eikä alijäämää olisi kyseisenä ajanjaksona kertynyt. Matalammasta veroprosentista huolimatta 
koko Vaasan kaupunkikonsernin kertynyt ylijäämä oli vuonna 2016 jopa 134,8 miljoonaa, ver-
rattuna Mustasaaren 8,9 miljoonaan euroon. Vaasa on myös vakavaraisempi kuin Mustasaari. 
Yhteensä 13 kaupungin – jotka edustavat 40 % maan asukkaista – välillä toteutetussa vertailussa 
oli Vaasalla pienin rakennuksien korjausvelka. Poliitikoiden tulisikin nyt siirtää katse pienestä 
peruutuspeilistä huomattavasti suurempaan ja tärkeämpään tuulilasiin. Antakaamme kuntien 
talousosastojen tarvittaessa miettiä koulurakennusten arvoja tai verrata kunnallisessa omistuk-
sessa olevien yhtiöiden varallisuuseriä. Lehtien ja sosiaalisen median palstoilla näkyvä täysin 
erilaisten kuntien vanhojen talousnumeroiden "vertailu" on kuitenkin täysin turhaa. 

Vaasan kaupungilla 
vahva talous
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Testamentista unohtuu 
helposti perusasiat
AJASSA Testamentti kannattaa tehdä 
ajoissa. Se säästää myös läheisten aikaa.

Yksi tai kaksi liuskaa tekstiä ja pari 
todistajaa. Kannattaako mokomasta 
asiakirjasta maksaa satoja euroja, kun 
sen voi laatia itsekin?

– Ensimmäinen kompastuskivi on 
asiakirjan näennäinen helppous, sanoo 
lakimies Sampo Lapila Nordeasta.

Perintöasioiden parissa työskentelevät 
juristit törmäävät jatkuvasti itselaadit-
tujen testamenttien muoto- ja sisältö-
virheisiin.

Testamentti on esimerkiksi unohdettu 
allekirjoittaa tai todistajat ovat esteel-
lisiä

Pelkkä muotovirhe ei mitätöi testa-
menttia, jos kukaan ei moiti sitä. Jos 
testamentti kyseenalaistetaan, pienikin 
muotovirhe riittää pätemättömäksi 
julistamisen syyksi.

Sisältövirheet ovat myös yleisiä.
– Testamentti on kirjoitettu niin 

epäselvästi, ettei vainajan viimeisestä 
tahdosta saada selvyyttä, sanoo OP 
Helsingin lakimies Paulina Avellán.

Tähän on usein syynä se, että käsitteet 
menevät sekaisin. Netistä napataan 
valmiita pohjia: laaditaan hallinta- tai 
omistusoikeustestamentteja ymmärtä-
mättä niiden eroja.

Maallikolle ei ole aina selvää sekään 
mitä ylipäätään voi testamentata. 
Avioliitossa olleen testamentti kohdis-
tuu aviopuolisoiden välisen osituksen 
jälkeen jäävään vainajan omaisuuteen.

Testamentista huolimatta rintaperil-
lisellä on oikeus lakiosaansa, joka on 
puolet lakimääräisestä perintöosasta.

Vain harvinaisissa tapauksissa, joissa 
rintaperillinen on esimerkiksi rikok-
sella loukannut perittävää tai tämän 
lähisukulaista, lakiosaoikeus voidaan 
poistaa.

Ongelmia aiheuttavat myös päällek-
käiset testamentit, joista ei olla tietoisia.

– Testamentti on yksi elämän tär-
keimmistä papereista. Siihen kannattaa 
panostaa, huomauttaa Sampo Lapila.

Teksti: Marjo Rämö
Kuva: Päivi Tuovinen

Perintöasioiden parissa työskentelevät juristit törmäävät 
jatkuvasti itselaadittujen testamenttien muoto- ja sisältövirhei-
siin. Ne voivat vaikeuttaa omaisuuden jakamista testamentin 
laatijan tahdon mukaan.

Näin laadit testamentin itse:
• Teksti voidaan kirjoittaa käsin tai koneella. Merkitse päiväys.
• Muista allekirjoitus. Allekirjoittamaton testamentti ei ole 

pätevä.
• Todistajiksi tarvitaan kaksi yhtä aikaa läsnä olevaa henkilöä, 

jotka todistavat allekirjoituksillaan testamentin oikeaksi ja 
vapaassa tahdossa tehdyksi.

• Todistajien tulee tietää, että kyseessä on testamentti, sisäl-
töä ei tarvitse tietää.

• Todistaja ei voi olla testamentinsaaja, testamentin tekijän tai 
saajan lähisukulainen tai alle 15-vuotias.

• Todistajien tulee merkitä testamenttiin ammattinsa ja asuin-
paikkansa sekä todistamisen aika ja paikka.

Testamentilla vainaja määrää omaisuudestaan kuolemansa 
jälkeen.
Ilman testamenttia omaisuuden kohtalo määräytyy lain mukaan.

Testamentilla voi keventää merkittävästi perillisten verotusta.
Nordean, Op-pankin ja Hok-Elannon juristien mukaan tes-
tamentti kannattaa aina tehdä asiantuntijalla. OP Helsingin 
ja Nordean testamenttien hinnat lähtevät noin 300 eurosta. 
Hok-Elannossa testamentin lähtöhinta on 190 euroa.

– Testamentin laatimista omatoimisesti voi harkita lähinnä 
silloin, jos olet yksin asuva, eikä sinulla ole aviopuolisoa eikä 
perillisiä ja haluat testamentata omaisuutesi yhdelle taholle, 
opastaa lakimies Juhani Laine Hok-Elannosta.

Testamentti on myös verosuunnittelua
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Jan har levt ett färgglatt liv i Danmark, 
Tyskland och Finland. Via hans arbete 

hade han möjlighet att resa till många 
olika länder t.ex. alla de nordiska länderna, 
Holland, Belgien, Luxemburg, Frankrike, 
Österrike, Tjeckoslovakien och det forna 
Östtyskland. Resorna har lärt honom mån-
ga saker, men han berättar att det viktigaste 
i livet har varit människorna runt omkring 
honom och förmågan att tänka positivt. Ef-
ter diagnosen 2009 av Parkinsons sjukdom, 
kändes det till en början som en katastrof, 
men Jan lärde sig sakteligen att en sådanhär 
händelse kan leda till positiva sidoeffekter. 
Plötsligt hade han mer tid att hänföra sig 
åt saker som är viktiga för honom. Sådana 
saker är konst, målande, ordsättning av 
egna låtar, människoförhållanden och enkla 
saker såsom en givande diskussion med 
grannen. Jans tankar kan man ta del av i 
hans sångtexter, bland annat i låten ”Det 
nya livet”, som hans son Jean har kompone-
rat samt uppför. På Bock’s kan du höra en 
inbandning av låten.

