
VIIKKO 15 VECKA               2018

AIKAKAUSLEHTI • TIDSKRIFT • SEUDUN KEHITTÄJÄ 
• REGIONENS UTVECKLARE

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!

#

www.onskesang.fi            www.toivesanky.fi             

OLYMPIAKATU 16 (vastapäätä hyvät parkkitilat)
lö/la 11-16, sö/su 12-16, må/ma 12-18 

T. 050 3804154

Direkt från tillverkaren
Suoraan valmistajalta
Erityisen hengittävä säätötyyny 30,- Kuvan sänky alk. 590,- Pääty alk. 120,-

Getavägen 196 AX-22410 Godby  
www.stallhagen.com

Stallhagen är ett mikrobryggeri på Åland som har 
bryggt öl av hög kvalitet sedan 2004.

Fasanernas 
morgon
Foto: Hans Hästbacka
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Myynti ja huolto
Försäljning och service

Tammipiha-Ekgården
J045 6566 659

www.halonen.com

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

KATSO KALA JA ELÄINVALIKOIMA NETISTÄ!

BEKANTA DIG MED FISK- OCH DJURSORTI-

MENTET PÅ NÄTET!

www.vaasanakvaarioliike.fi 

Hyvät kaupat keskellä Vaasaa
Bra affärer i centrum av Vasa

S O L U T I O N S

Hollywood

 Närpes Skolmusikkår

Patrik Isaksson
Sonja Biskop

Nanna Rosengård
Andrea EklundSusanne Marins

Fabien Attié

Double Up
Drillflickorna

Vi erbjuder hälso- och sjukvårdstjänster 
för privatpersoner, företag och organisationer. 

Du kan även ta laboratorieprover 
utan läkarremiss hos oss.

Tel. 06 781 2080  
Närpesvägen 16 B, 64200 Närpes
Östra Långgatan 51, 64100 Kristinestad

Lokal omsorg   |  Sydmedi  |  www.sydmedi.fi

Sydmedi, din lokala samarbetspartner med 
sakkunnig service i toppmoderna utrymmen.

   

Sydmedi utvidgar sin 
verksamhet till Korsnäs

Öppet hus måndag 
16.4 kl.12.00-16.00
Silverbergsvägen 23

Wasa Innovation 
Center 
och IBM

Wasa Innovation 
Center ordnade förra 
onsdagen en träff med 
IBM för alla högskolor 
i Vasa samt start-ups. 
Novia, VAMK, ÅA, 
Hanken, Universite-
tet – alla fick upp ett 
samverkanspår inom 
AI (AR/VR, Robotics 
och drönare).

Patrick Halford 
från IBM tillsam-
mans med värden 
Sture Udd, VD för 
UPC Center och 
Tauno Kekäle, rek-
tor för VAMK.

u
Patrick Halford 

tillsammans med 
representanter 

från Hanken.

Vaasan ammattikorkeakou-
lun VAMKin konetekniikan 
opiskelijat Topias Korpi, 
Valtteri Ritamäki ja Eero 

Tuppi ovat voittaneet valtakunnallisen 
innovointikilpailun. Palkinnon jakoi 
Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pek-
ka Heinonen Helsingissä keskiviikkona 
4.4.

Tunnustus tuli ihmisen arkea paranta-
vasta innovaatiosta: opiskelijat kehitti-
vät kilpailutyönään rollaattorin, joka on 
varusteltu 3D-anturilla. Anturin avulla 
rollaattorin käyttäjä voi havainnoida 
ympäristöään helpommin.

- Usein rollaattoria käyttävällä henki-
löllä on ongelmia niskan liikkuvuuden, 
näön tai kuulon kanssa, mikä hanka-
loittaa ympäristön muutosten havain-
nointia. Halusimme kehittää ratkaisun 
näihin haasteisiin, kertoo Topias Korpi.

