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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!

#

Tarjoukset voimassa  3.5 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

Muovikengät Roksit monia uusia malleja alkaen/ 
Plastskor/Crocs, många nya modeller från
   4,50€
Muoviset sauna- / talousjakkarat esim. Curver
Bastu- eller kökspallar av plast t.ex. Curver
 -30%
Kartanon multaa säkeittäin EDULLISESTI!! 
Kartano mylla säckvis FÖRÅNLIGT!!
Vahakankaat kaikki mallit myös kesän uutuudet!!
Vaxdukar alla modeller, även 
sommarens nyheter!!

KESÄ TULEE AIVAN PIAN          ORVOKIT OVAT SAAPUNEET
SOMMAREN KOMMER SNART       VIOLERNA HAR KOMMIT

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

-25%

AUKI MYÖS 
1.5.2018

kello 12-16

Paljon uusia alennettuja hintoja
Många nya rabbaterade priser -70%-20% -50%

4,50
Alkaen

Nöötöntie 90 Böle - Sepänkylä 65610 Mustasaari - 5 km Vaasasta

www.nettiauto.com/botniatrade

HUOM! SOITA JA SOVI NÄYTTÖ
OBS! RING OM VISNING

Se mera uppgifter om bilarna / Katso Lisää tietoja autoista:BMW 320 2.0 Diesel Touring  .......................-10
161tkm, Juuri katsastettu!  Aluvanteet, 
cruise, xenon valo, nahka verhoilu, veto
koukku ym.  Face lift malli!  12900€

Hieno diesel farmari!

BMW 325i Touring  6-Kone 218HV!  ......... -07
183tkm, Juuri katsastettu! 17 tuuman 
aluvanteet, cruise, sport alusta ja  istui-
met, 6-vaiteinen, sade tunnistin  10990€

Sportti  farkku 

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

Diesel hyvällä istuin korkeus! 

M-B C 180 Farmari Kompr. Bensaturbo .. -08
aj. vain 130tkm! Uudempi korimalli! 
Juuri katsastettu!  sähk.penkit, xenon 
valot, ajotetokone, aluvanteet  13990€

Löytö!

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

Automaatti Diesel!

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

5-Ovinen Vahvalla Diesel 
koneella!

BMW 325i Sedan 6-Kone 218hv! ................ -06
174tkm, Juuri katsastettu! Aluvanteet, 
cruise, sumuvalot, sport istuimet, pys.
tutka, hyvin huollettu!  ...................10990€

Sportti Sedan Automaatilla!

Honda CR-V 2.2i-DTEC Nordic 4x4 man  ..-12
245tkm,1-Omistaja! a/c, abs, luiston-
esto, aluvanteet! vetokoukku,vak.nop.
säädin. Hyvin huollettu! 12999€

Hyvä Neliveto Diesel 
tarjous hintaan!

 044-3215094
Rainer Nordström

9.00 - 21.00Palvelemme joka päivä 
Vi betjänar varje dag

www.onskesang.fi            www.toivesanky.fi             

T. 050 3804154

Nytt i Vasa - Uutta Vaasassa!

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

Lotteri fotpall/
Arvonta 
jalkarahi

Parisänky/Dubbelsäng  390,-
Resormadrass/Joustinpatja 80 x 200  150,-
Resorsäng/Runkosänky 80 x 200  195,-
Erikoismitat vakiomitan hinnalla/
specialmått till standardmått pris

Suoraan valmistajalta, ilman välikäsiä
Direkt från tillverkaren, utan mellanhänder

VILLASÄNGAR OCH 
MADRASSER TILL 
SPECIALPRIS HELA 
VECKOSLUTET

MÖKKISÄNGYT JA 
PATJAT ERIKOISHINNOIN 
KOKO VIIKONLOPUN

Äitiys opetti 
Nannalle 
löysäilyä

S4

Bock's is open - 1st of May:
 12.00 - 23.00!

Welcome!



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

– Industry Leader in North of Europe

ARBETSLEDARE/Teamleader
-  med huvudet på skaft  -

TYÖNJOHTAJA/Teamleader

Vi söker

Lämna in din CV och anmälan om intresse till 
hans.heikkila@upc.fi före 30.4

Erfarenhet av grafiska branschen viktigt 
men personligheten är viktigast. 

