
VIIKKO 18 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!

#

Islossningsvår

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

HUOLENPITOA LÄHELTÄSI - OMSORG NÄRA DIG

Kom till Läkarcentralen Promedi och 
vaccinera dig mot fästingar inför sommaren. 

57 € för vuxna / 52 € för barn 
(i priset ingår injektion och poliklinikavgift).

Hae punkkirokotus Lääkärikeskus 
Promedista kesäksi. 

Aikuisille 57 € / lapsille 52 € 
(sisältäen pistoksen ja poliklinikkamaksun). 
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Grågås
Foto: Hans Hästbacka

Tarjoukset voimassa  10.5 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€
Kartanon multaa säkeittäin EDULLISESTI!! 
Kartano mylla säckvis FÖRMÅNLIGT!!
Kevytpeitteet suojaamiseen ulkona
Lättpressenningar  -25%
Matot kaikki mallit myös kesän uutuudet!!
Alla modeller av mattor, sommarens nyheter!
 -25%

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

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

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

4,50
Alkaen

Enkäten i Korsholm:
22,56 % aktivt emot fusion i Korsholm
Herr Lithén från Korsholm har 
påpekat att uppgifterna vi publicerat 
inte är helt rätt (insändare i Vbl). 
Efter kontrollräkning visade det sig 
att ungefär 22 % blev exakt 22,56%
Enkäten skickades ut till 15 411 per-
soner. Det vi med säkerhet vet är 
att 3 477 personer (22,56% och mer 

på äldre sidan) svarade att dom är 
emot en fusion. 2 608 (16,92% och 
mer yngre) svarade att dom är för 
en fusion och 601 att dom inte tar 
ställning. Majoriteten - 8 725 perso-
ner – lämnade enkäten obesvarad. 
Det betyder att cirka 61 % inte är 
engagerade varken för eller emot - 
precis som vi också skrev.

Digialbum

Kuva: Toivo Salminen

S8-
13



Gerbyntie 18, 65230 Vaasa
Tel/Puh +358 6 321 8000

S U P E R M E D I A

PRINT AND 
             MOBILE

S U P E R M E D I A

HARVAR
Väderstad NZG 6 m
Väderstad NZF 6 m
Väderstad NZ 5,8 m

Väderstad NZD 6,6 m
Vamo 7m

Potila 4,0 m

SÅMASKINER
Vältkombi Simulta 4 m

förlåda 4000ST
Tume 2,5 m 
lättbogserad
Tume 2,5 m

Slagslåtter Tarmo 2,2 m
Slåttermaskiner

1,90-2,20 m 

RESERVDELAR
till harvar, såmaskiner,

plogar

Tel. 0500-294 158
www.agroytmek.fi

TÄCKDIKESSPOLNING

Firma Henrik Broo 050 350 3957
Metallarbeten

 Velkmossv. 4        Rune: 0500-560974, Tony: 040-5646334

Pörtom Bil & Traktor Öb
   ☎ 

Pörtom Bil & Traktor Öb

aService och reparationer av bilar, traktorer och övriga fordon                 
aRökgasmätning för dieselbilar  
aOBD-test, övrig besiktningsservice
aLuftkonditioneringsservice             
aBrännoljeförmedling
aDäck- och fälgförsäljning                      

Sommardäck
till förmånliga

priser

Tröskservice 
utföres på olika märken

✔ Reservdelar
✔ Däck- och 
    fälgförsäljning
✔ Brännoljeförsäljning

Däck- och fälgförsäljning.
Även lantbruksdäck och
förbreddingsserier.

Sommardäck
till förmånliga 

priser

TOIVO,  ZAC HAR IAS
OCH ANDRA VÄNNER

VASA STADSHUS 19 MAJ 2018 kl. 18:00
Biljetter: StudioTicket, NetTicket och körmedlemmar

Tom Nyman tenor • Mikael Svarvar piano/sång
Marcus Söderström bas • Stefan Wikman dirigent

Wasa Sångargille

020379

TV Program - 
TV ohjelmaT

Don’t search FInD! The mobile codes of The week. a cellphone equIppeD wIth a camera anD an Internet-connectIon Is requIreD.

 AnnA pAlAutettA: megA@upc.fi

sudoku

020381

funny 
fails

020385



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



Text och foto: Hans Hästbacka

Solen står i västar, när jag kommer ner till stugsundet 
för ett par dygn på skäristugan i den bästa vårtiden, då 
strömdragen går upp och lockar nyanlända sjöfåglar till 
sig. Koltrasten sitter uppflugen högt uppe i en grantopp 
på fastlandssidan och sjunger fullödigt och vackert, 
medan jag vänder roddekan på rätt köl och plockar i 
bänkar, trallar och åror. 

Isen är fårad av regn och sol men håller att gå på, när 
jag drar ekan över till stugholmen. Jag kommer att behö-
va ekan för överfarten tillbaka, för sundet är strömt och 
det tär snabbt på den murknande vinterisen underifrån, 
samtidigt som solen värmer och fräter ovanifrån. Ström-
draget mitt i sundet har redan öppnat sig och norröver 
breder det stora strömdraget ut sig isfritt och mörkblått. 

