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Japanilainen 
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Japanskt 
bildkryss

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!

#

Digialbum

Kuva: Leif Åhman, Långåminne.
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Perussuomalaisten 
kansanedustaja

VILLE TAVIO
Vaasassa kauppatorilla

lauantaina 12.5. klo 12-13
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Tervetuloa 
jututtamaan

Villeä!

Tarjoamme
grillimakkaraa!

Tarjoukset voimassa  18.5 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€
Huonekalut kaikki
Alla möbler  -25%
Kartanon multaa säkeittäin EDULLISESTI!!
Kartano mylla säckvis FÖRMÅNLIGT!!
Matot kaikki mallit
Alla modeller av mattor -25%

KESÄ TULEE AIVAN PIAN • KUKKIA • ORVOKIT OVAT SAAPUNEET
SOMMAREN KOMMER SNART • BLOMMOR • PENSÉERNA NU SOM BÄST

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

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

Bock's Run 
med 
Camilla 
Richardsson

S5



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 

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

SPECIAL OFFER IN BOCK’S SHOP
BOCK’S BEER  1,50 € / BOTTLE

LAGERTÖMNING / LOPPURYSÄYS

WINTER 4,5%DUNKEL 4,7%
RUIS/RÅG 4,7%PILS 4,7%

Din som
mar på

 flask
a!WEISSBIERKesäsi 

pullos
sa!

RELEASE
12.5

WEISSBIER 5,3%

Hyvät kaupat keskellä Vaasaa • Bra affärer i centrum av Vasa

UPC Media
Communication Center

Royal Flush
Design & Suunnittelu

Design & Planering

Tekstit & Käännökset
Text & Översättning

Internet & Mobiili
Internet & Mobil

Paino & Jakelu
Tryck & Distribution

Seuranta & Konseptit
Respons & Koncept



Redan idag men oerhört mycket mer i framtiden 
är Österbottens ekonomi och utvecklingen av 
moderna arbetsplatser beroende av avancerad 
kunskap och innovationer. Högskolorna skapar 
och delar ut kunskap och i framtiden innova-
tioner. Österbottens högskolesektor är redan nu 
underdimensionerad och med en synnerligen 
skev substans. Kunskapstopparna motsvarar inte 
alls realekonomin och dess utvecklingsbehov.

Ungefär 3 år till är högskolornas nuvarande 
verksamhet dock klara och ordnade.

Pga offentliga ekonomins skuldsättning  söker 
staten möjligheter att efter dessa tre år skära i 
kostnaderna. Dragkampen mellan regionerna 
avgörs alltså just nu . Dom stora universiteten har 
meddelat att dom gjorde sitt i förra vändan av 
nedskärningar. Bakom kulisserna pågår spelet för 
fullt: t.ex att stryka de två minsta universiteten i 
Vasa och Lappland.

Läget är exakt lika som för Vasa Centralsjukhus 
för 5 år sedan. Vi har följande intressanta frågor 
och kommentarer att ställa:
1.       Vad gör vår kommunstruktur i Österbotten 
för att förhindra att Vasa Universitet upphör? Ak-
tionerna skall göras nu – om tre år är det för sent! 
När vi googlar ser vi inte att småkommunerna 
ens tagit upp frågan till behandling. Kommun-
gränserna gör att majoriteten av Österbottens 
befolkning inte ens tänker på frågan. Finns inte 
på agendan.
2.       Av statistiken framgår – precis som i fakta 3 
om logistiken – att Vasa Universitet är redan nu 
undanskuffad både vad gäller statens avtal och 
budget per studerande. Det har varit så under 
tiotals år. Hade kommunfusionerna genomförts 

enligt Enestam-Repo modellen skulle Vasa vara 
lika stark och stor som Jyväskylä . Garanterat vore 
utgångsläget totalt annat då för Universitetet.
3.        Då vi beaktar att Vasa regionen redan i 20 
år varit en ledande region för export av kunskaps-
intensiva produkter - helt i nivå med Jyväskylä 
regionen - så har bristen på regional tanke och 
kraft lett till att vi har går miste om 100-150 milj 
per år i högskolepengar. Förr köpte H:fors herrar 
mark och skog för brännvin och spottstyver. Idag 
sparar H:fors herrarna pengar via att småkom-
munerna  inte förstår sig på högskolor utan är 
nöjda med en byaskola /ny centralskola.
4.        Vi har en snedvriden högskoleverksam-
het. De nya arbetsplatserna inom exportindu-
strin som håller livet igång i Österbotten är helt 
beroende av digitalisering, robotisering och AI. 
Varken Åbo Akademi i Vasa, Hanken, Vasa Uni-
versitet är nu duktiga i dessa. Åbo Akademi är till 
85% fokuserad på blott språkliga frågor. Först ifjol 
började digitaliseringen, AI (artificiell intelligens) 
osv dyka upp på agendan i Universitetet. Objektiv 
sett borde Vasa regionen redan ha skaffat sig 10-
20 professurer eller motsvarande kraft inom AI 
för att hänga med i utvecklingen på världsmark-
naden för tekniklösningar. Det finns inte ens en 
professur för närvarande.

Bara en regional tanke  kan se detta och bara en 
regional kraft kan få förändringar till stånd.