Etsimme

Kokemus graafisesta alasta on tärkeää 
mutta luonne on tärkein. 

Jätä CV ja hakemus 
hans.heikkila@upc.fi,  30.4 mennessä

09-649839 ● www.amoena.fi

Till användare 
av bröstprotes

Nästa gång, se till att välja den bästa

Visste du att du 
har rätt till nya 
bröstproteser 
vid behov. 
Av hygieniska 
skäl skall de 
bytas med 2 års 
mellanrum.

045-124 7300   info@nbtrafik.fi    nbtrafik.fi

Norrgårds Busstrafik, ett 
   företag som kör linje och  

            beställningstrafik.

Ta kontakt 
för en offert! 

Stig Rönns utställning på Bock’s Corner Brewery 
avslutades 23.4 med lotteridragning av tavla.
Vinnaren av “Vid Molnträsket” blev Sven Norrgård.
Bock’s och Stig gratulerar vinnaren!”



OHJELMISTOKEHITTÄJÄ
Haemme täydennystä energiseen UpCode tiimiimme:

Arvostamme:

-Alan soveltavaa koulutusta

-Suunnittelukokemusta

-Kokemusta Microsoftin ohjelmointi-

  ympäristöstä (palvelinsovellukset)

-IIS, Microsoft Web Platform, .Net osaamista

-C#, C++, JavaScript, Java/Kotlin(Android), 

  Swift/Objective-C(iOS) osaamista

-Tietokanta kokemusta ja SQL osaamista

-Rest API, CSS, HTML5, AngularJS

-Ymmärrystä testauksen suunnittelusta ja 

  toteutuksesta (myös järjestelmätestaus)

-Näyttöä osaamisestasi

-Määrätietoisuutta

-Kokemusta projektinhallinnasta

-Palvelinosaamista

-Kielitaitoa (suomi/ruotsi/englanti)

Tarjoamme mahdollisuutta työskennellä kansainväli-
sissä projekteissa, vaihtelevaa työtä sekä innovatiivista 
työympäristöä.

Yhteydenotto: kristoffer.jansson@upcode.fi

www.upcodeworld.com 

Gerbyntie 18,

65230 VAASA



Äitiys opetti 
Nannalle 
löysäilyä
Jax-pojan syntymä muutti Nanna Ka-
ralahden koko elämän. Kiire vaihtui 
rentoihin vaunulenkkeihin ja suorit-
taminen vaihtui vapaaehtoisuuteen.

Hyvinvointitreenaamisesta tuli Nanna 
Karalahden uusi ystävä ja samalla lem-
peys omaa kehoa kohtaan kasvoi.

– Olen ollut aikaisemmin todella 
itsekäs ja itsenäinen. Nykyään minusta 
on tullut paljon välittävämpi kaikkia ih-
misiä kohtaan. Myös huoli on kasvanut 
lapsen myötä. Ajattelen maailman ta-
pahtumia enemmän kuin aikaisemmin, 
hyvinvointivalmentaja Nanna Karalahti 
sanoo.

Toisin kuin monet muut äidit, Nanna 
ei ole pitänyt lainkaan äitiyslomaa. Je-
ren jääkiekkokaukaloista kotiutumisen 
myötä vanhemmille jää aikaa elää myös 
itselleen.

– Vuorottelemme Jeren kanssa lapsen 
hoidossa. Aamulla heti herättyäni teen 
treenin, ja kun poika menee päivä-
unille, kaivan koneen esille ja teen 
töitä. Teemme tosi paljon asioita myös 
kolmestaan. Kun minä treenaan salilla, 
Jere pitää kahvilassa vauvavahtia ja 
päinvastoin. 

Löysäily tekee hyvää

Äidiksi tulon myötä Nannan arvot ovat 
pehmentyneet ja elämästä on tullut ta-
sapainoisempaa. Entinen fitness-Nanna 
oivalsi, ettei hyvänolontreenin tarvitse 
olla kova treeni. 