Tiimi päätyi ratkaisuun, jossa 
rollaattorin kahvat tärisevät ennalta 
määrätyllä tavalla, kun anturille mää-
rättyjen sektoreiden alueella tapahtuu 
muutoksia, esimerkiksi vastaantulevia 
ihmisiä tai polkupyöräilijöitä. Opiske-
lijat testasivat rollaattoria tutkimus- ja 
opetuslaboratorio Technobothniassa: 
vaikka kyseessä oli suppea simulaatio, 
laitteen toiminta tuli todistetuksi.

- Mikä parasta: innovoimamme tuot-
teen teknologioita olisi mahdollista vie-

dä myös muun tyyppisiin liikkumista 
helpottaviin apuvälineisiin, esimerkiksi 
pyörätuoleihin, Eero Tuppi sanoo.

Kilpailun järjesti SICK-konserni, joka 
on yksi maailman johtavista anturien 
ja anturisovellusten valmistajista. Voit-
tajatiimi pääsee palkintomatkalle Sak-
saan, lisäksi VAMK saa palkinnoksi 10 
000 euron arvoisen anturipaketin, joita 
voidaan käyttää tekniikan opetuksessa.

Kisassa tiimiä mentoroi VAMKin 
konetekniikan lehtori Mika Billing.

- Vahvimmillaan konetekniikan 
insinöörit ovat tuote- ja mekaniik-
kasuunnittelun sekä tuotekehityksen 
parissa. Ryhmä onnistui tässä hienosti: 
se suunnitteli sekä konseptin että val-
misti tuotteen komponentit itse, Billing 
kertoo.

Vuoden päästä insinööreiksi valmis-
tuvat Korpi, Ritamäki ja Tuppi suun-
nittelevat uraa tuotekehitystehtävissä. 
Ritamäki haaveilee työstä robotiikan 
parissa, Korpi ja Tuppi vastaavasti 
mekaniikkasuunnittelussa.

Voittajatiimi vasemmalta: 
Eero Tuppi, Valtteri Ritamäki ja 

Topias Korpi. Oikealla 
mentorina toiminut 
lehtori Mika Billing. 

KUVA: Anssi Turunen

Valtakunnallisen innovointikilpailun voitto Vaasaan

Kuva on vapaasti toimitusten käytettävissä.
KUVATEKSTI:// Voittajatiimi vasemmalta: Eero Tuppi, Valtteri Ritamäki ja Topias Korpi. 
Oikealla mentorina toiminut lehtori Mika Billing. KUVA: Anssi Turunen



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

I år under påsken 
hade vi besök av 
en påskhäxa på vår 
balkong, troligtvis från 
Blåkulla..  

Observateur: 
Christian Nylund,

Vasa

Pinkkipallerot, Maalahti.  
Observateur: Matti Hietala, Vaasa

Kunnon lähtölaukaus:
Pohjanmaan AI Forum
Viime torstaina käynnistyi Pohjanmaan AI Forum Bock´s Cornerissa. Yri-
tykset, opetusala, järjestöt sekä innokkaat yksilöt perustivat platformin jonka 
puitteeissa tekoälyä viedäään eteenpäin alueella.  Runsas osallistujamäärä takaa 
toiminnan jatkuvuuden:

AI Forum jatkaa tapahtumien järjestäjänä ja tiedotusalustana
AI Konsortio jatkaa liiketoiminta- ja businesskehittäjänä

Seuraava suuri tapahtuma on 9-11.8 joka on jo kansainvälinen.

Kyselyjä ja ehdotuksia voi suunnata:  Ira Mikkonen på ira.mikkonen@bcv.fi / 050 5053507

Startskottet gick:
AI FORUM i Österbotten
Förra torsdagen togs startskottet för AI Forum, vars syfte är att knyta sam-
man företag, utbildningssektorn samt organisationer i en platform för aktivitet 
inom artificiell intelligens i regionen. Uppslutningen till evenemanget var stort 
och garanterar att verksamheten fortsätter:

AI Forum fortsätter som evenemang och informationsplatform
AI Consortium fortsätter för att skapa affärsrelationer och business

Nästa stora evenemang som redan är internationellt arrangeras 9-11.8.