Till alla dom som säger att det ändå är tillräck-
ligt bra som det är : Då går det som för Kristi-
nestad – man var Finlands ledande sjöfartsstad 
(tredje störst i mitten på 1800-talet) – men 
förstod inte att ta vara på det.

UUSI VAASA - NYA VASA                    FAKTA 4

Ny fight på gång: Vasa Universitet och AI
Mega publicerar en artikelserie 

med 15 fakta för att belysa de 
aspekter som den nuvarande 

kommun-strukturen påverkar negativt. 
En region som Enestam-Rapo utredning 
föreslog 2014 skulle kunna förhindra för-
gubbningen och förgummningen av hela 
Österbotten. 

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

     Studeranden  Statens avtal  Budget  Per elev
     2016   2017-2020  2016
 
Vasa Universitet    5 400    32 milj eur  40 milj eur  7 400 eur
Lapplands Uni    5 400   38 milj eur  54 milj eur  10 000 eur
Lappeenranta Uni   5 000   50 milj eur  80 milj eur  16 000 eur
Jyväskylä Uni    14 500   145 milj eur  204 milj eur  14 000 eur

Det är klart att beslutsprocesserna 
i H:fors utnyttjar småkommu-
nernas politiker som säger att 

”det är bra som det är” och att ”man  i 
småkommunerna vet  vad som är bäst 
för befolkningen”. I småkommunerna 
talar man inte om den akuta bristen på 
högskoleutbildning, logistik eller R&D. 
Politikerna förlorar alltså inga röster  
på att åsidosätta Österbotten regionalt 
eftersom – i likhet med medeltiden – de 
lokala kardinalerna sköter om att de 
verkliga frågorna inte tas upp.
Tack vare Vasa stads och vissa lokala 

stiftelser satsningar har vi ändå ett frö 
till en utveckling. Åbo Akademis kemisk 
tekniska fakultet borde till vissa delar 
med fördel lokaliseras till Vasa. Det vore 
lyckligt även för Åbo Akademis utveck-
ling. 
Nu är det dags att tala om sakerna vid 

deras rätta namn. Alla invånare i Öster-
botten måste få möjlighet att förstå och 
vara informerad i de stora regionala frå-
gorna. Inte bara i dagens Vasa. Därför 
behövs Nya Vasa. Det handlar inte bara 
om en sammanslagning av kommuner 
för att skapa regional kraft. En fusion 
leder till att invånarna får möjlighet att 
påverka dom egentliga ödesfrågorna. 
Och då blir politikerna mer observanta!
Frågan om Universitet och dess framtid 

är minst lika stor och kanske tom större 
fråga än Centralsjukhusets status.
I Nya Vasa skulle befolkningen äntligen 
kunna få rätt och kraft att säga till i 
livets viktigaste frågor: moderna arbets-
platser, utbildning och kunskap.



run
12.5

klo 15.00

Succén är tillbaka!
Menestys on palannut!

HEALTH EXPO 14.00-18.00

Klasser/Sarjat:
F/P-T/P 0-4 år/vuotta 500 m (tidlös/ilman 
ajanottoa)
F/P-T/P 5-9 år/vuotta 1 km
F/P–T/P 11/13 år/vuotta 2 km
F/P–T/P 15 år/vuotta) 4 km
D/H-N/M 6 km, Motions- och vagnklass/
kunto- ja vaunusarja
(tidlös/ilman ajanottoa)
D/H-N/M 10 km (tävlingsklass/kilpaluokka)
 
Preliminärt tidsschema/
alustava aikataulu
15:00 500 m 0-4 år/vuotta
15:30 1 km 5-9 år/vuotta
15:30 2 km 11/13 år/vuotta
15:30 4 km 15 år/vuotta
16:00 6 km
16:00 10 km
 
Anmälan | Ilmoittautuminen
Förhandsanmälan/ ilmoittautuminen:
www.vis.fi (senast 9.5/viim. 9.5)
OBS! också anmälan på plats
HUOM! myös ilmoittaminen paikan päällä)
 
Pris/Hinnat
0-4 år/vuotta 0€, 5-15 år/vuotta 5€, 6 km 
10€,
10 km 15€ (10 km på plats/paikan päällä 
20€)

Health Expo på Bock’s torg/ 
Bock’s torilla klo 14.00-18.00

6 km 
10 km

Aikuisille

500 m 
- 6 km

för barnen

Yhteistyössä / i samarbete med
 Jannica Granbacka & VIS
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Mitt namn är Camilla Richardsson, jag är 24 år gammal och 
bosatt i Vasa. Min huvudgren är 3 000m hinder och jag 
springer för Vasa Idrottssällskap. Efter ett sju veckor långt 

höghöjdsläger i Flagstaff, Arizona inledde jag bansäsongen med ett 
10 000m lopp i Los Angeles i slutet av april. Loppet gick över mina 
förväntningar och jag löpte hem ett nytt personbästa med nästan en 
minut och min sluttid (32.39,01) underskred EM kvalgränsen med 
40 sekunder. Efter lägret har jag hunnit spenderat helgen i Perniö var 
terräng-FM har gått av stapeln. Tävlingen blev verkligen lyckad för 
min del eftersom jag vann damklassen. 