Jan har ritat sedan han barnsben och 
hans första tavla målade han redan som 
tonåring. Efter Jans diagnos i Parkinsons 
sjukdom började han ändå att måla på 
allvar. Jans konst är både abstrakt och sur-
realistiskt. Han älskar att måla på dessa sätt, 
eftersom det inte har några begränsningar 
och man kan låta sin fantasi löpa fritt.  Mål-
ningarna blir till något helt personligt som 
ingen annan tidigare har sett. Just detta är 
mycket fascinerande. Jan har ingen formell 

konstutbildning bakom sig, men han tror 
inte att det är nödvändigt. Det viktigaste är 
att man får göra det som man tycker om! 
Oftast genljuder det så att det kan väcka ett 
intresse även i andra. Redan om man har 
målat något som endast en person tycker 
om så är det en succé. Jans målningsprocess 
börjar med att han gör ett flertal skisser på 
vanligt papper. Av dessa blir endast några 
utvalda skisser till målningar, delvis i form 
av idéer till slutgiltiga målningar eller som 
sådana. I den sista fasen av processen färgar 
Jan målningarna med utspädda akrylfärger.

Jan vill gärna dela med sig av sin passion 
för livet och samtidigt stöda en bra sak. 
Ifall du köper en tavla av Jan kommer han 
därför att donera hälften av intäkterna till 
Finlands Parkinson-förening (Suomen 
Parkinson-Säätiö) som kommer att anv-
ända pengarna till vetenskaplig forskning 
kring parkinson sjukdomen. Ifall du stöter 
på Jan, prata gärna med honom! Han älskar 
att berätta historier från sitt liv, det är en av 
de saker som ger honom mycket glädje... 
och vad kunde inte vara bättre än att göra 
det samtidigt som du avnjuter en Bock’s öl? 
Trevliga konstutställnings-stunder!

Jans utställning ”New Life!” är hålls på 
Bock’s Corner Brewerys Restaurang under 
april och maj månad, med start från och 
med 7.4. Vernissagen av utställningen hålls 
under Internationella Parkinsondagen 11.4. 
kl 18. Välkommen till en kväll med diskus-
sioner om konst och livet!

Om konstnären Jan Bruun
• Född i Danmark i 1947
• Har studerat inom grafiska branschen 1965 - 1969 i Köpenhamn
• Har varit utbildningsinstruktör från 1973 - 1977 i Kiel i Tyskland
• Har varit avdelningschef i ett reproföretag från 1973 - 1977 i Hamburg i Tysk-

land
• Etablerade eget reproföretag från 1977 - 1991 i Danmark
• Flyttade till Finland och hade sitt eget konsultföretag från 1991 – 2009 inom 

tryckindustrin
• Diagnostiserad med Parkinson i 2009 och blev förtidspensionerad

Jan on elänyt värikästä elämää Tanskassa, 
Saksassa ja Suomessa. Työnsä kautta 

hänellä on ollut mahdollisuus matkustaa 
moniin maihin, kuten kaikkiin pohjois-
maisiin maihin sekä Hollantiin, Belgiaan, 
Luxemburgiin, Ranskaan, Itävaltaan, 
Tšekkoslovakiaan ja entiseen Itä-Saksaan. 
Hän on oppinut monia asioita matkojensa 
aikana, mutta kertoo, että tärkeimmät asiat 
ovat olleet ihmiset hänen ympärillään ja 
positiivinen ajattelu. Kun Parkinsonin tauti 
diagnosoitiin vuonna 2009, se tuntui alkuun 
katastrofilta, mutta hän oppi hitaasti, että 
tällainen tapahtuma voi tuoda positiivisia 
sivuvaikutuksia. Hänellä oli enemmän aikaa 
keskittyä kaikkein tärkeimpiin asioihin. 
Hänelle sellaiset asiat ovat taide, maalaus, 
laulusanojen kirjoittaminen, ihmissuhteet 
ja yksinkertaiset asiat, kuten miellyttävä 
keskustelu naapurin kanssa. Näitä ajatuk-
sia voit huomata hänen sanoituksistaan, 
joita esiintyy hänen poikansa säveltämissä 
ja esittämässä kappaleesta nimeltä  "Uusi 
elämä". Täällä Bocksissa pääset kuulemaan 
nauhoitteen kappaleesta.

Jan on piirtänyt pienestä pojasta saakka 
ja ensimmäisen maalauksensa hän teki 
teini-ikäisenä. Parkinson- taudin diag-
nosoinnin jälkeen hän alkoi kuitenkin 
omistaa aikaansa taiteelle tosissaan. Hänen 
maalaustyyliään voidaan kuvata abstraktiksi 
ja surrealistiseksi. Hän pitää tästä maalaus-
tyylistä, koska niissä ei esiinny rajoituksia. 
Kun voi vapaasti antaa mielikuvituksen 
virrata, saattaa luoda jotain, jota ei ole kos-

kaan ennen nähty. Tämä on kiehtova ajatus.  
Janilla ei ole muodollista taidekoulutusta, 
mutta hän ei myöskään usko, että tämä 
on välttämätöntä. Tärkeintä on, että tekee 
mistä nauttii. Yleensä se resonoi siten että 
muutkin kiinnostuvat. Lisäksi, jos luo jotain 
joka tyydyttää vain yhden henkilön, se on jo 
menestys. Yleensä Jan tekee useita luonnok-
sia käsin tavalliseen paperiin. Jotkut niistä 
luonnoksista saattavat sitten lopulta päätyä 
maalaukseen, joskus osittain tai joskus yh-
distämällä ideoita luonnoksista. Lopulliset 
maalaukset värjätään vedellä ohennetulla 
akryylillä.

Kaiken kaikkiaan Jan haluaa jakaa into-
himonsa elämässä ja samalla tukea hyvää 
tarkoitusta. Jos ostat hänen maalauksensa, 
puolet ostohinnasta lahjoitetaan Suomen 
Parkinson-säätiölle joka käyttää varat 
tukeakseen parkinson sairauden tieteellistä 
tutkimusta. Jos törmäät Janiin, juttele hänen 
kanssaan! Hän rakastaa kertoa tarinoita 
elämästään, se on yksi niistä asioista, jotka 
tuovat hänelle eniten iloa... ja mikä voisi 
olla parempaa kuin tehdä se samalla kun 
nauttii Bocks-olutta? Mukavia taidenäytte-
ly-hetkiä!