För frågor eller förslag, kontakta Ira Mikkonen på ira.mikkonen@bcv.fi / 050 5053507

Fasanernas 
morgon
Jaha, mera snö igen, konstaterar jag, när jag går bort till 
postlådorna för att hämta morgontidningarna. Under 
natten har fem centimeter nysnö fallit och täckt över 
allt det gamla - och även gömt alla spår av vårsolens 
värmegrader längs sydvända snövallar. 

Trots nysnö och några minusgrader sjunger talgox-
arna flitigt. Tre hannar sjunger i olika väderstreck, klart 
och ljudligt och tvåstavigt. En blåmes assisterar med sin 
högtonade silverpipa och borta på granngården sitter 
några grönfinkar och pinglar och kväker försiktigt prö-
vande. För grönfinkarna får morgonen gärna vara solig 
och mild. Det inspirerar till ivrig sång och till sångflykt 
på högra fladdrande vingar, omväxlande med glidflykt. 
Nu får grönfinkarna nöja sig med det, som det långt 
utdragna vintervädret bjuder på. När våren sätter in 
på allvar, är de snabba med parbildning, bobestyr och 
ruvning och hinner ofta först av alla småfåglar med att 
få sin första ungkull på vingarna.

När jag går tillbaka, står jag oväntat öga mot öga med 
en fasanhöna, som just tråcklat sig fram i dagsljuset 
från sin invanda nattkvist inne i granngårdens gamla 
och täta granhäck. I granar och äldre, täta granhäckar 
hittar fasanerna de bästa och tryggaste övernattnings-
platserna. Till skillnad från våra inhemska hönsfåglar 
som rapphöna, orre och dalripa övernattar den asia-
tiska fasanen inte nergrävd i snön utan söker sig upp i 
träd och in i häckar för natten.

Märkligt tåliga är fasanerna. De sover sig genom 
minus trettio grader på sin nattkvist och rör sig under 
dagen så lite som möjligt i kölden för att spara energi. 
Här har den större fasantuppen en klar fördel framom 
hönan. Större storlek ger mindre värmeförlust från 
kroppen och ett lägre behov av energi för att hålla vär-
men uppe i kroppen. Men utan hjälp från människans 
sida skulle inte ens fasantupppen klara sig, för under 
en snörik och lång vinter är fasanerna helt beroende av 
den föda vi serverar dem: havre, solrosfrön och andra 
frön.  

Fasanhönan står där hon står i den snötyngda häcken 
och har ingen brådska med att hoppa ner på marken 
för att börja dagen med en stärkande frukost på grann-
gården eller i vår trädgård. Jag hinner till och med 
hämta kameran och ta några bilder på henne, innan 
hon ger sig iväg in på granngården. Till sin färglägg-
ning skiljer sig fasanhönan stort från den färggrannt 
kopparröda tuppen. Hönans fjäderdräkt är genomgåen-
de ljusbrun med otaliga mörka prickar och fläckar. Det 
behöver hon ha; bra skyddsfärgad när hon ligger och 
ruvar på äggkullen i urblekt fjolårsgräs och senare val-
lar sin kycklingskara i terrängen. Det har hon gemen-
samt med både orrhönan och tjäderhönan, som även 
de ensamma tar hand om ruvningen och ungskötseln 
efter vårens parningsvecka med tupparna.

Så hörs fasantuppens skrälligt metalliska kö-köck, 
kö-köck, kö-köck följt av ett smattrande vingbuller. I 
nästa sekund kommer han flygande för att kolla upp, 
vad fasanhönan håller på med, då hon inte har visat sig 
ännu. Tuppen landar mitt på vägen bara några meter 
ifrån mig. När han inser vad han har gjort, startar han 
med ett skrål från marken, lyfter som en raket mot 
himlen och försvinner över hustaket med den långa 
stjärten svajande i luftdraget.

Han är både färggrann och lustig på samma gång, 

uppblåst och nervig, prålande och försiktig. För fasan-
tuppen själv är han den främsta och bästa i världen.
Han regerar över sitt revir suveränt, över alla gårdar, 
backsluttningar och skogsbryn som ingår i hans revir. 
Och han är självklart den bästa och snyggaste för 
varenda fasanhöna som besöker hans revir och stannar 
kvar under hans beskydd.        