Jag kan sammanfatta min vår som väldigt lyckad. 
Nästa tävling på schemat blir inkommande helgs Bock’s run. För 

mig är Bock’s run en rolig tävling där jag får testa farten på en välkänd 
rutt. Metviken är mitt absoluta favoritställe i Vasa för såväl vanliga 
löprundor som hårdare träningar. Det är väldigt roligt för mig att det 
arrangeras lopp som detta i Vasa, det finns ett stort intresse för löpning 
här och alla kan delta oberoende nivå. För mig är det väldigt roligt att 
få tävla i min egna hemstad och på bekanta vägar. Jag rekommenderar 
verkligen att alla som har möjligheten skall ta sig till Bock’s på lördag 
eftersom jag är övertygad om att det kommer bli ett toppen evene-
mang. 

Efter Bock’s run kommer jag att inleda bansäsongen i Finland med 
mitt första 3 000m lopp på Paavo Nurmi Games i Åbo den 5.6, mitt 
första hinderlopp kommer jag att löpa i Esbo den 13.6. 

Sommarens stora mål är EM i Belin som går av stapeln i augusti, 
där kommer jag att satsa på 3000m hinder. Efter ett nästintill perfekt 
träningsår går jag in i säsongen 2018 med ett bra självförtroende och 
förhoppningar om en lyckad tävlingssommar. 

Camilla Richardsson
med i Bock's Run



Lentopelkoisen 
pysäyttävä oivallus: 
Ymmärsi, että pelon syy oli purkautuneessa kihlauksessa

HYVINVOINTI Psykologi auttaa 
kaivamaan lentopelon syitä esiin.
Päivämäärät, kellonajat ja matkus-
tajatiedot oikein. Ei aterioita tai 
maksullisia lisäpalveluita, hyväksyn 
ostokset. Hiirtä klikatessa mielessä 
vilahtaa ajatus: tässäkö se oli? Minun 
elämäni, juuri ostetun lennon vajo-
tessa Atlantin aaltoihin?

Vielä toistaiseksi ajatus on hävinnyt 
mielestä lähes yhtä nopeasti kuin se 
on sinne tunkeutunut, eikä hetkelli-
nen pelko estä lähtemistä.

– Jos ajatus alkaa vaivata, laita heti 
mielessä iso rasti sen päälle, psykolo-
gi Paula Kinnunen neuvoo pahojen 
ajatusten ensiavuksi.

Arviolta kolmannes aikuisväes-
töstä pelkää lentämistä tai kokee sen 
jollakin tavalla epämiellyttävänä.

Lievimmillään pelko on edellä ku-
vatun kaltaisia ohimeneviä ajatuksia 
lentolippuja ostaessa, koneeseen 
astuessa tai turbulenssin tärinässä.

Pahimmillaan pelko tarkoittaa 
unettomia öitä ja runsasta stressiä, 
jopa viimehetken pakenemisia lento-
koneesta.

– Se voi olla valtavaa pettymystä 
itseensä, kun ei uskallakaan lähteä 
lennolle, 30 vuotta lentopelkoisten 
parissa työskennellyt Kinnunen.

Pahimmillaan pelko tarkoittaa 
unettomia öitä ja runsasta stressiä, 
jopa viimehetken pakenemisia lento-
koneesta.

Ongelma korostuu, kun lentomat-
kustamisesta tulee työn kannalta 
välttämätöntä. Se on myös usein se 
hetki, joka havahduttaa hakemaan 
apua.

Ensimmäisiä keinoja lentopelon 
taltuttamiseen on faktojen selvittä-
minen.

Lentäessä olemme monin verroin 
paremmassa turvassa kuin kotonam-
me tai tieliikenteessä.

– Edes valtavasti kasvanut len-
toliikenne ei ole lisännyt onnetto-
muuksien määrää vaan ne ovat jopa 
vähentyneet.

Faktoja tarjoillaan myös lentoyhti-
öiden järjestämillä maksullisilla kurs-
seilla, joissa kerrotaan muun muassa 
miten lentokone pysyy ilmassa, mitä 
tarkoittaa turbulenssi, mitä vaikutuk-
sia salamaniskulla voi olla.

Myös lentohenkilökunnan jäsen 
voi tietyssä tilanteessa kokea lennolle 
lähdön vaikeana.

Useinkaan lentopelkoa ei selätetä 
kokonaan, vaan sitä opitaan hallitse-
maan.

Tässä kohtaa päästään psykologin 
tontille: voimakkaalle lentopelolle on 
usein löydettävissä jokin syy.

Moni lentoemäntä kokee ensim-
mäiset lennot äitiysvapaansa jälkeen 
epämiellyttävinä.

– Pelon syynä on äitiyden tuoma 
vastuu lapsesta tai kokemus siitä, että 
on joutunut jättämään lapsen toisen 
huostaan.

Samankaltaisia, varsinaisesta lentä-
misestä irrallisia pelon aiheuttajia on 
matkustajilla.

Lentopelko voi todellisuudessa olla 
suljetun paikan kammoa, joka on 
syntynyt esimerkiksi lapsuudessa 
eristetyksi tulemisen kokemuksesta.

Lentomatkustamiseen liittyy usein 
suuria tunteita, kun lähdetään tutusta 
ja turvallisesta kohti uutta ja vierasta.