En flammande björkvedsbrasa får värma stugan, 
medan jag går ett varv runt norra halvan av holmen 
och lyssnar till kvällens fågelröster. På västra sidan lig-
ger isen orörd av vattenströmmar och är lätt att gå på. 
Kvällssolen lyser in bland strandalarna. En ringduva 
kuttrar gutturalt inne bland de närmaste granarna, 
medan tranorna ropar sina vilda revirrop så det ekar 
mellan stränderna. På stugholmen finns ett häckande 
par på norra delen och på den stora skogklädda ön i 
väster håller två andra par till. Tranorna växelropar i den 
vindstilla kvällen så luften vibrerar. Härligt rungande 
och vilda rop där tranorna berusade av våren ohämmat 
släpper loss sina vårkänslor.

På östra sidan av norra udden saktar jag stegen och 
spanar av det öppna strömdraget. På iskanten står ett 
grågåspar, några gräsänder och tre par storskrakar i 
kvällsljuset och håller mig under uppsikt. De har redan 
tagit kväll och flyger ogärna undan. Jag håller mig på 
lagom långt avstånd och kan njuta av den vackra kvälls-
scenen med de vilande sjöfåglarna på iskanten. 

När jag fortsätter söderut längs holmens östra strand 
som ligger i skugga, knastrar det hörbart från den 
tillfrysande isytan. Vårkvällen glider sakta in i nattens 
kommande minusgrader och ett lätt mörker. På stug-
tomten sjunger taltrast, koltrast och rödhake in kvällen. 
Jag noterar förnöjt att alla tre är på plats även denna 
vår. Som kronan på verket flyger en morkulla rakt över 
tomten och holmen, knispande och knorpande och med 
den långa näbben pekande ner mot marken. De kvälls-
flygande eller dragande morkullorna har alltid, år efter 
år, flugit samma rutt i vårkvällarna och sommarnätterna.

Sjungande bofinkar väcker mig tidigt till en solig och 
lite frostnupen vårmorgon. De smattrande bofinksdril-
larna ekar från alla håll. I det mindre strömdraget mitt i 
sundet ligger några storskrakar och ett knippar. Skrakar-
nas lågmälda spel hörs tydligt till stugtrappan, där jag 
står och lyssnar in vårmorgonen. I det stora strömdraget 
norröver ropar ett sångsvanspar, medan grågässens skri-
ker i falsett. Tydligen har två gåspar kommit ihop sig om 
något oväsentligt och träter nu högljutt, så som grågäs-
sen brukar göra under vårens hektiska tid.

Jag spisar en enkel frukost på trappan och lyssnar till 
morgonens alla fågelröster. På stugtomten sjunger också 

blåmes och talgoxe förutom alla bofinkar. Inne bland 
granarna bakom stugan hörs kungsfågelns nålfina sång. 
Så länge man hör kungsfågelsången, är hörseln i gott 
skick. Det noterar man som ornitolog med tacksamhet, 
för då hör man också all annan fågelsång – och somma-
rens spelande gräshoppor. 

Avlägset bryter ett bubblande orrspel genom fågelkö-
ren. Någonstans långt norröver spelar några orrtuppar 
på isen, svartblåglänsande och med de röda ögonval-
karna uppsvällda. Ännu finns ett mindre antal orrar 
kvar i skärgården och förgyller vårmorgnarna med sitt 
bubblande spel för öppen ridå. Vill man lyssna till spelet 
ordentligt, får man lov att stiga upp innan solen bryter 
fram över fastlandet. Då spelar orrtupparna intensivt. 
Men jag är nöjd över att kunna lyssna till det avlägsna 
orrspelet, innan tupparna slutar för dagen och flyger in 
på något skärgårdsland för att fylla krävorna med björk-
knoppar och vårens första spirande grönska.

Jag vandrar tvärs över holmen ut till västra sidan för 
att gå den invanda rundan norröver. Gårdagskvällens 
ringduva sitter inne bland några granar och blåser för 
fullt, men flyger snart undan med klatschande vingslag 
när jag kommer stövlande på stigen. 

Morgonen på stugholmen är bofinkarnas. De sitter och 
sjunger överallt i strandskogen i väntan på honorna som 
snart kommer dragande söderifrån, några dagar eller 
en vecka senare än hannarna. Det stora strömdraget har 
lockat till sig mera sjöfåglar och rikligt med måsar och 
trutar, en del på kort visit och vila i strömdraget, andra 
lokala häckande fåglar som bara väntar på den slutgiltiga 
islossningen längre framöver. En islossning som befriar 
skärgården från vinterisen och ger en viss trygghet åt 
de häckande fåglarna på de små holmar och skär, där 
fåglarna gärna håller till.

Suset av otaliga vingar får mig att titta uppåt. Inte snab-
ba och starkflygande sjöfågelvingar utan det obestäm-
bara vingsuset från överflygande skarvar som i större 
och mindre flockar nu drar norrut. Skarvarnas morgon-
sträck håller på i en timmes tid, då hundratals skarvar 
passerar och följer det långsträckta sundet mot norr. 

Strax norr om stugtomten står ett grågåspar på stran-
disen och betraktar mig, när jag kommer vandrande i 
solskenet. Gåsparet är ett av många par som häckar på 
holmen. Förvånansvärt snabbt lär de sig på våren att 
stugägarna i sundet inte utgör någon större fara. Gässen 
vet av erfarenhet att ingen jakt förekommer på våren, 
först på sensommaren då gässlingarna är flygfärdiga 
och gammelgåsarna har ruggat färdigt och återfått sin 
flygförmåga.