Gärna samlar fasantuppen tre-fyra hönor omkring sig 
till ett underdånigt harem, där han är oemotståndlig 
och suverän sultan. Just nu på gränsen till den riktiga 
våren har han bara en höna i sitt revir. Jag misstänker 
att den konkurrerande fasantuppen i grannskapet har 
farit iväg med de tre andra hönorna som finns i områ-
det. De båda tupparna har rykt ihop i vår trädgård vid 
ett par tillfällen, så att dunen yrt på snön. Men nu hål-
ler sig konkurrenten utom synhåll och vakar svartsjukt 
över sina hönor. 

Jag har gott om tid att närmare studera fasanhönans 
fjäderskrud, så blek och anspråkslös på avstånd, men 
vilket mästerverk av nyanser och möster på nära håll. 
Likadant är det med orrhönans och tjäderhönans 
fjäderskrud, och ejderhonans eller ådans fjäderskrud, 
eller varför inte enkelbeckasinens och morkullans.  Alla 
har de utsöt vackra fjäderskrudar som går i varierande 
bruna nyanser och härliga mönster av mörka fläckar 
och linjer. Det är lätt att hastigt falla för pråligt granna 
fjäderskrudar och starka färger, men betydligt djupare 
och mera beständigt att se skönheten i varierande 
mönster och nyanser.

När jag har fotograferat fasanhönan tillräckligt, be-
stämmer hon sig för att det är dags att hoppa ner från 
granhäcken och vandra bort till fåglarnas matnings-
plats på granntomten. Det blir ingen värdig eller sirlig 
vandring, utan mera ett vadande i den mjuka nysnön. 
Men fasanhönan kämpar tappert på och försvinner 
snart bakom buskar och träd. Förmodligen finns tup-
pen redan på plats efter att ha landat bakom huset och 
sprintat fram genom snön i vägvinnade trav mot mat 
och höna.

Både hönan och 
tuppen har bleka 
nästan färglösa 

näbbar.

Den färggranna och pråliga fasantuppen vakar noggrannt över sitt revir.

Fasanhönan står i den snöiga granhäcken där hon övernattar varje natt.

På nära håll är 
fasanhönans 
fjäderskrud ett 
mästerverk av 
nyanser och 
mönster.Text och foto: Hans Hästbacka

Konstnär Stig Rönn är 
på plats på lördag kl 12-
15 och guidar runt i sin 
utställning. Sista veckorna 
utställningen är uppe! 
Välkommen!

Taiteilija Stig Rönn on 
paikalla lauantaina kl 
12-15 ja opastaa 
taidenäyttelyään. 
Viimeiset viikot 
jolloin näyttely 
on esillä! 
Tervetuloa!

Bock’s Corner 
Brewery 

Juhlasali/Festsalen
La/lö klo/kl 12-15

Viime torstaina käynnistyi Pohjan-
maan AI Forum Bock´s Cornerissa. 
Yritykset, opetusala, järjestöt sekä in-
nokkaat yksilöt perustivat platformin 
jonka puitteeissa tekoälyä viedäään 
eteenpäin alueella.  Runsas osallistuja-
määrä takaa toiminnan jatkuvuuden:

AI Forum jatkaa tapahtumien järjes-
täjänä ja tiedotusalustana

AI Konsortio jatkaa liiketoiminta- ja 
businesskehittäjänä

Seuraava suuri tapahtuma on 9-11.8 
joka on jo kansainvälinen.

Kyselyjä ja ehdotuksia voi suunnata:  Ira 
Mikkonen på ira.mikkonen@bcv.fi / 050 
5053507

Förra torsdagen togs startskottet 
för AI Forum, vars syfte är att knyta 
samman företag, utbildningssektorn 
samt organisationer i en platform för 
aktivitet inom artificiell intelligens i 
regionen. Uppslutningen till evene-
manget var stort och garanterar att 
verksamheten fortsätter:

AI Forum fortsätter som evenemang 
och informationsplatform

AI Consortium fortsätter för att skapa 
affärsrelationer och business

Nästa stora evenemang som redan är 
internationellt arrangeras 9-11.8.