– Pelko saattaa syntyä nuoren lähti-
essä vaihto-oppilaaksi tai työntekijän 
muuttaessa maapallon toiselle puolel-
le uusiin olosuhteisiin ja tehtävään.

– Urheilija tai esiintyvä taiteilija voi 
tulkita jännittyneisyytensä lentope-
loksi matkustaessaan kilpailuun tai 
esiintymiseen.

Lentokone tuo lähiomaisen hau-
tajaisiin, lentokone erottaa rakkaita 
jopa lopullisesti.

Kinnunen kertoo vakavaa lentopel-
koa kärsineestä miehestä, joka ym-
märsi toisena kurssipäivänä pelkonsa 
aiheutuneen lentokentällä tapahtu-
neesta kihlauksen purkautumisesta ja 
jätetyksi tulemisen kokemuksesta.

– Miehen kertakaikkinen oivallus 
poisti lentopelon heti. Hän lopetti 
kurssin siihen.

Aiemmilla lennoilla koetuista ikä-
vistä tilanteista.

– Esimerkiksi lennolla koettu 
salamanisku tai kanssamatkustajan 
sairaskohtaus on saattanut toimia 
kimmokkeena.

Myös suurta mediahuomiota saavat 
lentokoneturmat aiheuttavat pelkoa, 
mutta apua haetaan vasta vuosien 
päästä, kuten tapahtui WTC-iskujen 
kohdalla.

Jätetyn miehen totaalinen oivallus 
pelkonsa taustoista on harvinaista.

Useinkaan lentopelkoa ei selätetä 
kokonaan, vaan sitä opitaan hallitse-
maan – pelosta tulee siedettävämpää 
eikä se enää estä lentämistä.

– Hallitseminen tarkoittaa pelolle 
vastakkaisia asioita: rentoutumista, 
lentopelkoa kasvattavien ajatusten 
nitistämistä esimerkiksi mieliku-
vaharjoitteilla, rauhallista valmis-
tautumista lentomatkalle, ja niiden 
asioiden tunnistamista, mistä itse 
on vastuussa ennen lentoa ja lennon 
aikana, Kinnunen kertoo.

Tärkeintä lentopelon taltuttamiselle 
on oma motivaatio.

Noin tuhannen kohtaamansa 
lentopelkoisen joukossa on ollut 
muutamia niin sanottuja toivottomia 
tapauksia.

– Heitä kaikkia on yhdistänyt 
henkilökohtaisen motivaation puute, 
Kinnunen myöntää.

Teksti: Marjo Rämö
Kuva: Johanna Erjonsalo

Paula Kinnunen on tarjonnut 
lentopelkovalmennusta kursseilla, 
vertaistukiryhmissä sekä yksittäisille 
asiakkaille 30 vuoden ajan.
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on tarjonnut lentopelkovalmennusta kurs-
seilla, vertaistukiryhmissä sekä yksittäisille 
asiakkaille 30 vuoden ajan.

Tehnyt yhteistyötä Austrian Airlinesin ja 
Finnairin kanssa.

Kirjoittanut kolme kirjaa lentopelosta.

Paula Kinnunen
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Tavallista pahempi 
siitepölykausi on alkanut
TERVEYS Yli miljoona suomalaista kärsii siitepölyjen aiheuttamista allergiaoireista 
vuosittain.
Kevään allergiakausi on alkanut siitä on tulossa tavallista pahempi.
Yli miljoona suomalaista kärsii siitepölyjen aiheuttamista allergiaoireista vuosittain. Tä-
män vuoden osalta allergiakausi on jo alkanut Etelä- ja Keski-Suomessa, ja on aluillaan 
myös Pohjois-Suomessa.
– Lepän siitepölyä esiintyy tällä 
hetkellä koko Etelä- ja Keski-
Suomessa. Luonnonvarakeskuk-
sen ennusteen mukaan koivun 
kukinta voi olla tavanomaista 
runsaampaa ensi kesänä, ja se 
voi aiheuttaa osalle allergiapoti-
laista normaalia enemmän oirei-
ta, LähiTapiolan TerveysHelppi 
-etälääkäripalvelun lääkäri Henri 
Terho kertoo tilanteesta.
Siitepölyn aiheuttamat allergiaoi-
reet ovat yleisiä. Oireina esiintyy 
Terhon mukaan tyypillisesti 
nuhaa, aivastelua sekä kurkun, 
korvien ja silmien kutinaa. 
Tavallisimpia oireiden aiheuttajia 
ovat koivu, pujo ja heinät.
– Näin keväisin siitepölyn 
ohella samantapaisia oireita voi 
aiheuttaa ja jo olemassa olevia 
oireita pahentaa katupöly. Tämä 
yhdistelmä voi aiheuttaa esimer-
kiksi osalle astmaatikoista taudin 
vaikeutumisen.
Allergialääkitys kannattaa 
aloittaa jo ennen allergiaoireiden 
ilmaantumista, jos oireet ovat 
aiemmin olleet vaikeita. Monet 
näin Terhon mukaan tekevätkin.
– Tämä on järkevää, jos haluaa välttää pahimmat allergiaoireet. Allergian toteamiseen 
riittävät yleensä tyypilliset oireet siitepölyaikana, eikä erityisiä tutkimuksia tarvita.
Hänen mukaansa lääkärin puheille kannattaa mennä, jos oireet eivät pysy normaalein 
allergialääkkein hallinnassa. Joskus allergia voi aiheuttaa samantyyppisiä oireita kuin 
flunssa, kuten nuhaa ja silmien punoitusta.
– Allergiaoireisiin ei kuitenkaan kuulu esimerkiksi kuume, joka on tyypillisesti merkki 
virusinfektiosta, Terho toteaa.
Suun kautta otettava antihistamiini toimii tehokkaasti nenän ja silmien oireisiin, kuten 
vuotamiseen, kutinaan, aivasteluun ja tukkoisuuteen.
Samoihin vaivoihin toimivat hyvin myös nenään annosteltavat allergiasumutteet.
Allergiaoireisiin tarkoitetut silmätipat ovat tehokkaita silmien oireisiin kuten kutinaan 
ja punoitukseen. Osan allergialääkkeistä saa apteekista ilman reseptiä.