– Kärsin aikoinaan ylikunnosta. 
Vaikka kuinka treenasin, kehitystä ei 
tapahtunut. Liikun nykyään paljon 
vähemmän kuin aikaisemmin ja jaksan 
silti juosta enemmän kuin silloin en-
nen. Pidin kävelemistä tylsänä, mutta 
nykyään sekin tuntuu hyvältä. Enää 
ei ole kiire joka paikkaan. Voin paljon 
paremmin tällä liikuntamäärällä.

Nykyinen viikkotreeniohjelma 
koostuu kahdesta tunnin mittaisesta 
salitreenistä, samasta määrästä aerobis-
ta kotijumppaa ja yhdestä ryhmäliikun-
tatunnin ohjaamisesta. Näiden lisäksi 

Nanna vetää kotoa käsin nettitreeni-
ryhmiä ja tekee treenisuunnittelua. 

– Ennen Jaxia treenasin pari ker-
taa päivässä esimerkiksi juoksemalla 
portaita aamulla ja illalla tein vielä 
salilla yläkroppatreenin. Lisäksi oli 
vielä kardiotreenit. Nykyään yhdistelen 
treenejä, mikä sekin vähentää viikon 
aikana toteutettavia treenikertoja. Voin 
paljon paremmin vaikka treenaankin 
reilusti vähemmän.

Punttisalilta joogamatolle
Nyt Nannan tavoitteena on vähentää 
lihaskuntotreenikertoja entisestään ja 
vaihtaa osa niistä joogaan, sillä hän 
haluaa kehittää tasapainoa ja lisätä 
kehontuntemusta. 

– Viisi treeniä viikossa on tavoi-
te, mutta yleensä se jää kolmeen tai 
neljään kertaan viikossa. Haluan tehdä 
edelleen lihaskuntotreeniä joko salilla 
tai kotona, mutta ottaa siihen rinnalle 
joogan. On äärettömän tärkeää, että 
keho ja mieli ovat tasapainossa keske-
nään. 

Nanna ajatteli aiemmin, että ni-
menomaan hikitreeni on se, mikä tuo 
hänelle energiaa ja hyvää oloa. Oivallus 
rauhoittumisen hyvästä vaikutuksesta 
näkyy myös Nannan töissä. 

– Tammikuussa avautuvassa Hero-
valmennuskonseptissani on nettijoo-
garyhmä. Tunnin sisällön suunnittelee 
ammattitaitoinen joogaopettaja, ja se 
on suunnattu juuri sellaisille liikkujil-
le, joiden ei tule lähdettyä joogaan tai 
aiempaa tietämystä kyseisestä lajista ei 
ole. 

Oivalluksista huolimatta Nannan 
elämä ei ole pelkkää joogaa, vaan 
valmennuskonseptiin sisältyy myös 
reippaampaa menoa.

– Olen kehitellyt salitreenejä sekä 
tehokkaita ja motivoivia puolen tunnin 
tehokotitreenejä. Lähtökohtana niissä 
on se, että liikunnasta pitää löytää 
tekemisen ilo ja hauskuus. Liikunta ei 
missään nimessä saa olla överisuoritta-
mista, Nanna sanoo.
 Teksti: Maiju Korhonen

27.4
kl/klo 19.00
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Tule tutustumaan kevään muotiin!  27.4 
järjestetään Bock’sissa muotinäytös. Tapah-
tuma alkaa klo 19 seurustelulla ja huipen-
tuu klo 20 järjestettävään muotinäytökseen. 
Musiikista vastaa DJ Vigify. Tapahtuma on 
maksuton. Tervetuloa!  

Kom och bekanta dig med vårens mode! 
27.4 ordnar vi en modevisning på Bock’s. 
Evenemanget börjar kl 19 med mingel och 
kulminerar i en modevisning med start kl 20. 
För musiken ansvarar DJ Vigify. Gratis in-
träde. Välkommen! Yh
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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

Nu ser vi verkligen emot vårens ankomst. 