För frågor eller förslag, kontakta Ira 
Mikkonen på ira.mikkonen@bcv.fi / 050 
5053507
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www.megamedia.fi

  Bertel Lindvik. "Livet och ljuset vann!"

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. 

  Elina Suominen, Teuva. "Pitkänperjantain aamupäivä".

  Anneli Nyberg, Korsnäs. "Latu".

  Boris Berts, Vasa. "Mars-Maaliskuu, 2018".

  Mira Berg, Vaasa. "Kevät
  saapuu".

  Marianne Gråbbil-Hakkola.

  Seema Ganoo, Vaasa. "Frusen skärgård". 

 Risto Peitsaro, Vaasa. "Pääsiäiskokon sytytys präntöön Pikisaaressa"

  Gertrud Engman, Helsingby.

  Tuula Mutka, Alahärmä."Taivaanrannan kauniit värit".

  Tom Sjöholm. "Sundomin tuulimylly".

  Tobias Lindbäck. "Fäboda Kurudden, Jakobstad".



Bazi & Mazi SUDOKU

#3
4 7 1 8

3 6 4 2

5 1

2 8 5

7 6 8 9

9 8 1

6 1

2 6 5 9

7 8 5 3

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.62)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Mon Mar 19 11:08:37 2018 GMT. Enjoy!

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.62)

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

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Mon Mar 19 11:08:37 2018 GMT. Enjoy!

3 1 2 6

2 9 4

1 2 3

3 5 6 4

1 6 5

7 6 3 8

5 6 4

3 8 5

2 7 5 8

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.55)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Mon Mar 19 11:07:41 2018 GMT. Enjoy!

#1
Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.55)

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

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Mon Mar 19 11:07:41 2018 GMT. Enjoy!

5 4 3

1 9

6 9 7 5 1

5 7

8 7 3 4 6 1

8 3

3 1 8 5 4

2 5

7 6 3

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.56)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Mon Mar 19 11:08:18 2018 GMT. Enjoy!

#2
Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.56)

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

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Mon Mar 19 11:08:18 2018 GMT. Enjoy!
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Zitz

JAPANSKT BILDKRYSS JAPANILAINEN RISTIKKO

SODUKO - COMICS - JAPANESE PUZZLE

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

000171

•

•

info@upcode.fi

Viimeisimmät 
tiedot 

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

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

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

4.–11.1.2008

N:o 1

000171

•

•

info@upcode.fi

Viimeisimmät 
tiedot 
ajalta 3.–10.1.2008

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

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

YRITTÄJÄT!  FÖRETAGARE!
Tehokkaat markkinointi-

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

Effektiva marknadsförings-
produkter och distribution

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

HÅKAN 
HJERPE Oy
0400-604 946

❤❤
KEITTIÖ JA PESUTILA-
KALUSTEET:

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

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

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

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

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

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

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

Temavecka för boende 
på HK-Kiinteistökeskus   

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

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

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

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

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

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

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

kotimainen valmistalo.

Stig Damsten, 
p. 0500-263 007

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

www.parmakeittiot.com

Edelleen yksi
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75 000 kappaletta joka viikko! 
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Ratkaisu - lösningwww.megamedia.fi

  Tuula Taskinen, Vaasa. "Puukäärme".

  Maija Leppäniemi, Isokyrö. "Marski keväthangilla".

  Paula Viitanen, Teuva. "Viherpeippo löysi
  pylväshaavasta rakennusmateriaalia? (27.3.18)"

  Thomas Ågren, Solf.

  Leena Minkkinen.
  "Täältä tullaan pääsiäinen".