Lågmält pratande med varandra vaggar grågåsparet ut 
på sundets is för att hålla ett tryggt avstånd till mig. De 
flyger inte undan utan ställer sig mitt i sundet på den 
nattfrusna isen, medan jag vandrar förbi. Sedan vaggar 
de i avspänd gåsmarsch upp mot sitt strandavsnitt igen, 
där de lägger sig på strandisen och njuter av morgonso-
len. Det finns tid även för avslappnade stunder i gässens 
liv under hektiska vårveckor, när flyttfåglar drar in över 
skärgården i stora skaror och isen murknar bort i sund 
och på fjärdar.

Islossningsvår

På två dygn öppnar sig ström-
draget mitt i stugsundet helt.      
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Grågåsparet går ut på sundets is, 
medan jag vandrar förbi.

I det större strömdraget har gäss, änder och 
skrakar gått upp på iskanten för att vila.

Än kan man lyssna till orrarnas bubblande spel i skärgården.



Hyvinvointialan liitto ei tue eduskunnassa ole-
vaa varhaiskasvatuslakiesitystä sellaisenaan. 
Liitto on huolissaan ammattitaitoisen henki-

löstön riittävyydestä, jos kelpoisuusehtoja kiristetään 
esitetyllä tavalla vuoteen 2030 mennessä. Laadukas 
varhaiskasvatus on jokaisen lapsen oikeus. Laatu 
vaatii moniammatillisen tiimin ja poikkitieteellistä 
osaamista, jossa jokainen lapsi pystytään kohtaamaan 
yksilönä.

- Hyvinvointialan liiton mielestä näin suurta uudis-
tusta ei voida tehdä yhden ammattiryhmän ehdoil-
la. Lakia ollaan viemässä tarmokkaasti eteenpäin 
vaikka sekä työnantajat että palkansaajajärjestöt ovat 
kritisoineet esitettyä 1+1+1 henkilöstörakennetta ja 
kelpoisuusehtojen muutoksia. Malli lisää erityisesti 
yliopistokoulutettujen lastentarhanopettajien osuutta 
ja on tehty heidän näkökulmastaan. Samalla jäykis-
tetään palveluntuottajien mahdollisuutta vaikuttaa 
toimintansa sisältöön, summaa liiton yhteiskuntasuh-
dejohtaja Hanna-Kaisa Järvi.

Varhaiskasvatus on esityksessä osa elinikäisen op-

pimisen polkua. Liitto kannattaa tätä, mutta korostaa 
alle 3-vuotiaiden varhaiskasvatukseen osallistuvien 
lapsien hoitoa ja hoivaa. Se luo perustan kaikelle 
lapsen kehitykselle. Liitto tukee niin sanottua edu-
caremallia, jossa opetus, hoiva ja hoito muodostavat 
toiminnallisen kokonaisuuden. Lapsen edun mukais-
ta olisi sisällyttää tämä näkökulma lakiesitykseen.

Hyvinvointialan liitto pitää kiinni moniammatilli-
sesta työkulttuurista. Päiväkodeissa tarvitaan myös 
tulevaisuudessa yliopistopohjaisia opettajia, ammatti-
korkeakoulupohjaisia sosionomeja, lastenhoitajia sekä 
muuta henkilökuntaa. Kelpoisuusehtojen muutta-
minen ei saa johtaa moniammatillisen työkulttuurin 
häviämiseen tai kaventumiseen. 

Yksityisten päiväkotien laatu pohjoismaiden kärki-
luokkaa 

Pohjoismainen riippumaton tutkimusorganisaatio 
EPSI Rating toteutti Hyvinvointialan liiton jäse-
nistölle selvityksen varhaiskasvatuksen laadusta ja 
asiakastyytyväisyydestä. Tutkimus osoitti  yksityisen 
varhaiskasvatuksen olevan Pohjoismaiden kärkitasoa. 

Laatu onkin yksityisille toimijoille elinehto.
Tutkimuksen tulosten mukaan yksityinen varhais-

kasvatus on korkealuokkaista ja päiväkotia pidetään 
turvallisena paikkana lapselle. Yksityisissä päiväko-
deissa lapsista pidetään hyvää huolta ja vanhemmat 
valitsevat mielellään tämän vaihtoehdon, jos se on 
kunnassa käytettävissä. Tätä todistaa myös viime 
vuosina nopeasti laajentunut palvelusetelipohjainen 
tuotanto.

Yksityinen varhaiskasvatus 2018 -tutkimus osoittaa, 
että päivähoitopaikan valinnan kaksi keskeisintä syytä 
ovat päiväkodin sijainti lähellä kotia sekä maine. 
Yksityisten tuottajien näkemyksen mukaan varhais-
kasvatukseen kaivataan enemmän joustavuutta ja 
vaihtoehtoja lapsen etu edellä.

Yksityinen varhaiskasvatus on välttämätön osa 
palveluverkkoa ja yksityisiä ja julkisia tuottajia tulee 
kohdella yhdenmukaisin periaattein. Perheet ovatkin 
parhaita asiantuntijoita päättämään, kuka heidän 
lastensa varhaiskasvatuspalvelut tuottaa.