Observateur: Christian Nylund, Vasa

På söndagsutflykten hade jag lyckan att träffa på denna ståtliga Havs-
örn

Observateur:Yvonne Emmerstedt, Övermalax

OBSERVATEUR

Kelirikko niin maa- kuin vesireitillä. Ähtävänjoki Pietarsaaren ja 
Pedersören rajalla 18.4.18.   
 Observateur: Arja Utunen, Pietarsaari

Ett vårtecken nedanför 
Sandviksvillan i Vasa.

Pohjanmaan tulva ja kainalosaappaat, Kyrönjoki, Vähäkyrö 19.4.2018
Observateur:Matti Hietala, Vaasa



D I R E K T S U O R A A N

28.4
12.00 – 15.00

Bock’s kyläkaupassa tarjotaan
ilmaisia Wasakahvi-maistiasia!

Gratis smakprover av Wasakaffe 
i Bock’s byabutik!

 
Tervetuloa! Välkomna!

Wasa 
Coffee
150g 

6,50€

12.00 – 15.00
Joka Lauantai!
Varje Lördag!

Akava korostaa, että työelämän peli-
sääntöjen tulee olla yhtenäiset kaikille 
ikäryhmille. Akavan mielestä kehysrii-
hen esitys helpottaa työttömien nuorten 
palkkaamista määräaikaiseen työsuh-
teeseen on väärä toimenpide. Nuorten 
työmarkkina-asemaa on vahvistettava, 
ei heikennettävä.

– Akavan tuoreen selvityksen perus-
teella ikä on nuorilla korkeakoulutetuil-
la yleisimmin koettu syrjintäperuste. 
Joka kuudes 18–35-vuotiaista on koke-
nut edellisen vuoden aikana syrjintää 
työelämässä. Kehysriihen päätös nuor-
ten määräaikaisuuksien helpottamises-
ta vie nuorilta uskon tulevaisuuteen ja 
oikeudenmukaisuuteen., toteaa Akavan 
opiskelijoiden puheenjohtaja Henna 
Pursiainen.

Hän pitää silppu- ja pätkätyön lisää-

mistä huonona suuntana, sillä määräai-
kaiset työsuhteet ovat jo nykyisin hyvin 
yleisiä nuorilla. Työelämässä olevista 
korkeakoulutetuista alle 30-vuotiaista 
naisista 39 prosenttia, miehistä 32 pro-
senttia oli vuonna 2016 määräaikaisissa 
työsuhteissa.

– Työelämässä osaamisen pitää rat-
kaista, ei iän. Nyt hallituksen viestinä 
on se, että nuorten asemaa työmarkki-
noilla voidaan heikentää puuttumatta 
muiden ikäluokkien pelisääntöihin. 
Esitys on lähtökohtaisesti eriarvoistava 
ja sen perustuslaillinen tulkinta pitää 
selvittää, sanoo Pursiainen.

Akava huomauttaa, että työllistämisen 
kynnystä on jo madallettu pidentämällä 
koeajan mahdollinen pituus kolmesta 
kuukaudesta kuuteen kuukauteen. 
Kehysriihessä esitettiin lisäksi irtisano-

missuojan heikentämistä alle 20 henkeä 
työllistävissä yrityksissä.

– Työllisyysasteen nosto on tärkeä 
yhteinen tavoite. Siihen ei pidä pyrkiä 
näillä kehysriihessä esitetyillä tavoilla. 
On väärin nostaa nuoret tikun nok-
kaan. Työelämälainsäädännöstä ei saa 
tulla poliittisen pelin välinettä. Nyt 
esitys on tehty vastaantulona Suomen 
Yrittäjille osana työaikalain kokonais-
uudistusta, sanoo Akavan puheenjohta-
ja Sture Fjäder.

Kehysriihessä päätettiin työsopimus-

lain muutoksesta, joka sallisi tehdä alle 
30-vuotiaan vähintään 3 kuukautta 
yhtäjaksoisesti työttömänä työnhaki-
jana olevan kanssa määräaikaisen työ-
sopimuksen ilman muutoin säädettyä 
perusteltua syytä.

Eduskunnassa on käynnissä lähe-
tekeskustelu julkisen talouden suun-
nitelmasta, jossa keskustellaan myös 
kehysriihen linjauksista.