  Inga Engsbo, Vasa.
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TIKANOJAN TAIDEKOTI
MINÄ EN OLE MINÄ – TUNNETTUJA JA UNOHDETTUJA 
MUOTOKUVIA 16.2.–27.5.2018
Näyttelyssä muotokuvataidetta pohditaan 
muistojen vaalimisen, vallan vahvistamisen ja 
identiteetin rakentamisen näkökulmista.
Avoinna: tiistai–sunnuntai 10-17
Yleisöopastus sunnuntaina 15.4 suomeksi 
klo 14. Opastus sisältyy museon sisäänpää-
symaksuun.
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.. 
Avoinna: tiistai–sunnuntai 10–17  
Pääsymaksut: 9 € / 6 € / alle 18 v. ilmainen. 
Museokatu 3, Vaasa
VAASAN TAIDEHALLI
TOTTE MANNES - EUROOPAN PORTTI 
14.4.–13.5.2018. 
Vaasalaislähtöisen taiteilijan Totte Manneksen 
juhlanäyttelyssä esitetään hänen töitä viimei-
sen 10 vuoden ajalta. 
Vaasan kaupungintalo, Senaatinkatu 1 D
Sisäänkäynti Raastuvankadun puolelta.
BLACK WALL GALLERY

RAUNI HULKE "AIKA JA ETÄISYYS", MAALAUKSIA.
5.-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-SUNDELIN GRAFIIKAN OPPILAIDEN 
NÄYTTELY 21.4. ASTI.
Avoinna ti-pe 12-18, la-su 12-16.
Vapaa pääsy.

PRINTMAKERS STUDIO/GALLERIA 
Printmakers Studio/Galleria Kirkkopuis-
tikko 19 B ("Kiinanmuuri"). Galleriassa 
jyväskyläläisen Kirsi Neuvosen grafiikkaa 
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.
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.
Öppet: tisdag–söndag 10–17. Inträde: 9 € / 6 € 
/ under 18 åringar gratis. Museigatan 3, Vasa

VASA KONSTHALL 
TOTTE MANNES - PORTEN TILL EUROPA 
14.4–13.5.2018.   
Den Vasabördiga konstnären Totte Mannes 
jubileumsutställning visas hennes verk från de 
senaste 10 åren. 
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.
5.-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-SUNDELIN GRAFIIKAN OPPILAIDEN 
NÄYTTELY 21.4. ASTI.
Öpp. ti-to 12-18 lö-sö 12-16. Storalånggatan 
66 Vasa. Fritt inträde.

PRINTMAKERS STUDIO/GALLERI 
Printmakers Studio/Galleria Kirkkopuistikko 
19 B ("Kiinanmuuri") Galleriassa jyväskyläläi-
sen Kirsi Neuvosen grafiikkaa 21.4. saakka.  
Studiossa Juha ja Tapani Tammenpään teok-
sia. 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. 

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

Utställningar

21.4
kl/klo 18.00
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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, luonnossa 
ja tanssilattiallakin viihtyvää, sopusuht., tu-
pakoimatonta, 40-56v naista. (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)

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

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 mul-
le ihanaa, joka päivä. Olen 53v mies 
08-alueelta. Kemiaa ja ehkäpä rak-
kauttakin. (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)

Raitis sinkkumies, 62v, etsii sinkku-
naista, 40-50v, jota nahka-, pvc- ja la-
texasut kiinnostaa. (1203173)

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)

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)

Etsin tukevaa, +48v maalaisvanhapoi-
kaa, joka asut äitisi kanssa. Mukava 
junttimies tulisi käymään. Saapastel-
laan kaikki. (1203768)

Nuorekas, ruskeasilmäinen, 62v btm-mies 
etsii miesparia tai kaveruksia, 65-80v, tei-
dän yhteiseen käyttöön. (1203716)

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

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)

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. 
nainen Oulun läh., asun okt:ssa, har-
rastan mökkeilyä. Toivon erähenk. ih-
misen kohtaamista, mukavaa yhdes-
säoloa ja läheisyyttä. Harrastan kieliä, 
matkustelua, liikuntaa 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)

Kevätaurinko sai tunteen ihmisen ikä-
vän toisen luo heräämään. Hakuses-
sa tavallinen, elämää ja toista arvos-
tava mies. Nainen 014-alueelta kyse-
lee. (1203011)