-STT-

PÄIVÄKODEISSA TARVITAAN 
KAIKKIA AMMATTILAISIA
– yksityinen tarjoaa laatua varhaiskasvatukseen!



run
12.5

klo 15.00

Succén är tillbaka!
Menestys on palannut!

Yhteistyössä / i samarbete med
 Jannica Granbacka & VIS

6 km 
10 km

Aikuisille

500 m 
- 6 km

för barnen

HEALTH EXPO 14.00-18.00



www.megamedia.fi

  Karin Sandqvist, Hemstrand, Vasa.

  Marianne Gråbbil-Hakkola

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. 



  Sofia Kannasto, Vaasa. "Yksinäinen kulkija metsässä".

  Päivi Lammela, Teuva. "Mustarastas".

  Paula Viitanen, Teuva. "Helmipöllö (Aegolius funereus), Suloinen siivekäs
  rannikkolakeuden "ikikimetsän" illassa, 22.04.18".



www.megamedia.fi

  Tobias Lindbäck, Jakobstad. "Fäboda".

  Tom Sjöholm. "Palosaaren kirkko".

  Matti Hietala, Vaasa. "Sadetta Raippaluodon sillan alueella, 24.4.2018"



19

  Toivo Salminen. "Kurre aamujumpalla Petsmossa".

  Tuula taskinen, vaasa. "Jättiläis" käävä".  Mira Berg, Vaasa. "Pahkapuu".



12

www.megamedia.fi

  Elisabeth Holm, Kvimo. "Stråkaviken, Österö"

  Boris Berts, Vasa.   Christian Nylund, Vasa. "Vårtecken i Vasa, 26.042.
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  Niklas Strömbäck, Pietarsaari.

  Niklas Falk. "Vårbild från Sundom 25 April 2018".

  Stina Martikainen. Pietarsaari korsgrundsviken silta ja vanhansataman
  lahti.
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"On uuvuttavaa olla 
jokaperjantainen siivousnatsi"
IHMISSUHTEET Piittaamattomuus kotitöistä 
aiheuttaa puolisolle hylkäämisen tunteen.
Perjantai ja odotettu viikonloppu alkamassa. Avaan 
kotioven ja kulunut viikko vyöryy päälleni likaisina 
astioina, tyhjinä maitopurkkeina, eteisessä lojuvina 
urheiluvarusteina. Likaisia ja puhtaita vaatteita lojuu 
läjissä lattioilla pölypallojen keskellä.

Olen nelihenkisestä perheestä viimeinen, joka saa-
puu kotiin. Miksi kodin kaaos ei näytä häiritsevän 
kenenkään muun viikonlopun viettoa?

Miksi minä olen taas se kamala puoliso, joka alkaa 
urputtaa pyykeistä ja tiskeistä kaivaen perheenjäse-
net mukavista koloistaan ja ojentaen rätin ja imurin 
käteen?

On uuvuttavaa olla perheen jokaperjantainen 
siivousnatsi.

– On ihan luonnollista, että kotityöt aiheuttavat 
ristiriitoja ja kiistaa. Nehän ovat töitä, jotka eivät 
lähtökohtaisesti kuulu kenelläkään, lohduttaa kou-
luttaja ja suunnittelija Sari Liljeström Parisuhdekes-
kus Katajasta.

Jossain määrin perheen kotityöt tai niiden tekemät-
tömyys kuormittavat edelleen enemmän naisia kuin 
miehiä.

Vanhat roolimallit elävät sitkeässä, vaikka nyky-
naiset käyvät yhtä lailla työssä kodin ulkopuolella 
kuin miehet, eivätkä ole siten ensisijaisesti vastuussa 
kodin huollosta.

– Jos on kasvanut kodissa, jossa on ollut perinteiset 
miesten ja naisten työt, on saattanut jo lapsesta läh-
tien tottua panemaan merkille oman roolimallinsa 
tekemättömät työt.

Jos kokee tekevänsä kaiken, on hyvä ajoittain kat-
soa myös sitä, mitä puoliso tekee. Tekemättömät työt 
näkyvät, tehdyt eivät.

– Mutta yhtä lailla tilanne voi olla vastakkainen, 
jolloin kotityöt kaatuvat korkeamman siisteys-
käsityksen omaavan miehen kontolle, Liljeström 
huomauttaa.

Oli kyse sitten miehestä tai naisesta, siivoustaakkaa 
kantava osapuoli ei sure ainoastaan esteettistä silmää 
sohivaa sotkua ympärillään.

Hän kokee puolison kotitöiden laiminlyönnin 
välinpitämättömyytenä itseään kohtaan.

– Siitä taas syntyy hylätyksi tulemisen kokemus, 
joka voi olla todella kuormittavaa.

– Jatkuvat pettymyksen kokemukset parisuhteessa 
ovat kuin tarrapalloja muille ongelmille, Liljeström 
sanoo.

Usein pariskunnat istuvat pöydän ääreen puhu-
maan "vakavista" asioista.

Siivoamisesta tulee naputettua ikään kuin ohimen-
nen, jolloin tulee usein kylväneeksi pahaa mieltä 
todellisen ongelman ratkaisun sijaan.