Akava: 
Samat työelämän 
pelisäännöt kaikille 
ikäryhmille
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KAUHAVA

KURIKKA

Luo kampanjan – myös mobiilisti. Kampanjlösningar – även mobila.
Ilmoitushinta tekstissä 1,70 Eur/pmm + alv. Annons i text 1,70 Eur/spmm + mvs.
Mediamyynti / Mediaförsäljning:  mega@upc.fi 
Mediakortti / Mediakort: www.megamedia.fi

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
Suljettu näyttelynvaihdon ajaksi.
GRÖNLUND-NISUNEN: 
GREY AREA 12.5.–2.9.2018
Retrospektiivisen näyttelyn teokset tutkivat 
liikettä, ääntä, valoa ja muita fysikaalisia 
ilmiöitä.
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.
28.4.2018 klo 14.00 FT, professori Matti 
Lackman: ”Miksi käsityksemme jääkärihisto-
riasta elää ja muuttuu?” –luento Pohjanmaan 
museolla. Sisältyy museon pääsymaksuun. 
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. 
Avoinna: tiistai–sunnuntai 11–17
Ilmainen sisäänpääsy.
Vaasan kaupungintalo, Senaatinkatu 1 D
Sisäänkäynti Raastuvankadun puolelta.

BLACK WALL GALLERY
Korsholmanpuistikko 6, Vaasa
Taidelainaamo. Avoinna ti klo 13-17, ke-pe 
klo 13-18, la-su 12-15. Vapaa pääsy

ATELJE TORNI
PITKÄKÄTU 66
TONY JYLINÄN NÄYTTELY UGLIES 24.4.-13.5.
Avoinna ti-pe 12-18, la-su 12-16.
Vapaa pääsy.

PRINTMAKERS STUDIO/GALLERIA 
Taiteilija Carl Warghin  80 v näyttely on avat-
tu Printmakers Galleriassa. Kirkkopuistikko 
19 B. Näyttely jatkuu 19.5. saakka
Calle on yksi Suomen tunnetuimmista akva-
rellimaalareista, joka sai valtion kuvataide-
palkinnon 1972. Näyttely on avoinna ke-pe 
13-17,la12-15 19.5 saakka.

BOCK´S CORNER BREWERY
Gerbyntie 18 
LATO
STEN WIKMAN
REALISTISIA MAALAUKSIA
3.4-31.5.2018
RAVINTOLA
JAN RASMUSSEN
“NEW LIFE!” -TAIDENÄYTTELY
7.4.-31.5.2018
AUTOTALLI
TIMO KONTTINEN DARK ART POP-UP NÄYTTELY 
avoinna la 12-15

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.
Tikanojas konsthem är stängt tisdagen den 
24.4.2018 på grund av personalutbildning.
Öppet: tisdag–söndag 10–17
Inträde: 9 € / 6 € / under 18 åringar gratis. 
Hovrättsesplanaden 4, Vasa
KUNTSI MUSEUM FÖR MODERN KONST
Stängt för utställningsbyte.
GRÖNLUND-NISUNEN: GREY AREA 12.5.–2.9.2018
Verken på den retrospektiva utställningen 
undersöker rörelse, ljud, ljus och andra fysika-
liska fenomen.
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.
28.4.2018 kl 14.00 FD, professor Matti 
Lackman: ”Miksi käsityksemme jääkärihistori-
asta elää ja muuttuu?” – föreläsning på finska 
på Österbottens museum. Ingår i museets 
inträdesavgift.
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
RESTAURANGEN
JAN RASMUSSEN
“NEW LIFE!” -KONSTUTSTÄLLNING
7.4.-31.5.2018
GARAGET
TIMO KONTTINEN DARK ART POP-UP
UTSTÄLLNING öppet lö 12-15

Utställningar



www.megamedia.fi

  Arja Utunen, Pietarsaari. "Raak..kaani, tule kanssani uimaan!"

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. 

  Mikael Granqvist, Pedersöre. "Vår 2018".

  Gertrud Engman, Helsingby.

  Maj-Stin Björklund, Oravais. "Det gäller att sträcka på sig om man vill nå sitt
  "mål"!!"