Teksti: Klaus Nurmi
Kuva: ESM arkisto

Allergialääkitys kannattaa aloittaa jo ennen allergiaoireiden 
ilmaantumista, jos oireet ovat aiemmin olleet vaikeita.



Morsdagslunch /
Äitienpäivälounas 2018

13.5

Boka bord
-dukningar kl. 12:00 & 15:00

- Pressad gris sida glaserad med husets egen 
  cider & calvados sås
  Porsaankylkeä glaseerattuna talon omenasii-
  derillä & calvados kastiketta
- Havslax med rostad fänkål & beurre blanc
  Merilohta paahdetulla fenkolilla & valkoviini-
  voikastike
- Örtgratinerad hasselbackspotatis
  Yrttigratinoituja hasselbakan perunoita
Gräddtårta med kaffe
Täytekakkua ja kahvia
23.50€ / Barn 4-12år 10€
Bokningar/varaukset:
+358 46 9236175

You need 
to know!

dollaria on saatu hankittua maailman-
laajuisesti takaisin veroviranomaisille 
Panaman papereiden paljastuttua.

Lähde: ICIJ/Maailman kuvalehti

yli 500 
milj.



www.megamedia.fi

  Marina Hokkonen, Vaasa. "Vanhasta Vaasasta ihanat terveiset!!!! 5.5.2018".

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

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. 



  Annikki Rinta-Tikkala. "Kotimökki".

  Päivi Lammela, Teuva. "Metsähanhet".

  Elisabeth Holm, Kvimo, Maxmo.



www.megamedia.fi

  Kent-Göran Grönlund. "Vinterbad i Stensundsviken".

  Stina Martikainen, Pietarsaari. "Korsgrundsviken silta".

  Reijo Kärkkäinen, Isokyrö. "Vettä riittää".



  Boris Berts, Vasa. "Maj-Toukokuu, 2018".

  Tuula Taskinen, Vaasa. "Sininen uni".

  Zabih Rahimi, Vaasa. "29.4.2018". 
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www.megamedia.fi

  Mikael Granqvist, Pedersöre. "Vår Bild 2018". 

  Leif Åhman, Långåminne. "En liten hungrig varelse".

  Gertrud Engman, Helsingby.



  Marianne Gråbbil-Hakkola

  Matti Hietala, Vaasa. "Moottoripyörien ja autojen näytösajoa kaupungilla".

  Paula Viitanen. "Kamppailu on ohi. Kattoräystäskolon valtaaja on valikoitunut!"



     MAKE GOOD!

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

A touch
 of Was

a in ev
ery bot

tle!

WASA 

COFFEE PORTER
Kesäsi 

pulloss
a!

Din som
mar på 

flaska!WEISSBIER

NYHET! v. 19 UUTUUS!

3,00€ 3,00€



Katri Hirvonen kasvattaa puutarhassaan mitä milloinkin 
huvittaa ja hoitaa sitä sen verran mitä jaksaa.
Elmo-koira ottaa vieraan innokkaasti vastaan ja johdattaa 
puutarhaan, joka on suojassa suuren vaahteran alla. Se 

nuuhkii kukkapenkit läpi ja kannustaa emäntäänsä leikkimään.
 – Muutimme tänne 13 vuotta sitten, ja silloin puutarhassa olivat 
jo raamit valmiina. Rajasin nämä kaikki penkit reunakivillä, jotta 
istutusalueet erottuvat nurmikosta. Muutama vuosi sitten laitoimme 
siirtonurmikon, Katri Hirvonen kertoo. 
Kukkapenkkien rajaamiseen puutarhan suunnitelmallisuus pitkälti 
jääkin. Hirvonen pitää siitä, että puutarhassa kasvaa kaikenlaista – 
“ei ihan villisti ja vapaasti, mutta melkein”. Joka vuosi puutarhaan 
tulee jotain uutta, kun Hirvonen käy taimikaupassa ja näkee jotain 
kiinnostavaa. Kasville etsitään sopiva paikka ja istutetaan siihen. 
– Tänä keväänä on laitettu pesäkuusi tuonne nurkkaan ja laidalle 
tuijia tuomaan ikivihreää, Hirvonen osoittaa. 
 