Janin taidenäyttely ”New Life!” on esillä 
Bock’s Corner Breweryn Ravintolassa huh-
ti- ja toukokuun ajan, alkaen 7.4. 

Avajaiset pidetään Maailman Parkinson 
päivänä 11.4. klo 18. Tervetuloa mukaan 
viettämään iltaa taiteen ja elämän keskuste-
lun parissa! 

Tietoa taitelija Jan Bruunista
• Syntyi Tanskassa 1947
• Opiskeli 1965-1969 grafiikkaa Kööpenhaminassa
• Opetti grafiikkaa 1973-1977 Kielissä Saksassa
• Oli 1973-1977 painotalon osastopäällikkö Hampurissa Saksassa
• Perusti oman painotalon Tanskassa 1977-1991
• Muutti Suomeen 1991 ja vuoteen 2009 asti pyöritti omaa konsulttifirmaa 

painoteollisuudelle
• 2009 diagnosoitiin Parkinsonin tauti ja joutui varhaiseläkkeelle

Avbildningar av djur och natur
Mitt namn är Sten Wikman. Jag är pensionär, självlärd konstnär och före detta sjöman.
Natur, djur och havet står mitt hjärta nära och återspeglas i mina verk. Akryl och akvarell hör till mina huvuds-
akliga verktyg. I djurporträtten använder jag airbrush-teknik.  Jag gör även verk enligt beställning.
Under april och maj finns mina verk utställda på Bock’s Corner Brewery i Ladan. Välkommen att ta en titt!

Vernissage på lördag 7.4. kl 12, välkommen!

Kuvauksia eläimistä ja luonnosta
Nimeni on Sten Wikman. Olen eläkkeellä oleva itseoppinut taiteilija ja entinen merimies. Luonto, eläimet ja meri 
ovat lähellä sydäntäni ja tämä näkyy myös vahvasti tauluissani. Työskentelytekniikkani ovat akryyli sekä akvarelli. 
Eläinmotiiveissa käytän ruiskumaalaus-tekniikkaa. Teen tauluja myös tilaustyönä.
Huhti- ja toukokuussa pidän näyttelyni Bock’s Corner Breweryn Ladossa. Tervetuloa tutustumaan taiteeseeni!
Kyselyt tilaustöitä varten / Förfrågningar gällande beställningsarbeten:
sten.wikman@suomi24.fi

Näyttelyn avajaiset lauantaina 7.4 klo 12, tervetuloa!

 8   9
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  Christian Nylund, Vasa. "Hunden Stina tillsammans med två
  leoparder".

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. 

  Mikko Maunula, Vähäkyrö. "Isä ja poika".

  Marianne Gråbbil-Hakkola

  Agneta Klemets. "Än så är det långt till vår".

  Kristina Granholm, Övermalax.

  Mathilda Börg, Vasa. "En katt som ligger och latar sig på kattcafeet i Tammerfors".

  Reijo Kärkkäinen, Isokyrö. "Kyllä se täällä sisällä eilen oli".

 10 11
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  Matti Hietala, Vaasa. "Vesille venosten mieli. Klobbskat".

  Helena Alanen, Hiiripelto, Tervajoki. "Auringonlasku
  Hiiripellossa".

  Elisabeth Holm, Kvimo, Maxmo.

  Markus Korpi. "Pilvilammen iltahiihto".

   Stina Martikainen. "Laiva lähtee, 18.3.2018".

  Anneli Nyberg, Korsnäs. "Unohdettu
  ämpäri".

  Vesa Vuorinen, Vaasa. "Puut ja aurinko, Olostunturi,
  Muonio".

  12 13
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  Boris Berts, Vasa. "Mars-Maaliskuu 2018".
  Marita Mannila, Kauhajoki. "Keväinen auringonlasku".

  Leena Minkkinen. "Talkkarin karkumatka".

  Tuula taskinen, Vaasa. "Rivi suorana".

  Randy Neubrand. “Looking ahead to next year”.

  Susanne Hammarberg, Närpes."Kanonviken i Kristinestad".

  14 15



Ota kuva ja kommentoi lyhy-
esti – max noin 100 merkkiä 

– tapahtumaa, treffiä, luontoko-
kemusta, rakennelmaa, ilmiötä, 
rakennusta, esinettä, tosiasiaa, - 
jotain jolla kuva voi saada osalli-
suutta aikaan. ”Bloggaa” 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 na-
turupplevelse, en konstruktion, ett 
fenomen, ett föremål, 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 gene-
reras 1 poäng vilket motsvarar 1 
euro. När 10 poäng samlats, får 
man ett presentkort värt 10 euro 
till Bock's byabutik.

mega@upc.fi  
"observateur"

OBSERVATEUR

24 mars "landa" 4 starar hos oss och har tydligen klarat alla köldnätter... 

Observateur: Yvonne Emmerstedt, Malax

     MAKE GOOD!

Mitä muu
takaan?

Vad anna
rs?heller bock

Räddning
en i mör

kret!DoppelbockPimeän y
ön pelas

taja!

A touch o
f Wasa in

 every bo
ttle!

WASA 

coffee porter

Bock’s kyläkauppa / gårdsbutik : To klo 15-18 / La/Lö. klo 12-15

Keväinen auringonnousu Laihialla.  

Observateur: Kaarina Tuomela, Laihia

Follow your dreams through the wall, the frost, the branches ! 

Observateur: Seema Ganoo, Vaasa

OBSERVATEUR



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

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

Kustannus / Utgivare: 
Paino / Tryck: 

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

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

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

POHJANMAAN MUSEO
JÄÄKÄRIT 6.10.2017–27.5.2018
Näyttely esittelee jääkäriliikkeen ja jääkärei-
den historiaa sekä vuosien 1917 –1918 tapah-
tumia Vaasan ja Pohjanmaan näkökulmasta.. 
Yleisöopastus sunnuntaina 8.4 suomeksi 
klo 14 ja ruotsiksi klo 13. Opastus sisältyy 
museon sisäänpääsymaksuun.
Avoinna: tiistai–sunnuntai 10–17  
Pääsymaksut: 9 € / 6 € / alle 18 v. ilmainen. 
Museokatu 3, Vaasa
VAASAN TAIDEHALLI
SULJETTU NÄYTTELYNVAIHDON AJAKSI.
UUSI NÄYTTELY 
TOTTE MANNES - EUROOPAN PORTTI
AVAUTUU YLEISÖLLE 14.4.2018. 
Avoinna: tiistai–sunnuntai 11–17. Ilmainen 
sisäänpääsy. 
Vaasan kaupungintalo, Senaatinkatu 1 D
Sisäänkäynti Raastuvankadun puolelta.