  Taina Timonen, Kaskinen. "Tässä on Kaskisissa ottamani valokuva merikotkasta
  18.4.2018".
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  Reijo Kärkkäinen, Isokyrö. "Veikkaala Nopeusrajoitukset voimassa kelillä kun kelillä".

  Paula Viitanen, Teuva. " Västäräkistä vähäsen...14.4.18".

  Matti Hietala, Vaasa. "Tulva ja jäidenlähtö Kyrönjoessa, Vähäkyrö ja Veikkaala
  18.4.2018".

  Päivi Lammela, Teuva. "Västäräkit 14.4.2018, Teuva".

  Leena Minkkinen. "Kolkin kosken tulvakuohut".



www.megamedia.fi

  Seema Ganoo, Vaasa. "Sunset over the frozen sea".

  Caroline Chryssanthou. "Storremmargrund Kaskö".

  Marianne Gråbbil-Hakkola

  Stina Martikainen, Mässkär. "Yksinäinen ulappa".

  Barbro Kuokkanen, Vaasa. "Suvilahden asuntoalueen
  rauhan merkki".
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  Boris Berts, Vasa. "April - Huhtikuu 2018".

  Teuvo Hautaniemi, Vaasa.
  "Raippaluodon silta huhtikuussa".

  Toivo Salminen. "Saukko Petsmossa kalastelemassa".

  Tuula Taskinen, Vaasa. "Veistos "Terrieri".

  Henry Koivisto, Mustasaari. "Kissa metsän siimeksessä".



Bazi & Mazi SUDOKU

#3
3 9 6 5

1 4

6 3 8 1

4 2 8 1

5 1 3

8 5 3 4

2 3 9 8

7 5

8 5 6 2

Puzzle 1 (Easy, difficulty rating 0.45)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Tue Apr 24 14:18:05 2018 GMT. Enjoy!

Puzzle 1 (Easy, difficulty rating 0.45)

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

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Tue Apr 24 14:18:05 2018 GMT. Enjoy!

9 5 3

8 3 2 7

5 3 7 8

2

7 2 1 5 9 6

4

6 4 5 7

8 2 1 5

2 8 6

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.50)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Tue Apr 24 14:17:49 2018 GMT. Enjoy!

#1
Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.50)

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

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Tue Apr 24 14:17:49 2018 GMT. Enjoy!

7 5 1 6 8

5 3 8

6 8 2 7

6 1

2 4 3

4 6

8 1 6 4

8 2 9

5 3 6 4 7

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.69)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Tue Apr 24 14:17:58 2018 GMT. Enjoy!

#2
Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.69)

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

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Tue Apr 24 14:17:58 2018 GMT. Enjoy!
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JAPANSKT BILDKRYSS JAPANILAINEN RISTIKKO

SODUKO - COMICS - JAPANESE PUZZLE

Ristikko - Bildkryss 

vko 16
Ratkaisu - lösning



Normaalikroppainen, povekas nainen, 
sut haluis vakijuttuun 60/185/90, nuo-
rekas, raitis ja ok-näk., Leijona-erä-
mies. Sjk. (1203682)

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)

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)

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)

Onko missä kiva, luotettava, +50v mies? 
Olen 63v bi-ukm. Erotiikka ja välineet sa-
laa, olen kunnossa. Miel. Vaasa ja ymp. 
Svenska går också bra. (1203796)

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

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 
ma klo 16 mennessä. Kehysilmoitukset 
netissä ti klo 10 mennessä. HUOM! 
Vapun vuoksi rivi-ilmoitukset 
ensi viikon lehteen tulee jättää jo 
su klo 16 mennessä. Kehysilmoi-
tukset netissä ehtii jättää vielä 
ma klo 10 mennessä. Ilmoitukset 
julkaistaan Mega-lehdessä sekä kaik-
kien palvelussa mukana olevien lehtien 
ja TV-kanavien internet-palvelussa. 
Ilmoituksesi näkyy koko Suomessa!