– Tällaiset tilanteet näyttäytyvät osapuolille siten, 
että tarkoituksena on tehdä toiselle kiusaa ja harmia, 
oli sitten kyse siitä, joka käskyttää kotitöihin tai siitä 
toisesta, joka "ei tee mitään".

Kotitöiden alle kaatuvan puolison tulee kantaa 
oma vastuunsa ja nostaa asia perusteellisen keskus-
telun alle.

Hänen tulee kertoa, mitä siisteys hänelle merkitsee 
ja miltä hänestä tuntuu kun, asialle ei saa minkään-
laista vastakaikua toiselta osapuolelta.

– On tärkeää olla tietoinen siitä, että oma kokemus 
ei välttämättä vastaa kumppanin todellisuutta.

Toinen saattaa yrittää tulla vastaan, auttaa ja tukea 
monella tapaa, mutta nämä teot eivät tule nähdyksi. 
Pitää olla valmis kuulemaan myös sitä, mitä toinen 
on tehnyt.

– Kokemukseni mukaan pariskunnan osapuolet 
haluavat toisilleen hyvää.

Asian ratkaiseminen voi vaatia myönnytyksiä 
puolin ja toisin.

Joskus siivoustaakkaa kantava joutuu hyväksymään 
sen, että toinen ei kerta kaikkiaan näe sotkua ympä-
rillään. Silloin on nieltävä kotitöiden toimeenpanijan 
rooli.

Kumppaniaan kunnioittava ottaa näistä kehotuk-
sista onkeensa ja osallistuu viimeistään pyydettäessä.

– Minä en pahoita mieltäni, jos joudun sanomaan, 
Liljeström kertoo omassa suhteessa omaksumastaan 
roolijaosta.

Parisuhdekouluttajan konkreettinen neuvo on se, 
että yhteisistä siivouspäivistä voisi sopia ennalta 
ja vaikka jo torstaiksi, jolloin se ei syö kenenkään 
viikonloppua.

Jos toinen osapuoli ei ole valmis ottamaan mitään 
roolia yhteisistä kotitöistä, on Liljeströmillä hänelle 
yksi kysymys:

– Miksi toimit noin?
Passiiviseen rooliin ajautunut saattaa olla jumis-

sa itsensä ja roolinsa kanssa ja kokea yhtä lailla 
pettymystä, kiukkua, kelpaamattomuutta ja hylätyksi 
tulemisen tunteita.

Kuka sitten määrittelee, mikä on tarpeeksi 
siistiä? Pitääkö kodin näyttää samalta kuin sisustus-
lehden kansikuvan? Pitääkö pyykit silittää ja lakanat 
vaihtaa viikoittain?

– Peruskotitöiden jälkeen, sanoisin, että se ketä asia 
haittaa, se asian hoitakoon.

Apua saa pyytää, mutta toista ei saa syyttää siitä, 
että hän ei koe silitysraudalla viimeisteltyjä pyykkejä 
yhtä tärkeinä.

Teksti: Marjo Rämö
Kuvat: Arkisto/Lotta Åberg
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Ota kuva ja kommentoi ly-
hyesti – max noin 100 

merkkiä – tapahtumaa, treffiä, 
luontokokemusta, rakennel-
maa, ilmiötä, rakennusta, esi-
nettä, tosiasiaa, - jotain jolla 
kuva voi saada osallisuutta ai-
kaan. ”Bloggaa” ja kehitä Poh-
janmaata! 

Lähetä kuva ja teksti sähköpos-
titse osoitteeseen mega@upc.fi, 
merkitse aiheeksi ”Observateur”. 
Jokaista julkaistua kuvaa koh-
den, kerääntyy 1 piste joka vas-
taa 1 euroa. Kun on kerännyt 10 
pistettä, saa 10 euron arvoisen 
lahjakortin Bocks’in kyläkaup-
paan.

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

händelse, ett evenemang, en 
naturupplevelse, en konstruk-
tion, ett fenomen, ett föremål, 
ett faktum, - något som med en 
bild kanske får engagemang till 
stånd. ”Blogga” fram Österbot-
ten!

Sänd bilden och texten per mejl  
till mega@upc.fi märkt "Obser-
vateur". För varje publicerat 
bidrag genereras 1 poäng vilket 
motsvarar 1 euro. När 10 poäng 
samlats, får man ett presentkort 
värt 10 euro till Bock's byabu-
tik.

mega@upc.fi  
"observateur"

OBSERVATEUR

Nu har dom första båtarna kommit i sjön i Vasa. Bilden är tagen 28.04 
vid fiskstranden. Nu är våren på gång! 

Observateur: Christian Nylund, Vasa

Love is in the air.
Observateur:Yvonne Emmerstedt, Övermalax

OBSERVATEUR

Vanhan ajan matkustajavaunuyhdistelmä tavarajunan raiteilla Pie-
tarsaaren Framilla 23.4.18.   
 Observateur: Arja Utunen, Pietarsaari

If you do not expect the unexpected you will not find it, for it is not 
to be reached by search or trail. ~Heraclitus
A beautiful rainbow over Vaasa horizon. 