Sinä läheisyyttä, hellyyttä, suukkoja ja 
haleja antava, +53v mies. Vastaa hel-
lälle, kivalle 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 puu-
tut 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 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 vapaa, 66v mies K-Pohjanmaalta, 
liikunnallinen, luonnossa viihtyvä. Etsin 
naista luontoon, merelle purjehtimaan, 
yhteisiin harrastuksiin. (1202165)

Sinä 45-60v, vapaa nainen, tanssia, lii-
kuntaa harrastava. Ota yhteyttä fixuun, 
57v mieheen. Oulunlääni. (1203784)

Vanhempi nainen kiinnostaa, jon-
ka kanssa pelittää sekä romantiikkaa. 
Käytäs vaikka Lapissa. Olen 53v, nuo-
rekas mies Raahesta. (1203778)

Vanhapoika, 47v, Oulusta hakee nais-
kaveria. (1203766)

Olen 32v, urheilullinen mies. Naiset, ol-
kaa yhteydessä, niin tavataan. (1203724)

Tässä olis 58v, pitkä, ulkoilusta, luonnosta, 
kulttuurista ja sen sellaisesta pitävä, huumo-
rintaj., kiltti mies. Sinä 55-68v nainen, jos 
tunnet samoin, otapa yhteyttä. (1203723)

Normaalikroppainen, povekas nainen, 
sut haluis vakijuttuun 60/185/90, nuo-
rekas, raitis ja ok-näk., Leijona erä-
mies. Sjk. (1203711)

Olethan terveet, reippaat elämäntavat 
omaava, n. 60v, vapaa ja savuton nai-
nen. Viestiäsi odottaa yhteisiin mene-
misiin, tekemisiin ja rientoihin luotetta-
vaa seuraa kaipaava mies. (1203691)

Olen kiltti, naisen tahtoon myöntyvä 
mies, 52v. Etsin rengin, palvelijan, työ-
juhdan paikkaa määrätietoisen ladyn 
luota. (1203663)

Löytyykö ulkomaalainen naisystävä to-
sitark.? (1203647)

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

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

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

Sinä mies, 56-64v, vapaa, luotettava, viih-
dyt luonnossa, tykkäät tehdä asiota yhdes-
sä. Sinua etsii 58v, vapaa nainen, vaik lop-
puelämäksi. XL:kin käy. (1203783)

Kevät kohisten tulee ja nyt alkaa jo lava-
tanssien aika. Mutta missä sinä tanssi-
kaveri? Yksin ei kiva ajella maakunnis-
sa. Olisit fiksu, 58-64v mies. (1203726)

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)

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  
Också på svenska.

Puhelut nroon 0700-513 087 & 
0700-51 51 02 1,53e /min +pvm, 
teksti  viestit nroon 17193 1,50e/kpl.

Huom! Tekstiviestinumero on lyhenty-
nyt. Ennen 173193 NYT 17193

Tukevaa, yli 55v tukkirahtaria, konekus-
kia likaisissa huomiokamppeissa, Di-
mexeissä, joka ajat Jyväskylän alueella? 
Maalaismies samanlainen. (1203705)

Käytkö työmatkalla Hkissä? 45v, luotetta-
va, vaitiolotait. urheilijakundi etsii seuraasi. 
Voidaan tavata kiireettömästi. (1203693)

Olen tasokas bi-mies, 63v, Oulusta. Et-
sin sinua aikuinen, top-henk. mies mu-
kavaan yhdessäoloon. Talvet Oulu, ke-
sät Rukan seutu. (1203150)

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)

 <Parit etsivät

Aviopari, 50v, etsii luotettavan, osaavan ja 
kestävän miehen tai parin seuraa. Olem-
me hoikkia ja terveitä, samaa toivomme 
teiltä. Tulisimme iltavieraaksi. (1203760)

MTV3 s. 830
Sub s. 830

Koko maan 
kohtaamispaik-
ka teksti-tv:ssä

Jätä ilmoitus  
helposti netissä 
vaikka kuvan kanssa

mega.mainostaja.com
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Löydä se oikeaLöydä se oikea
Hitta den rättaHitta den rätta