Esimerkki

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

Olen kuusikymppinen, nuorekas, huu-
morintaj. nainen Oulun läh. Etsin elä-
määni kumppania. Minua on alka-
nut kiinnostaa lavatanssit, mutta taito 
on päässyt ruostumaan. Asun okt:ssa. 
Harrastan mökkeilyä, vieraita kulttuu-
reja, autoilua. (1204059)

Söpö, 51v nainen haluaa itselleen miehen, 
joka hemmottelee, rakastaa, hyvin toimeen-
tuleva. Ei varatuille. Ei tupakka/minimi alko. 
Mennään naimisiin. Uskon tuhkimotarinoi-
hin. Olethan liikunnallinen? (1204036)

Sinä hellä, kiltti, vapaa mies. Haluai-
sitko tutustua hellään naiseen? Vastaa 
67v naiselle. (1204005)

Läheisyyttä kaipaava, nätti, itsestään huol-
ta pitävä, mukava nainen etsii hellää, va-
paata miestä ystäväksi, 40-60v. (1203966)

Nainen, 52v, etsii rentoa, vallatonta 
miestä ikähaitarilla 45-55v. Elämäsi on 
kunnossa ja on aikaa irrotellakin. Vap-
puna yhdessä juhlimaan? (1203924)

Sinä vapaa ja rehellinen mies. Ota siipiesi 
suojaan 37/XL, vapaa nainen 014-alueel-
ta. Voit olla muualtakin. (1203905)

Olen alle 40v nainen. Haluaisin mie-
hen, joka pitää minusta huolta ja on 
turvallinen. En ole avuton, vaan kai-
paan huolenpitoa. Olen kiltti, empaatti-
nen ja avoin. (1203876)

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)

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

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)

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)

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 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)

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

Mukavan miehen maineessa oleva, siis-
ti, huumorintaj., eikä ulkonäkökään ole 
rumimmasta päästä leskimies etsii va-
puksi heilaa, myös tositark., joka ei ole 
niin tiukkapipoinen. Minäkin sallin pie-
net paheesi. Oulusta olen. (1204116)

Olen nuorekas, hyvätapainen, katseenkest., 
savuton, 70v mies Oulusta. Vain samanta-
painen naisystävä puuttuu. (1204108)

Naista, mukiin menevää, ei siihen huk-
kuvaa, luontoon, lenkille etsii nuorekas 
mies, 58v, 08-alueelta. (1204080)

Olen 32v mies ja luonteeltaan oon pu-
helias sekä toivottoman lemmenkipeä. 
Hakusessa on nainen, n. 20-45v. Jos 
tykkäät halia ja pussailla sekä rakentaa 
tulevaisuutta yhdessä, niin kirjoita mi-
nulle, odotan sinua. (1204061)

Olen mies, 42v. Löytyykö ulkomaalai-
nen naisystävä tositark.? (1204049)

Mies, n. 60v, hakee tositark. XXL-kok. 
naista, miel. kurvikasta. (1204032)

Mies, 60v, etsii vanhempaa naista tosi-
tark. (1204031)

As.erossa oleva, 60v, kiltti, fiksu mies. 
Ystävyys/erotiikka on juuri eron koke-
neelle erittäin tärkeää. Lähdetkö kalalle, 
karaokebaariin, mökille vaiko kaikkiin 
mainittuihin? Tule, katsellaan ainakin 
hetki tätä hullua maailmaa. (1204016)

Etsin kivaa seuraa, ystävää tositark. 
Olen vapaa, fiksu, nuorekas, seuralli-
nen, symppis mies. Sinä valkoisten han-
kien, sporttinen nainen, vastaa. Odotan 
kenties juuri sinun viestiä, joka on täyn-
nä hellyyttä ja rakkautta. (1204003)

Täällä 54v mies Oulun lähikunnasta etsii 
naista ystäväksi. Olen rento, avoin, huumo-
rin höystämä. Matka ei ole este. (1204002)

Naiset. Täällä 54v mies Oulun lähikun-
nasta etsii naista ystäväksi. Olen ren-
to, avoin, huumorin höystämä, matka 
ei ole este. (1203996)

Minä tiedän, sinä siellä, minä täällä. 
Olet minut lukenut eli pesän tein, edel-
leenkin poltan ja olutta otan, saat sinä-
kin jos nappaa. No ois kiva, tulet yllät-
tymään. (1203991)