Observateur: Seema Ganoo, Vaasa



     MAKE GOOD!
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#1 #2 #3

9 7 5 2
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8 7 6 2 5 9 4 3 1
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2 3 4 9 6 8 5 1 7
9 8 7 4 1 5 2 6 3
6 1 5 3 2 7 8 4 9
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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 korsord 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. Mellan de 
färgade raderna ska det finnas en eller flera 
ofärgade rutor. På motsvarande sätt finns 
ledtrådar för kolumnerna. Som exempel in-
nebär 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 färga-
de. I detta fall krävs ingen vit ruta mellan färgade 
rutor av olika färg. Som exempel en svart fyra 
följd av en röd tvåa innebära att fyra svarta rutor 
följs av några tomma rutor och två röda rutor 
eller att fyra svarta rutor följs direkt av två röda 
rutor. 

 Källa: Wikipedia

Nonogram 
vko 17

Ratkaisu - lösning:

Japanilainen ristikko (tunnetaan myös 
nimillä Hanjie, Picross ja Nonogram) 
on sanaristikkotyyppi, jossa on tar-
koituksena värittää ristikon ruuduista 
vihjeiden avulla ruutuja. Väritetyistä 
ruuduista muodostuu kuva. Ristikko-
tyyppi sai alkunsa 1980-luvun lopussa 
Tokiossa järjestetyissä kilpailussa, jossa 
pilvenpiirtäjien seiniin hahmoteltiin 
kuvia sytytetyillä ja sammutetuilla 
ikkunavaloilla.
Ruuturivien ylä- ja sivumarginaaleis-
sa kerrotaan vihjeenä kunkin rivin 
peräkkäisten väritettävien ruutujen 
määrä. Väritettyjen ruuturyhmien 
väliin on aina jätettävä vähintään yksi 
tyhjä ruutu. Esimerkiksi vihje ”3 6 2” 
tarkoittaa, että rivillä on yksi kolmen, 
yksi kuuden ja yksi kahden värillisen 

ruudun ruuturyhmä. Japanilaiset 
ristikot ovat yleensä mustavalkoisia. 
On myös samalla tavalla ratkaistavia, 
mutta monella eri värillä täytettäviä 
ristikoita. Niissä vihjenumeroiden 
värit kertovat, minkä väriseksi kyseiset 
ruudut tulee värittää. Eriväristen vih-
jenumeroiden väliin ei välttämättä tule 
yhtään tyhjää ruutua.

Japanilaisen ristikon ratkaiseminen 
kannattaa aloittaa etsimällä ruudukosta 
rivejä, joilta väritetään kaikki ruudut. 
Jos väritettävien ruutujen määrän kerto-
va numero on suurempi kuin puolet ri-
vin 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 täyttämään ruutuja. Jo yksikin 
väärin väritetty ruutu voi muuttaa risti-
kon lopputuloksen totaalisesti, ja vikaa 
voi olla mahdoton jälkeenpäin paikan-
taa/korjata.

Lähde: Wikipedia
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RUOKA Tässä kolme trendireseptiä 
kotikokkien käyttöön.
Pitkä ura Nokian kehityspäällikkönä 
tuli tiensä päähän, kun Kati Koskinen 
huomasi tulleensa ikäväksi ihmiseksi 
niin työssä kuin kotona.

Raja työn ja vapaa-ajan välillä oli kadon-
nut, elämästä tullut kiukkuista suoritta-
mista.
Käytännössä ainoa asia, joka enää sai hä-
nen ajatuksensa toisaalle, oli leipominen.
– Siitä se sitten lähti. Irtisanouduin ja 
lähdin toteuttamaan unelmaani, Koskinen 
kertoo.
– Oli viimeinen hetki tehdä asialle jotain, 
jos halusin olla elämässäni muutakin kuin 
menestyvä ”business bitch”.
Nyt, kuusi vuotta myöhemmin ja 48-vuo-
tiaana, hän on kondiittorimestariksi ja 
leipuriksi opiskellut yrittäjä, sekä tuore 
ruokakirjailija.
Kati Koskisen yrityksen nimeä kantava 
Pink Lemonin parhaat – Herkkubuffet 
kaikille -kirja ilmestyi maaliskuun lopussa.
Hän kertoo olevansa nykyään onnellinen, 
koska elämää määrittää hyvä fiilis, joka saa 
kohtaamaan ihmiset ilolla ja nöyryydellä. 
Palvelualttiudesta on tullut hyödyllinen 
voimavara.
– Kahvilassa hyvä asiakaspalvelu on kai-
ken a ja o. Kyseessä on kokonaisvaltainen 
elämys, Koskinen miettii.
– Toki tarjoilujen pitää olla kohdallaan, 
ja vitriinistä löytyä laatua ja vaihtoehtoja 
myös erikoisruokavalioita noudattaville.
Laadun takaavat nykyään vain kunnon 
raaka-aineet. Jokaisen tuotteen kohdalla 
on tärkeää osata kertoa asiakkaalle tarkal-
leen, mitä se sisältää. Valveutuneimmat 
asiakkaat haluavat tietää raaka-aineiden 
alkuperänkin.
Mutta yhä edelleen, maku on tärkein.