BLACK WALL GALLERY
RAUNI HULKE "AIKA JA ETÄISYYS", MAALAUKSIA.
31.3.-22.4.2018
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
Avoinna ti-to 12-18, la-su 12-14.

PRINTMAKERS STUDIO/GALLERIA 
Kirkkopuistikko 19 B. Galleriassa Jyväs-
kyläläisen taidegraafikko Kirsi Neuvosen 
näyttely 21.4. saakka. Studiossa Juha ja 
Tapani Tammenpään teoksia. Avoinna ke-pe 
13-17,la 12-15. Vapaa pääsy.

BOCK´S CORNER BREWERY
Gerbyntie 18 
LATO
STEN WIKMAN
REALISTISIA MAALAUKSIA
3.4-31.5.2018
Avajaiset la 7.4. klo 12

JUHLASALI
STIG RÖNN
SURREALISTISIA MAALAUKSIA
Opastettuja kierroksia lauantaina klo 12-15.
Tervetuloa! 

RAVINTOLA
JAN RASMUSSEN
“NEW LIFE!” -TAIDENÄYTTELY
7.4.-31.5.2018
Avajaiset ke 11.4. klo 18

Näyttelyt

TIKANOJAS KONSTHEM
JAG ÄR INTE JAG – KÄNDA OCH GLÖMDA PORTRÄTT 
16.2–27.5 2018
Porträttkonsten betraktas på utställningen 
med värnande om minnen, befästande av 
makt och byggande av en identitet som 
infallsvinkel.
Öppet: tisdag–söndag 10–17
Inträde: 9 € / 6 € / under 18 åringar gratis. 
Hovrättsesplanaden 4, Vasa
KUNTSI MUSEUM FÖR MODERN KONST
MÄNNISKANS BILD 3.2.–22.4.2018
Utställningen lyfter fram samtidskonstens 
hela brokiga mångfald genom att presentera 
centrala finländska konstnärers verk ur Raimo, 
Raini och Rauli Heinos donationssamling. 
Utställningen har producerats som ett samar-
bete mellan Kuntsi museum för modern konst 
och Heinos konststiftelse.
Öppet: tisdag–söndag 11–17. Inträde: 9 € / 6 
€ / under 18 åringar gratis. Inre hamnen, Vasa
ÖSTERBOTTENS MUSEUM
JÄGARNA 6.10.2017–27.5.2018
Utställningen presenterar jägarrörelsens och 
jägarnas historia samt händelserna åren 1917–
1918 ur Vasas och Österbottens perspektiv.
Öppen guidning för publiken ordnas söndagen 
den 8.4 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. Museigatan 3, Vasa

VASA KONSTHALL
HSTÄNGT FÖR UTSTÄLLNINGSBYTE.
NY UTSTÄLLING 
TOTTE MANNES - PORTEN TILL EUROPA
ÖPPNAR FÖR ALLMÄNHETEN 14.4.2018.   
Öppet: tisdag–söndag 11–17. Gratis inträde, 
Vasa stadshus, Senatsgatan 1 D, Ingång från 
Rådhusgatans sida.

BLACK WALL GALLERY
RAUNI HULKE "AIKA JA ETÄISYYS", MAALAUKSIA.
31.3.-22.4.2018
Konstutlåning
Korsholmsesplanaden 6, Vaasa
Öppet tis kl. 13-17, ons-fre kl. 13-18, lö-sö 
12-15. Fritt inträde

ATELJÉ TORNI
STORALÅNGGATAN 66
TUIJA ARINA-SUNDELININ GRAFIIKAN OPPILAIDEN 
NÄYTTELY 
Öpp. ti-to 12-18 lö-sö 12-16. Storalånggatan 
66 Vasa. Fritt inträde.

PRINTMAKERS STUDIO/GALLERI 
Kirkkopuistikko 19 B. Galleriassa Jyväskylä-
läisen taidegraafikko Kirsi Neuvosen näyttely 
21.4. saakka. Studiossa Juha ja Tapani Tam-
menpään teoksia. Avoinna ke-pe 13-17,la 
12-15. Vapaa pääsy.

BOCK´S CORNER BREWERY
Gerbyvägen 18 

LADAN
STEN WIKMAN
REALISTISKA MÅLNINGAR
3.4-31.5.2018
Vernissage lö 7.4. kl 12

FESTSALEN
STIG RÖNN
SURREALISTISKA MÅLNINGAR
Guidade rundturer under lördag kl 12-15. 
Välkommen!

RESTAURANGEN
JAN RASMUSSEN
“NEW LIFE!” -KONSTUTSTÄLLNING
7.4.-31.5.2018
Vernissage ons 11.4. kl 18

Utställningar

19Tuija Arina-Sundelin:

“Taiteesta 
en jää 
eläkkeelle”
- Kevät tuli taas kerran kovin nopeasti. Kurssit 
loppuvat huhtikuussa ja on vähitellen aika sanoa 
hyvästit opetustyölle, pohtii Tuija Arina-Sunde-
lin, Vaasa-opiston pitkäaikainen johtava kuva-
taideopettaja. Vaasa-opistossa hän on opettanut 
vuodesta 1985. Vuosikymmenten aikana on hä-
nen piirustus-, maalaus-, akvarelli- ja taidegrafii-
kan kursseillaan käynyt mittava määrä opiskeli-
joita, monet vuosia. 
- Opettamisesta on tullut toinen luonto. Joskus 
pitää purra kieltään ettei ohjeista muita jos siihen 
ei ole tarvetta, nauraa Tuija. 
Opetukseen on oltu ilmeisen tyytyväisiä, koska 
useammaltakin kurssilta on tullut pyyntö: ”Mut-
ta ethän sä voi MEITÄ jättää, jää opettamaan 
vaan meitä!”
- Jotenkin halusin tätä siirtymää juhlistaa, ja gra-
fiikan opiskelijoiden kanssa olemmekin pystyt-
täneet näyttelyn Torniin. Mukana on töitä niin 
kummankin kurssin opiskelijoilta kuin opetta-
jaltakin. Siellä on satakunta eri tekniikoin teh-
tyä työtä kolmeltatoista tekijältä. Kuivaneulaa, 
etsaus-akvatintaa, monotypioita, koho- ja syvä-
painotöitä... Juuri se on grafiikan viehätys, jokai-
selle tekijälle löytyy omanlaisensa tekniikka. 
Tuija Arina-Sundelinin työt näyttelyssä ovat vä-
rikkäitä monotypioita.
- Rakastan maalaamista ja monotypia on lähel-
lä maalausta, työ vain siirretään prässin kautta 
paperille.
Näyttelyn avajaispuheessa nousi esiin opetus-
ryhmien yhteisöllisyys.
- Se on opettamisen ja varmasti myös opiske-
lun yksi tärkeimpiä, ja parhaita asioita: samasta 
asiasta, kuvataiteesta, innostuneiden ihmisten 
kesken on mukavaa olla ja vaihtaa mielipiteitä. 
Seurata muiden työskentelyä ja oppia myös toi-
siltaan. 
Ennen kuin eläkepäivät alkavat, on vielä paljon 
tehtävää.
- Seuraavaa vuotta on suunniteltava ja kaapit 
tyhjennettävä. 30 vuoden aikana kertyneen ope-
tusmateriaalin järjesteleminen ja karsiminen on 
hamsteriluonteiselle opettajalle vaikea pala, hän 
toteaa.
Syksyllä Tuijalla alkavat vapaan taiteilijan päivät.