Olen kiltti, naisen tahtoon myöntyväinen 
mies, +50v. Sinä hallitseva, määrätie-
toinen lady, ota yhteyttä. (1203977)

Yksinäinen mies etsii tositark. puoli-
sokseen ystävällistä, lempeätä, pieni-
povista nuortanaista. (1203960)

Kaipaan ihanaa kemiaa naisen kans-
sa. Olen 52/173/76, nuorekas mies 
08-alueelta. (1203937)

Yksinäinen, liikunnallinen, veteraani, ki-
soihinkin osallistuva mies hakee naista 
kisailukaveriksi reissuilleen ym. yhdes-
säoloon. Mn kestävyyslaji. (1203934)

Asiallinen, 73v mies etsii aikuista nais-
ta ystäväksi. (1203911)

Olen 44/184/XL, rauhallinen, rehellinen 
Leijona-sinkkumies. Kesällä kalastan 
järvellä mato-ongella, syksyllä marjas-
tan ja aina silloin tällöin leivon rieskaa ja 
sämpylöitä. Missä olet, sinä 40-56v, re-
hellinen, fiksu sinkkunainen? (1203909)

Ongelmaton, turvallinen, tavis, 63v 
mies hakee naisystävää Ylivieskasta + 
ymp.alueelta ja miksei etelänpääkin. 
Pienet paheet sallittu. Kiitos. (1203874)

Löytyisikö rehevänpehmeää, huumoril-
lakin varustettua naista, ikähaitarilla 50-
60v, samanmoiselle miehelle? (1203853)

Miehenpuoli etsii tositark. tyttöystäväk-
seen lempeätä, nuorta naista. (1203800)

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

Ensam 50-talsman söker pålitlig kvinna 
för en gemensam framtid. Föredrar natu-
ren och villaliv före krogen. (1203773) T

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

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

Tässä olis 58v, pitkä, ulkoilusta, luon-
nosta, kulttuurista ja sen sellaisesta pi-
tävä, huumorintaj., kiltti mies. Sinä 55-
68v nainen, jos tunnet samoin, otapa 
yhteyttä. (1203723)

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

mega.mainostaja.com

  OSTETAAN

Asuntoauto/-vaunu. Kaikki 
huomioidaan, myös ei kats., 
kosteusvauriot, pikkuvikaiset. 
Soita ja tarjoa. P. 0417010558

  SEKALAISTA 

Ota uusi suunta elämääsi! 
Luotettava auttaja/ennusta-
ja, myös unet. Ti-su klo 10-24, 
1,99e/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)

Mä luulen vaan, en koskaan enää on-
nea kai saa. Vai löydänkö vielä jonkun 
miehekkään miehen, joka saa minussa 
aikaan villin tunteen? Kysyy 65v nainen 
Oulusta. (1204125)

Olen vaalea, 64/170/85, iloinen, posit., 
hellä, naisellinen nainen. Korkokenkiä on 
kiva joskus käyttää. En tupakoi, alkoa en 
juo humalahakuisesti. Etsin tositark. 58-
70v, kunnoll., luotett., rehellistä, +180, 
normaalipain. miestä. (1204090)

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

Tavallinen, tukeva maalaismies, työ-
mies K-Suomesta. Ota yhteyttä mie-
hekkääseen maalaisjussiin. Saapastel-
laan luontoon ym. (1204107)

Kumisaappaissa viihtyvä btm-trans-
vestiitti vailla kumisaappaita pitävää 
top-miestä. (1204072)

Onko maaseudun tukevaa miestä? Mv, 
lomittaja, metsuri ym., joka tykkää na-
vettakamppeista, huomioasuista, haa-
lareista, saappaista. Raavas korpijussi 
etsii. K-Suomi. (1203829)

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)

 <Parit etsivät

Olemme senioripari Oulusta. Etsimme 
sinua akateem., yli 55v miestä ystäväk-
si. Paikka Oulu ja Kuusamo. (1202628)
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Koko maan 
kohtaamispaik-
ka teksti-tv:ssä

Jätä ilmoitus  
helposti netissä 
vaikka kuvan kanssa
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