Sokerimassalla verhottu kakku jää selke-
ästi kakkoseksi, jos rinnalla on raikkaam-
man näköinen vaihtoehto.
Kati Koskisen kokemuksen mukaan suosi-
tuimpia tuotteita ovat nyt makeat mousse-
kakut ja suolaiset piirakat.
Niiden ulkoasu saa olla rouhea, niin että 
käsityön jälki näkyy.
Pitopöydissä kaupaksi menevät no-
peimmin leipomukset, joiden sisältö on 
nähtävissä.
– Kyllä se sokerimassalla verhottu kakku 
jää selkeästi kakkoseksi, jos rinnalla on 
raikkaamman näköinen vaihtoehto.
Entisessä elämässä opittu intohimo kehi-
tystyöhön jatkuu Koskisen reseptiikassa.
Erikoisruokavaliot ja terveystrendit ovat 
hänelle tervetullut haaste, eikä hän näe 
syytä, miksi kotileipurinkaan pitäisi niiden 
vuoksi lannistua.
– Kaupoissa on nykyään mahtavat vali-
koimat raaka-aineita, joista saa varmasti 
hyvää ja maistuvaa, Koskinen kannustaa.
– Käytännössä kaikelle on nykyään saata-
villa korvike, kananmunista liivatelehtiin.
Omassa konditoria-kahvilassaan Lohjalla 
hän myy 95-prosenttisesti gluteenittomia 
tuotteita, joista noin puolet on vielä ve-
gaanisia. Se on Koskiselle kunnia-asia, että 
tuotteet maistuvat kaikille.
– Niistä ei edes huomaa, että ne ovat 
erikoisruokavalioihin sopivia, Koskinen 
vakuuttaa.
– Uutta on lähinnä se, kuinka herkut eivät 
ole enää äitelänmakeita, vaan joskus jopa 
terveellisiä.

Teksti: Crista Lassfolk-Feodorof

Herkkuleivontakin 
on nyt hyvinvointia

Kondiittorimestari Kati Koskinen on oppinut kantapään kautta 
hyvän mielen korvaamattomuuden. Hyväntuulinen isäntäväki 
tekee juhlan, joten kannattaa suosiolla kääntyä meidän ammat-
tilaisten puoleen, jos juhlien tarjoiluista uhkaa tulla stressi, hän 
sanoo.

Punajuuri on aromaattinen juures, josta on moneksi. Tässä piiraas-
sa voi fetan korvata myös vuohenjuustolla.
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Chiavanukasta voi tehdä kerralla vaikka kolmen päivän tarpee-
seen, sillä se säilyy hyvin jääkaapissa.

Chiavanukas
4-6 annosta
Chiavanukas:
4 dl manteli- tai riisimaitoa
1 dl chian siemeniä
2 tl raastettua appelsiinin kuorta
½ tl aitovaniljaa
Sekoita kaikki aineet kulhossa ja laita 
jääkaappiin neljäksi tunniksi. Sekoita 
muutaman kerran tänä aikana.

Vadelma-chiahillo
150 g kotimaisia vadelmia
0,5 dl vettä
2 rkl chian siemeniä
makeutusta maun mukaan
Sekoita kaikki aineet ja laita jääkaap-
piin neljäksi tunniksi. Sekoita muuta-
man kerran hyytymisen aikana.
Kokoa vanukas lasipurkkiin kerrok-
sittain, vuorotellen chiavanukasta ja 
chiavadelmahilloa, koristele kokonai-
silla marjoilla.

Minipavlovat
15 kpl
Marenki:
200 g Siro-sokeria
100 g valkuaista
20 g perunajauhoa
Laita kulhoon valkuainen ja ¼ soke-
rista. Vaahdota seosta voimakkaasti 
koneella, lisää sokeria ruokalusikal-
linen kerrallaan. Vaahdon tulisi olla 
rakenteeltaan pehmeää, mutta pitää 
muotonsa vispilöitä nostettaessa. Kun 
jäljellä on noin ¼ sokerista, sekoita 
siihen perunajauho ja sekoita tämä lo-
puksi käsivispilällä marenkivaahtoon.
Laita marenki pursotuspussiin. Purso-
ta leivinpaperille 15 ympyrää, joiden 
pohjan pursotat kokonaan umpeen. 
Pursota sen jälkeen reunoille pari 
kerrosta marenkia. Marengista muo-
dostuu kuppeja. Paista 100-asteisessa 
uunissa kaksi tuntia.
Täyte:
2 dl laktoositonta vispikermaa
2 rkl tomusokeria
1 tl vaniljasokeria
Mansikoita, mustikoita, vadelmia
Syötäviä kukkia
Vaahdota kerma ja sokerit pehmeäksi 

vaahdoksi. Täytä valmiit marenkikupit 
kermavaahdolla ja marjoilla. Koristele 
syötävillä kukilla.