Yllätyksiä ja kokeiluja
Puutarhanhoidossa kiinnostavaa on usein se, mitä ei voi ennustaa 
etukäteen. Hirvosen puutarhaan on tullut karhunvadelmapensaita 
karkulaisena naapurin puolelta ja pihalla kasvaa myös tammi, jonka 
epäillään olevan oravan istuttama. Tammia ei nimittäin aivan omalta 
pihalta löydy.  
– Keväisin on kiva seurata, minkälaisia kukkia syksyllä istuttamis-
tamme kukkasipuleista nousee minnekin. Ei niitä keväällä enää niin 
tarkkaan muista, Hirvonen kertoo.
Vaikka Hirvonen pyrkiikin ottamaan kasvien luonteet huomioon, on 
hän oppinut, että joskus voi olla myös kokeileva. 
– Esimerkiksi tuosta japaninvaahterasta sanottiin, ettei se välttämättä 
pärjää Suomessa lainkaan. Se ei kuitenkaan maksanut niin paljon, 
että olisi haitannut, vaikka se olisi jäänyt vain yhden kesän kaunis-
tukseksi. Nyt se on kuitenkin ollut siinä jo neljä vuotta, Hirvonen 
kertoo. 
 
Tekeminen itsessään palkitsee
Keskeisimmät hommat puutarhassa ovat rikkaruohojen kitkeminen 
ja nurmikon leikkaaminen. Syksyisin Hirvonen ajelee vaahteran pu-
dottamat lehdet ruohonleikkurilla silpuksi ja kompostoi ne. Puutar-
hassa puuhailu auttaa mieltä rentoutumaan.
– Puutarhanhoito vie kaikki ajatukset pois ja stressi häviää. Lihakset-
kin saa kipeäksi, kun kanniskelee multasäkkejä, Hirvonen pohtii. 
Hirvoselle on tärkeää, että puutarha on tarpeeksi helppo. Jos kasvi 
kuolee perheen ollessa kesäaikaan mökillä, on se merkki siitä, ettei se 
ole sopiva puutarhaan. Tekemistä pitää kuitenkin riittää. 
– Puutarha on aina kesken. Palkitsevinta on itse tekeminen, ei niin-
kään lopputulos, Hirvonen kiteyttää.
 

Teksti ja kuvat: Milka Räisänen 

Sopivasti 
villi ja vapaa

Katri Hirvosen puutarhassa kasvaa kaikenlaista. Stressiä puutarhasta ei saa tulla, 
päinvastoin - kasvien äärellä rentoudutaan. 

Katri Hirvonen hoitaa puutarhaansa rennoin mielin.

Perheen Elmo-koira tykkää syödä pensasmustikoita ja mustaviinimarjoja suoraan 
pensaista.
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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 18

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



Ota kuva ja kommentoi lyhyesti – 
max noin 100 merkkiä – tapahtu-

maa, treffiä, luontokokemusta, raken-
nelmaa, ilmiötä, rakennusta, esinettä, 
tosiasiaa, - jotain jolla kuva voi saada 
osallisuutta aikaan. ”Bloggaa” ja kehitä 
Pohjanmaata! 

Lähetä kuva ja teksti sähköpostitse osoit-
teeseen mega@upc.fi, merkitse 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 
kyläkauppaan.

Ta en bild och kommentera kort – 
max 100 tecken – en händelse, ett 

evenemang, en naturupplevelse, en 
konstruktion, ett fenomen, ett före-
mål, 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 genereras 1 po-
äng vilket motsvarar 1 euro. När 10 
poäng samlats, får man ett presentkort 
värt 10 euro till Bock's byabutik.

mega@upc.fi  
"observateur"

OBSERVATEUR

Särkiä ja ahvenia kutupuron tungoksessa, Vaasan 
seutu 3.5.2018 
 Observateur: Matti Hietala, Vaasa

Bobygge på G.   
 Observateur: Yvonne Emmerstedt,  Övermalax

OBSERVATEUR

29.4.2018 Katsoin ikkunasta ja näin hienon sateenkaa-
rin vaikka väsymystä oli riittävästi treenien jälken, niin 
mieli pakotti lähtemään kuvaukseen ja tulona on tällai-
nen valokuva.
Observateur: Zabih Rahimi, Vaasa

"Fashion is my pas-
sion" Casually walking  
the  streets  in Delhi,  
India.  