Tuija Arina-Sundelin: Älä keikuta venettä, 
monotypia.

Tuija Arina-Sundelin: On tärkeämpää olla 
matkalla kuin päästä perille II, monotypia.

- Prässillä on usein tungosta, koska kaikki haluavat nähdä muidenkin työn tulokset. Vedostaminen 
on myös se maaginen hetki jolloin usein pitkänkin työskentelyn tulokset ovat nähtävissä, kertoo 
Tuija Arina-Sundelin (oikealla).

Näyttely Tornissa on avoinna 1.4. asti >>
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JAPANILAINEN 
RISTIKKO

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

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

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

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

Källa: Wikipedia

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

Nonogram 
vko 12

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

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

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

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

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

Lähde: Wikipedia

Ratkaisu - lösning:



Majakkaseuralta uusi 
dokumentti Bengtskäristä
Suomen Majakkaseura julkaisee 16. maaliskuuta uuden 40 

minuutin dokumenttielokuvan Bengtskärin majakasta. 
Elokuva sisältää ainutlaatuisen koosteen Bengtskäristä 

kuvattua materiaalia ja se kattaa Bengtskärin majakan koko 
tähänastisen historian 1906-2018.
”Olemme saaneet käyttöömme ainutlaatuista materiaalia, muun 
muassa 1990-luvulta kahdestakin tapahtumasta, jotka filmat-
tiin, mutta materiaali jäi tuolloin käyttämättä”, kertoo elokuvan 
tuottaja Pekka Väisänen.
Majakkaseuran luotto-ohjaaja Sakari Manninen on koostanut 
runsaasta materiaalista monipuolisen elokuvan, jossa käydään 
läpi niin majakan rakentamiseen johtaneet syyt, rakentaminen, 
elämä majakalla kuin kuuluisa Bengtskärin taistelukin 1941. Mu-
kana on kahden taisteluun osallistuneen miehen haastattelu.
”Unohtaa ei sovi myöskään Bengtskäriä pian neljännesvuosi-
sadan pyörittänyttä Wilsonin perhettä. Heidän panoksensa 
Bengtskärin säilymiselle tuleville sukupolville on ollut täysin 
ratkaiseva. Tämä tuodaan elokuvassa selkeästi esille”, Väisänen 
sanoo.
Majakkaseura lähtee elokuvan kera kevään ainutlaatuiselle ”kir-
jastokiertueelle”. ”Paikkakuntia on koossa jo liki 20, mutta lisää 
mahtuu vielä kiertuekalenteriin. Suosimme sellaisia kuntia, jotka 
antavat esitystilan korvauksetta käyttöömme. Innostus kirjasto-
väen keskuudessa onkin ollut kiitettävää.”
Luonnollista on, että Bengskärin tarina saa yleisöensi-iltansa 
Hangossa, majakoiden pääkaupungissa. Hangossa on myös on 
Majakkaseuran toinen tukikohta, Gustavsvärnin majakka- ja 
linnoitussaari, jota seura juhlii ensi syksynä erilaisten vuosipäi-
vien takia.
Toisena elokuvana kiertueella nähdään dokumentti Märketin 
majakasta (vaihtelevasti Märket 2012, 25 min ja Märketin maja-
kanvartija, 35 min). Tilaisuudet ovat yleisölle maksuttomia.
Kiertueen alkua Majakkaseura juhlista julkaisemalla Sakari 
Mannisen majakkaelokuvista kootun tupla-DVD:n. Se sisältää 
kuusi dokumenttia ja yhteensä yli kolme tuntia materiaalia Suo-
men majakoista. Uutta DVD:tä voi ostaa kiertueelta.
Majakkaseura on tuottanut 11 elokuvaa vuosina 2012-2018. Elo-
kuvien avulla seura haluaa tallentaa majakkahistoriaa ja tehdä 
sitä tunnetuksi ympäri Suomen ja täten edistää merimerkkien 
suojelua.

Suomen Majakkaseura – Finlands Fyrsällskap ry
Kuvaaja: Niklas Maisi.

Suomen Majakkaseura esittää 
uuden Bengtskär-elokuvansa 
näillä paikkakunnilla:
• Kristiinankaupunki 8.4. Bio Duxissa (Ranta-

katu 24) klo 15.45.
• Mustasaari 8.4. klo 18.30 Kulttuuritalossa 

(Koulutie 1).
• Oravainen 8.4. Bio-Graafissa klo 20.30.
• Kauhajoki 9.4. SAI:n kauppaoppilaitoksen 

auditoriossa klo 10.
• Toisena elokuvana esityksissä nähdään 10 

minuutin kansainväliseen levitykseen tehty 
lyhytelokuva Suomen majakoista.
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40 minuutin pituinen "Bengtskärin tarina" käy läpi 
koko majakan historian dramaattista Bengtskä-
rin taistelua (1941) unohtamatta. Ääneen pää-
sevät niin jo edesmenneet sodan veteraanit kuin 
Bengtskäriä pyörittävä yrittäjäpari Paula ja Per 
Wilson sekä monet muut.
51 metriä korkea Bengtskärin majakka raken-

nettiin Hangon ja Turun väliselle merialueelle 
vuonna 1906 monien alusten ajauduttua karil-
le alueella. Majakan loiston aika päättyi toiseen 
maailmansotaan. Suomalaiset ja venäläiset jou-
kot kävivät siellä verisen taistelun heinäkuussa 
1941.
1968 Bengtskärin majakka automatisoitiin ja se 

jäi tyhjilleen. Tämä merkitsi majakan rappeutu-
mista. Vasta vuonna 1992 majakan kunnostami-
seen herättiin. Vuodesta 1997 lähtien Bengtskä-
rin majakka on ollut merkittävä matkailukohde.