Punajuuri-fetapiiras
Piiraspohja:
150 g margariinia
50 g maitorahkaa
100 g vaaleaa gluteenitonta jauhose-
osta
70 g tummaa gluteenitonta jauhose-
osta
0,2 tl suolaa
½ tl leivinjauhetta
½ tl psylliumia
Sekoita huoneenlämpöinen marga-
riini ja rahka. Sekoita kuivat aineet ja 
yhdistä margariini-rahkaseokseen. 
Sekoita taikina tasaiseksi. Anna levätä 
kylmässä vähintään tunti.
Kauli taikina jauhotetulla pöydällä 5–6 
mm paksuksi ja laita vuokaan niin, että 
taikina nousee reilusti myös reunoille.
Täyte:
3 munaa
3 dl ruokakermaa
150 g laktoositonta juustoraastetta
1 tl suolaa
pippuria myllystä
1 sipuli
2 punajuurta (noin 300 g)
100 g fetajuustoa
Kuori punajuuri ja siivuta se noin 5 
mm paksuisiksi siivuiksi. Paista siivuja 
molemmin puolin hetki pannulla tai 
paahda uunissa noin 30 minuuttia. 
Kuori ja pilko sipuli, kuullota kuumassa 
öljyssä. Sekoita munat, kerma, juusto-
raaste ja mausteet.
Täytä piiraspohja laittamalla ensin 
pohjalle kuullotettua sipulia, asettele 
sitten päälle punajuurisiivut ja fetakuu-
tiot ja kaada varovasti päälle täytelie-
mi.
Paista 175 asteessa noin tunti. Mikäli 
piiras alkaa saada pinnaltaan liikaa 
väriä voit peittää sen foliolla paiston 
puolivälissä. Anna piiraan jäähtyä ja 
hyytyä hyvin ennen tarjoilua.

Reseptit: Kati Koskinen, Pink Lemonin 
parhaat. Moreeni, 2018.

Testaa kotona
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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
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
TINA WILLGREN "PARTY BOAT" 
-VIDEOINSTALLAATIO. 27.4.-20.5.2018 
Korsholmanpuistikko 6, Vaasa
Taidelainaamo. Avoinna ti klo 13-17, ke-pe 
klo 13-18, la-su 12-15. Vapaa pääsy

ATELJE TORNI
PITKÄKÄTU 66
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
TINA WILLGREN "PARTY BOAT" -VIDEOINSTALLAATIO.
27.4.-20.5.2018
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
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Ongelmaton, turvallinen, tavis, 63v 
mies hakee naisystävää Ylivieskasta + 
ymp.alueelta ja miksei etelänpääkin. 
Pienet paheet sallittu. Kiitos. (1203874)

Kiltti mies, 59v, olis täällä 200km Ou-
lusta etelään vapaana kiltille naiselle. 
Saat palautusoikeuden, jos et ole tyyty-
väinen. 08-etelä. (1203861)

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

Sinkku, 59v, mukava, miehekäs, sopusuht. 
mies on ilman 60-70v, muodikasta, mu-
kavaa, miel. okt:ssa asuvaa, 161-169cm 
ja n. 60-65kg naista, joka ei ole perillisten 
vanki. 08-alue/100km. (1203806)

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) 

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)

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)

Mies, 51/184/80, etsii 50-75v naista 
08-alueelta. Hellyyttä, läheisyyttä tule-
vaan kesään. (1203656)

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)

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)

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 rivi-ilmoitus on jätettävä 
edeltävänä ma klo 16 mennessä. 
Kehysilmoitukset netissä ti klo 10 
mennessä. Ilmoitukset julkaistaan 
Mega-lehdessä sekä kaikkien 
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

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. 
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)

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 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 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)

Mies, 42v, siisti, koulutettu, etsii nai-
systävää Oulainen-Ylivieska-seudulta 
tai K-Suomesta. (1204224)

Sie yksinäinen, lievästi kehitysvammai-
nen nainen Oulusta. Ja haluut 47v elä-
keläismiehen läheisyyttä. (1204217)

Olen 46v mies. Etsin ymp. Suomea 
mukavaa ja vapaata sairaanhoitaja-, 
sairaankuljettaja- tai rekkakuskinaista 
tositark. (1204210)

Mies, 59v, etsii vakiseuraa uhkeasta 
XL-naisesta, joka tykkää maalla asumi-
sesta. (1204207)

Vähän kaikkia paheita, kuten savut ja 
alko sekä tanssi ovat osa lesken elä-
mää. Jotain hauskaa voisi tulla elämää-
ni. Vaikka pirtsakka nainen. (1204170)

Sinä siellä nainen, joka et paheitani pel-
kää eli poltan ja olutta otan. No niin, tääl-
lä 56v ukkeli huhuilee kotiin, jonka juuri 
kunnostanut. Jos kiinnostaa, ota yhteyttä. 
Jos vaikka vappuna? (1204156)

Vapaa, kunnollinen ja hauska, 55v 
mies etsii omaa kultaa tositark. 48-60v 
naisesta. (1204148)

Löytyykö enää kunnollista, kilttiä, va-
paata, kaunista naista, joka ei irtosuh-
teile eikä petä, vaan haluaa rakastua ja 
elää yhden miehen kanssa tämän elä-
män? Täällä vapaana kiva, hyvännäk., 
+50v mies. (1204141)

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 mi-
nut lukenut eli pesän tein, edelleenkin poltan 
ja olutta otan, saat sinäkin jos nappaa. No 
ois kiva, tulet yllättymään. (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)

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.

 <Nainen etsii sinua 

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

Sinä mies, täällä +60v nainen etsii seu-
raa kaikkeen kivaan, patikointiin, tanssiin, 
uintiin, matkailuun ja pesäpallomatsiin ym. 
ym. Vastaa ja tavataan. (1204177)

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)

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)

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

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

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

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)

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 58v bi-mies Oulusta. Etsin itseä-
ni hieman vanhempaa, tervettä ja virii-
liä top-miestä. (1203473)

Mies, 58v, etsii miestä. Vaasa. (1203456)

HK PS 

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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