Observateur: 
Ira Mikkonen, Vaasa
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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 73 000  – KAIKKI KOTITTALOUDET • POSTIJAKELU • UPPLAGA 73 000  – 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
GRÖNLUND-NISUNEN: 
GREY AREA 12.5.–2.9.2018
Retrospektiivisen näyttelyn teokset tutkivat 
liikettä, ääntä, valoa ja muita fysikaalisia 
ilmiöitä.
Taiteilijat Tommi Grönlund ja Petteri 
Nisunen tavattavissa Kuntsilla lauantai-
na 12.5. klo 14 –15.30. Sisältyy museon 
pääsymaksuun.
Avoinna: tiistai–sunnuntai 11–17
Pääsymaksut: 9 € / 6 € / alle 18 v. ilmainen
Sisäsatama, Vaasa
POHJANMAAN MUSEO
JÄÄKÄRIT 6.10.2017–27.5.2018
Näyttely esittelee jääkäriliikkeen ja jääkärei-
den historiaa sekä vuosien 1917 –1918 tapah-
tumia Vaasan ja Pohjanmaan näkökulmasta. 
Yleisöopastus sunnuntaina 13.5 suomeksi 
klo 14 ja ruotsiksi klo 13.
Opastus sisältyy museon sisäänpääsymak-
suun.
Katse kokoelmiin –pienoisnäyttelysarjassa on 
huhti-kesäkuussa esillä Rantarock-festivaali.
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 JA VAASAN TAIDEKERHON HALLI-
TUKSEN NÄYTTELYT 13.5. SAAKKA.
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.
Öppet: tisdag–söndag 10–17
Inträde: 9 € / 6 € / under 18 åringar gratis. 
Hovrättsesplanaden 4, Vasa
KUNTSI MUSEUM FÖR MODERN KONST
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.
Öppen guidning för publiken ordnas sönda-
gen den 15.3 kl. 13 på svenska och kl. 14 
på finska. 
Guidningen ingår i museets inträdesavgift.
I miniutställningsserie Glimtar ur samlingarna 
visas i april-juni Rantarock-festivalen..
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
TONY JYLINÄN JA VAASAN TAIDEKERHON HALLI-
TUKSEN NÄYTTELYT 13.5. SAAKKA.
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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Tämä puuskahdus oli yhden naiskuluttajan 
näkemys, kun Anu Maijala keräsi materiaalia 
sukupuolittuneita palvelukäytäntöjä käsittele-
vää väitöskirjaansa varten.

– Sukupuoli vaikuttaa tuotteen hankintaa 
koskevaan arvonmuodostusprosessiin ja lo-
pulta kaupan syntymiseen tai kariutumiseen, 
Maijala tiivistää väitöskirjansatutkimustulok-
sia.

Maijala valitsi tutkimuskohteeksi autokau-
pan, joka on perinteisesti ollut hyvin mas-
kuliininen kaupankäynnin paikka, ja jonka 
naiset ovat kokeneet ongelmalliseksi.

Naiset ovat autokaupoille kasvava kulut-
tajaryhmä, joka on tosimielessä liikkeellä 
kauppaan tullessaan.

Danske Financen vuosi sitten tekemän 
kyselyn mukaan 42 prosenttia naisasiakkaista 
koki, että autoliikkeiden myyjät suhtautuvat 
heihin eri tavalla kuin miesasiakkaisiin ja 
jopa 61 prosenttia koki, että myyjät sivuttavat 
naisen ostajana ja puhuttelevat ensisijaisesti 
mukana olevaa miestä.

Samaan aikaan naiset ovat autokaupoille 
kasvava kuluttajaryhmä, joka on tosimielessä 
liikkeellä kauppaan tullessaan.

Tutkimus koettiin eittämättä hyödyllisek-
si myös niissä kahdessa valtakunnallisessa 
autoliikkeessä, jotka ryhtyivät yhteistyöhön 
tutkijan kanssa.

Maijalan tutkimusaineisto koostui 34 nais-
kuluttajan kertomuksesta sekä 17:sta auto-
liikkeen työntekijän, pääasiassa automyyjien, 
haastatteluista.

Tutkimuksessa piirtyi kuva kolmesta naisasi-
akas- ja miesmyyjätyypistä.

Myyjät hän tyypitteli pelimieheksi, myynti-
työn sankariksi ja kuluttajan kuuntelijaksi.

Naisasiakkaat Maijala luokitteli kivaksi 
tytöksi, ostavaksi ja päättäväksi naiseksi sekä 
ideaaliksi kuluttajaksi.

Myyjät hän tyypitteli pelimieheksi, myynti-
työn sankariksi ja kuluttajan kuuntelijaksi.

Ongelmia tulee ja kaupanteko kärsii, kun 
ääripäät kohtaavat.

Päättävä nainen ei todennäköisesti siedä 
pelimies-myyjän tytöttelyä ja auton väris-
tä puhumista. Hän haluaa vastaparikseen 
myyntityön sankarin tai joustavan kuluttajan 
kuuntelijan.

Kiva tyttö taas on mielissään pelimies-myy-
jän viedessä kuin sulavaliikkeinen kavaljeeri 
tanssilattialla.

Osalle haastatelluista naisten palveleminen 
tuotti suoranaisesti vaikeuksia. Kaksi myyjää 
kertoi saaneensa palautetta naisasiakkaiden 
huonosta kohtelusta ja asiasta oli puhuttu 
esimiehen kanssa. Silti miesmyyjät eivät tien-
neet, mikä oli mennyt pieleen.

Maijalan tutkimus osoitti, että osa naisis-
ta korostaa itse sukupuolen ja perinteisen 
naiseuden merkitystä tilanteessa ja he pitävät 
omalla toiminnallaan yllä tiettyjä stereotypi-
oita.

Esimerkiksi naismyyjän kohtaaminen herätti 
hämmennystä:

”Olen hieman pettynyt. Ainoa vapaana oleva 
myyjä näyttää olevan nainen. Olisin halunnut 
miesmyyjän, koska heillä on kuitenkin koke-
musta autoista. Ja miehen kanssa olisi voinut 
olla hauskempi rupatella. Naisena miehiltä saa 
kuitenkin usein parempaa palvelua."