IN BRIEF
• Four companies will partner to 
send a small device to the Moon 
that will establish a 4G wireless 
network there. They'll launch 
the device via a SpaceX rocket in 
2019.

IN BRIEF
• Researchers have isolated a 
new bacteria carrying the gene 
responsible for drug resistance. 
Shigella flexneri is a main cause of 
diarrhea across the world, espe-
cially in low and middle income 
countries.

IN BRIEF
• One new gene editing tech-
nique is so precise, it's almost 
shocking. MhAX, as it's called, 
uses CRISPR and a DNA repair 
system to alter a single DNA base 
in the human genome.

https://futurism.comTHIS WEEK IN SCIENCE

No one knows more about the world of 
tomorrow than Michio Kaku.

Equal parts theoretical physicist, futurist, 
and popular science communicator, Kaku 
studies cutting-edge science and technol-
ogy in order to understand the future.

A graduate of Harvard University and 
Berkeley, Kaku has spent 25 years as a 
professor of theoretical physics at the City 
College of New York.

His main challenge has been to unite the 
laws of our universe in a grand “theory of 
everything” — the same thing to which Al-
bert Einstein dedicated much of his career. 
Yes, this seems just a little daunting. But 
Kaku’s foundational contributions to string 
field theory brought physicists the closest 
they’ve ever come to actually achieving it.

In short: he’s got real science behind him. 
Which gives him a unique perspective and 
background to predict what the future will 
be like.

Kaku’s Take on Tomorrow
When most people look to the future, they 
envision a world in which flying cars soar 
high above us as we edit diseases out of 
our genes.

But to Kaku, one innovation looms largest, 
blotting out other sights: drones.

In an interview with Futurism at the World 
Government Summit last month, the topic 
dominated the conversation.

Kaku has been warning of the dangers 
of militarized drone systems for years. 
The threat of military drones, he says, is 
absolute. “The only immediate danger is 
automatic killing machines,” he said.

Those who portend a future filled with 
Terminator-style robots armed with artificial 
superintelligence ignore real and imminent 
dangers. “That’s not going to happen for 
another hundred years, so I’m not worried,” 
he said, and

Here’s what should really give us pause, 
according to Kaku:

We have drones that a human super-
vises and says, ‘kill that target.’ In the 
future, the drone will recognize the 
human form and have permission to kill 
the target. It may go crazy one day—
a mistake, a short circuit could take 
place—and it just keeps shooting that 
human form independent of any instruc-
tions. Automatic killing machines are the 
one thing we have to worry about today, 
not tomorrow. But other than that, we re-
ally don’t have to worry about the robots 
taking over.

Kaku’s Predictions Beyond
Here are some of Kaku’s other predictions on a variety 
of topics:

• Extraterrestrial Life: “Within this century, we will 
make contact with an alien civilization by listening 
in on their radio communications.”

• The Evolution of AI: “Simple tasks done by hu-
mans are way beyond what a robot can do. But, as 
the decades go by, they will become as smart as a 
mouse, then rat, then a cat, dog, and monkey. By 
that point, they might become dangerous and even 
replace humans, near the end of the century.”

• Colonizing Alien Worlds: “We need an insurance 
policy, a backup plan. The dinosaurs didn’t have 
a space program, and that’s why they’re not here 
today. No one’s saying we should leave the Earth 
and go to Mars, but a settlement on Mars is a 
definite possibility.”

• Bitcoin: “You cannot stop virtual currency. As far 
as, ‘what are things worth?’ Things are worth 
whatever your willing to pay for it….so it’s gam-
bling. It’s speculation. As far as my personal at-
titude towards it, it’s not productive. Bitcoin is not a 
productive industry.”

• Driverless Cars: “As transportation is digitized in 
the next decade, driverless cars, guided by GPS 
and radar, will share our highways. ‘Traffic acci-
dents’ and ‘traffic jams’ will become archaic terms. 
Thousands of lives will be saved every year.”



Hyvännäk., hellä nainen. Jos et halua ru-
maa, ilkeää, haisevaa, juoppoa, totista, 
epähellää miestä, ota minut. Mies olen ja 
n. 60v, nuorekas sinkku. (1203366)

Siisti, 42v, koulutettu mies etsii nai-
systävää Oulainen-Ylivieska-seudul-
ta. (1203339)

Olen 56v mies ja etsin 50-58v naista 
vaikka loppuelämäksi. Olen rehellinen, 
luotettava, huumorintaj. Vapaat naiset, 
laittakaa viestiä. (1203335)

Missä olet, vapaa, hyväluont., 58-64v, 
normaalivart. nainen? Sinua etsii niin 
arkeen kuin juhlaankin 60/182/78, tum-
ma, työelämän taakseen jättänyt, liikun-
nall., tanssitait. mies. Nyt on aikaa mat-
kailulle yms. harrastuksille. (1203332)

N. 50v mies hakee naisseuraa. (1203304)

Vapaa, savuton, 62v mies etsii vieh-
keää, pienikok. naista. (1203278)

Olen 68v mies ja etsin luotettavaa, muka-
vaa, huumorintaj. naista koko loppuelämäk-
si. Pidän rauhallista koti-illoista. (1203268)

Haluan naisen, joka tekee mulle ihanaa, 
joka päivä. Olen 53v mies 08-alueelta. 
Kemiaa ja ehkäpä rakkauttakin. (1203248)

Olen mies, 60v ja etsin vapaata naista, 
maalla viihtyvää. (1203214)

Olen mies, vapaa, raitis, asustelen 
maaseudulla. (1203213)

Etsin pirättäytynyttä/neitsyenä säilyn-
yttä, hyvännäk., hellää naista, joka ha-
luaa minut. Olen keski-ikäinen, kunnol-
linen, kiltti, hyvännäk., herttainen poi-
kamies. (1203207)

Tuletko yöksi luokseni rohkeasti nai-
nen, katotaan pidämmekö toisist? Olen 
52v mies 08-alueelta ja asun metsän 
keskellä. (1203170)

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)

Tavataan, itseäni vanhempi nainen. 
Olen 52v, nuorekas mies 08-alueelta. 
Ota yhteyttä. (1203121)

Turha kuvitella, et tulis nainen, joka täri-
syttäs ja värisyttäs ja joka tykkäis. Mä 53v 
mies 08-alueelta, asun maalla. (1203114)

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

Tumma, siisti, kiva, kivannäk., huumo-
rintaj., rehti, 60/185/95 leskimies Ou-
lusta etsii itseään vanhempaa, 66-80v, 
isopovista naista, yhteisiin hetkiin ja te-
kemisiin. Vastaa. (1203092)

Kovia kokenut, normaalivart., 56v mies 
08-alueelta kaipaa hellyyttä ja lähei-
syyttä ihanasta, vapaasta tai vapau-
tuvasta, n. 40-60v naisesta. Pidät-
hän mökkeilystä, Lapista, kalastukses-
ta, kylpylästä? Odotan vastaustasi. Ta-
paammehan? (1203087)

Olen raitis, savuton/siisti, tavis, 
62/180/95, perheetön, nuorekas, kä-
tevä, tanssiva ym. hyveitä. Kaltaiseni 
nainen, lapseton, vaatimaton, naiselli-
nen, sexy. (1203074)

Ilmoituksen jättö
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 17197. 
(Huom! Tekstiviestinumero on 
lyhentynyt.) Ilmoituksen hinta 10e. 
Ilmoitukseen tu lee automaat tisesti 
numero mistä ilmoituksen lähetät. 
Mikäli haluat toisen numeron, lisää 
se ilmoitustekstin 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

Sinä mies, 53-60v, vapaa, luotettava, kun-
nollinen, ongelmaton. Viihdyt luonnossa, 
tykkäät tehdä asioita yhdessä. Sinua etsii 
57v, vapaa, nuorekas, hoikka nainen, joka 
toivoo, että sinusta tulisi tärkein ihminen, 
vaikka loppuelämääni. (1203407)

Nainen, tumma tulisielu, 65v, etsii si-
nua miesystäväksi. Tee tänään yk-
si nainen onnelliseksi, minut, viestittä-
mällä minulle. Onneen ei ole avainta, 
on vain tikkaat. (1203308)

Olen -64v nainen Oulun alueelta. Ha-
luaisin löytää henkisen miehen, 57-63v, 
joka tykkää luonnossa liikkua ja ulkoilla 
ja on kiinnostunut syvällisistä keskuste-
luista. Ei seikkailijoita. (1203283)

Löydänkö sinut täältä, 45-55/+175, hul-
vattomalla huumorilla höystetty mies? 
Olen 51v, iloinen nainen. Elän vauhdilla 
ja fiiliksellä, mutta pidän myös arkisesta 
kotoilustakin. Tartu rohkeasti haastee-
seeni ja pistä viestiä. (1203279)

Olen 61/167, nuorekas, huumorintaj. nai-
nen Oulun läh., asun okt:ssa, harrastan 
mökkeilyä. Toivon erähenk. ihmisen koh-
taamista, mukavaa yhdessäoloa ja lähei-
syyttä. Harrastan kieliä, matkustelua, lii-
kuntaa eri muodoissa, autoilua. (1203246)

Oot vapaa, +60v mies. Haluatko tutus-
tua mukavaan, vaaleaan naiseen? Et-
sin juuri sinua loppuelämäksi. Matka ei 
este, vain hidaste. (1203223)

Olen 50v nainen, etsin mukavaa seu-
raa miehestä, jolla on terve mieli ja 
omaa rehellisen ajattelutavan, huumo-
riakaan ei saa unohtaa. Pikkupaheet 
on suotavia jossakin määri. Olen iloi-
nen, L-kok. nainen, pilkettäkin silmä-
kulmassa. (1203197)

Löydänkö sinut vapaa, tumma, 180cm, 
rehellinen, reilu, puhuva, pussaava les-
kimies arkeen, juhlaan? Ihan tavalli-
seen kaikkeen kivaan? Tolkku, työs-
säoleva, jolla on mökki. Otat naisen 
huomioon. Tykkään hellyydestä, olen 
XL-nainen. (1203168)

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)

Nyt olis hakusessa n. 70v, rehellinen, 
suomalainen, raitis mies, pituutta sais 
olla 175-180cm. Hakijana 66v, pirtsak-
ka eläkeläinen. Jatkettas tätä loppuelä-
mää vaivoinemme, toinen toistamme 
tukien. Asun Oulussa. (1202648)

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

Missä olet, 56-64v, vapaa mies? Ky-
selee 60v nainen. Yritetään tärppäiskö! 
Kala- ja Pyhäjokilaakso. (1202583)

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 puutut mies. (1202387)

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

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

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

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

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

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

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

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

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 
Kiltti ja komea, 37v herrasmies etsii 
juttuseuraa 50-75v, rehevästä, kivasta 
naisesta. Olen keskustelutait. ja fiksu. 
Också på svenska. (1203369)

Olen 50v, ihmistä muistuttava, kunnollinen, 
vapaa mies ja etsin ystävää tavallisesta, 
pienipeppuisesta naisesta. (1203298)

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)

Herttainen, naisellinen, kaunis, rakastava 
nainen hakusessa eli ei esim. intin käynyt-
tä tai julkisuushakuista. Olen vapaa, hyvän-
näk., miehekäs, hellä, aito mies. (1203618)

Mies, 60v, etsii vanhempaa naista tosi-
tark. 08-alueelta. (1203612)

Olen mies, 61v, raitis, montoimitait. Et-
sin maaseudulle naista luokseni asu-
maan. (1203608)

Sinä siellä, minä täällä, petetty ja pet-
tynyt. Olisitko se sinä, jonka kanssa 
voisi onnistua? Poltan ja olutta otan, 
ikäni 56v, eli paheita on. Täällä olisi 
pesä eli omassa talossa asun, tule mi-
nulle omaksi. (1203600)

Kerran petetty, yhdesti pettynyt, oletko 
valmis? Edelleenki poltan ja olutta otan 
ja se pesä nyt sitten valmis, neitsys ajoa 
odottais. Sinä siellä, laita viesti, täällä 
odottelen sormet ristissä. (1203575)

Siisti, 42v, koulutettu mies etsii naisys-
tävää Oulainen-Ylivieska-seudulta tai 
K-Suomesta. (1203565)

Etsin n. 50-60v naista, jossa yhdistyy 
moraali, siisteys, uskoll., olet maahenk., 
vaatimaton, raitis, eläimetön, luonnosta 
pitävä, positiivinen, sinulle rakastelu = 
tärkeä voimavara, 1 miehen nainen. Ta-
vis, rehellinen, 58v mies. (1203562)

Oletko yh-nainen? Pulkkamäkeen, au-
rinkoa. Raitis mies viestiä kaipaa. Kiva 
ja ok. (1203560)

Täällä kiva, tummahiuks., parrakas, 
48/191/99, siniset silmät, kiva tyyppi, jo-
ka hakee naisesta pidempiaik. seuraa. 
Iällä ei merkitystä, mikäli vain yhdessä 
tullaan toimeen. Takkatulen kajo kutsuu 
sinua tänne minun kanssani. (1203559)

Hei noitanainen. Otatko apulaiseksi +55v, 
lyhyen, köyhän ja kuvattoman miehen? 
Olen ahkera Kalajoelta. (1203555)

Maajussi etsii morsianta, 20-40/-170, 
pienikok., tummaa, eläinrakasta nais-
ta maatilalle. Olisi kiva löytää sut. Koko 
Suomi. (1203536)

Täällä olisi vapaa, oululainen, mutta 
joskus itsepäinen, 52v mies. Kaipaan 
vapaata, +55v naista yhteisiin harras-
tuksiin. (1203507)

Täällä vapaa, 46v mies etsii tositark. 
vapaata, venäläistä tai virolaista naista. 
Olen kunnollinen mies. (1203490)

Mies, 60v, etsii vanhempaa naista tosi-
tark. (1203487)

Löytyykö Sjklta aikuista puumanaista? 
Ikä on numeroita. (1203475)

Vaimoni menehtyi syöpään. Haluan ys-
tävystyä tupakoimattomaan, raittiiseen 
blondiin tositark. Asun okt:ssa Kannuk-
sen keskustassa. Olen yksinäinen ja 
surullinen nyt. Tule tekemään elämääni 
vähän iloa. (1203472)

Keski-ikäinen, nuorekas, kunnollinen, 
hyvännäk., mukava mies etsii kunnol-
lista, hyvännäk., hoikkaa, valoisaa, elä-
mäniloista naista, joka ei harrasta irto-
suhteita. (1203464)

Olen 50/190/90, todella siisti/fiksu pe-
rusmies. Etsin vain ja ainoastaan tositark. 
30-50v neitosen seuraa. En ole tyhjänpu-
huja enkä lepertelijä, mutta silti lämmin, 
hellä, pehmoinen, paljon elämänkouluja 
käynyt. Tosiyst. kaipaat. (1203436)

Olen mies, -55v ja etsin kotona, luon-
nossa ja tanssilattiallakin viihtyvää, so-
pusuht., tupakoimatonta, 40-56v nais-
ta. (1203429)

Olen 44/184/XL, rauhallinen, rehel-
linen, savuton, Leijona sinkkumies 
08-alueelta. Missä olet, sinä 40-56v, 
rehellinen, fiksu, XL-XXL-kok. sinkku-
nainen? Tositark. (1203428)

K-Pohjanmaa, oletko aito yh-nainen, 
18-48v ja lapset? Raitis, kiva mies vas-
tausta odottaa. Tanssi jne. (1203397)

megamarkkinat
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  SEKALAISTA 

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

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

Sinä hellä, kiltti, vapaa mies. Haluaisit-
ko tutustua vanhempaan, hellään, nai-
selliseen naiseen? Vastaa 60v, muka-
valle naiselle. (1203623)

Nainen, 54v, normaalivart., nätti, kaipaa 
seuraa loppuelämäksi. 1 mies riittää on-
nen saamiseksi, kuin myös sinulle nainen 
kun oikean löydät. Yleissivistys, hyvät ta-
vat, liikuntaa harrastat. Me osataan/teh-
dään naisten-/miestentyöt. (1203616)

Leskinainen etsii 70-85v leskimiestä 
seuraksi elämäänsä. (1203613)

Nuorekas, liikunnallinen, hoikka, uskossa 
oleva, pirteä ja paijjaamisesta pitävä les-
kirouva, 53v, etsii ystäväksi samankal-
taisia ominaisuuksia omaavaa, aikuista 
miestä, 48-56/+180, avoin ja luotettava. 
Tunnistatko itsesi? (1203595)

Missä olet, etsimäni vapaa mies, 58-
62v? Olet vapaa, raitis, savuta saat. 
Olen 60v nainen, pieni ja pyöreä. Etsin 
elämänkumppania. (1203545)

Täällä kaikki ok. Missä olet, kiinnostava, 
savuton, vapaa, yli +60/175, nuorekas ja 
liikkuva mies? Ei seikkailija. (1203529)

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 17193. Numerosi 
pysyy salaisena.

2 Ilmoituksen 
jättäminen

Tekstaa Kirjoita MEGA (väli) ILMO 
(väli) ilmoitustekstisi. Mainitse 
tekstissä sukupuolesi, millaista 
seuraa etsit ja miltä suuntanumero-
alueelta. Lähetä numeroon 17193. 
Numerosi pysyy salaisena.
Pidätämme oikeuden muokata, lyhen-
tää tai olla julkaisematta ilmoitustasi.

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 17193.

4 Oma ilmoitus: 
sulkeminen

Tekstaa Kirjoita SULJE (väli)  
ILMNRO (väli) TUNNUSLUKUSI. 
Lähetä nroon 17193 (1,50e/viesti).

Neuvonta
Joka päivä klo 10-18 0400-808 654. 
Sähköposti neuvonta@movika.fi  
Puhelut nroon 0700-513 087 & 
0700-51 51 02 1,53e /min +pvm, 
teksti  viestit nroon 17193 1,50e/kpl.
Också på svenska.

HUOM! Tekstiviestinumero on muuttu-
nut. Ennen 173193 NYT 17193

Olen vapaa, rehti, savuton, 50v mies ja 
etsin samankaltaista, 35-55v naista to-
sitark. Lenkkeily, pyöräily, luonto ym. 
Kainuu. (1203057)

Oululainen, 44v mies hakee 40-60v naista 
tutustumiseen ja yhdessäoloon. (1203053)

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

Salskea ja viriili vaasalaismies etsii va-
kio erotiikkaseuraa. Salassakin onnis-
tuu, jos olet varattu, niin ei haittaa. Pa-
ritkin voivat ottaa yhteyttä. (1203568)

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

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

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

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

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

 <Parit etsivät

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

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