Teksti: Marjo Rämö
Kuva: ESM arkisto

"Innokkaasti myyjät myyvät naiselle sellaisia vanhoja autoja, jotka eivät kelpaa kenellekään 
muulle, tarkoitan miesasiakkaita... Naisia suomeksi sanottuna kusetetaan niin paljon kuin 
mahdollista autokaupoissa. Naisiin suhtaudutaan autokaupassa kuin tyhmiin blondeihin."
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Nainen voi edelleen olla outo lintu autokaupassa.

23

Tutkija kiinnostui nai  sista autokaupassa



NAINEN PALJASTAA PUHELINMYYJÄN 
TYÖN KARUN ARJEN – 
"Kuka valvoo, kun aktiivimalli pakottaa nuoret näihin työpaikkoihin?"
PUHELINMYYNTI Eläkeläisrouva lopetti tyr-
kyttäväksi kokemansa puhelintyön remonttifirmassa.
– Parhaita asiakkaita ovat ne, jotka sanovat ensin ei.
Näin ohjeistettiin eläkeläisrouvaa, joka toimi muuta-
man kuukauden ajan kotiremontteja myyvän yrityk-
sen edustajana. Naisen tehtävä oli sopia puhelimitse 
ilmaisia arviointikäyntejä mahdollisten asiakkaiden 
luokse.

Osa-aikaisesti työtä tekevän naisen puheluita seurat-
tiin ja hänen toimintatapoja moitittiin.

– Puheluita olisi pitänyt pidentää, silloinkin kuin 
asiakas sanoo heti, ettei kiinnosta tai että tilanne on 
huono.

– Jos ihmisellä on aikaa vastata puhelimeen, on 
hänellä kuulemma aikaa keskustella remonttitarpeis-
taan.

Työsuhde päättyi kuluneella viikolla naisen irtisa-
noutumiseen. Hän ei halunnut jatkaa työtä, koska 
koki arvokkaiden remonttien tyrkyttämisen epämiel-
lyttävänä.

Eläkeläisrouva otti yhteyttä toimitukseen luettuaan 
"sydämeen käyvän" jutun naisesta, joka tilasi kalliin 
ikkunaremontin painostavana kokemansa kotimyyn-
titilanteen päätteeksi.

Juttu poiki toimitukseen useita yhteydenottoja, 
joissa kerrottiin vastaavista tilanteista. Eräässä tapa-
uksessa 80-vuotias mies oli tilannut ikkunat taloon, 
jota oltiin myymässä. Ostajaehdokkaan aikomus oli 
purkaa koko talo.

Esittelyjä järjestäneellä rouvalla ei ole kokemusta, 
miten edustamansa yritys toimi varsinaisessa myyn-
titilanteessa. Kontaktien järjestäjillä oli ohje pyytää 

esittelytilaisuuteen pariskunnan molemmat osapuolet 
ja ikäihmisen ollessa kyseessä jälkeläinen tai muu 
luottoihminen.

Rouva kertoo ottaneensa puhelintyön saadakseen 
lisätienestejä pienen eläkkeensä päälle. Eläkkeen tur-
vin hänellä oli myös mahdollisuus jättää epäeettiseksi 
kokemansa työ.

Hän sanoo olevansa kuitenkin huolissaan nuorem-
mista, joiden on aktiivimallin myötä pakko ottaa täl-
laiset työt vastaan ja pysyä niissä. Kuka valvoo näiden 
työnantajien toimintaa? hän kysyy.

Teksti: Marjo Rämö
Kuva: ESM arkisto

Puhelinmyynti ei aina 
tunnu omalta. Tämän 
koki eläkeläisrouva, 
joka tunsi joutuvansa 
tyrkyttämään remonttia.



Seema's Food

Seema Ganoo
Engineer by education, passionate 
photographer & food enthusiast from India 
living in Vaasa, happy to write this article/column, 
which combines my love of food & photography.

Coming to Vaasa, Finland and finding the 
different types of potatoes was a big treat 
in itself because we too use it in many of 

the dishes either by itself or with other vegetables 
– like aloo gobhi, (potatoes with cauliflower) aloo 
palak -with spinach, or with peas -aloo mutter, 
but what struck us different here was that pota-
toes here are eaten as a base- for example, boiled 
or mashed with the meat or chicken. For us they 
have been eaten as a vegetable by itself cooked in 
different ways, sautéed or boiled or with gravy and 
of course with spices.

As to many types available here, I knew of only 
one variety but different sizes, which were mostly 
bought from the vegetable market or the vendor 
coming right at your doorstep to sell them.

It is one of the first veggies that we end up learn-
ing to make and it also becomes an extra vegetable 
pairing it with any other dish coz the simpler ver-
sion can go with anything.

The versatility of cooking potatoes is what makes 
it more interesting – you can boil them and cut 
them into small pieces, sauté in a little oil. First 
heat the oil and then add cumin seeds, when they 
start to give out the aroma, just a minute or two 
add in a small teaspoon of turmeric and well if 
you have curry leaves go ahead with it else its okay 
too. Then drop in potatoes, give it a stir if you 
want some heat you may add some chilli powder, 
cover it for sometime then add in the salt as per 
your taste and a pinch of sugar, its okay not to add 
sugar too. Sprinkle with freshly chopped corian-
der leaves and it is ready to eat, you may squeeze 
some lime/ lemon juice, a wee bit if you like it. 

Well if you want to change the flavour instead 
of cumin you could add little mustard seeds and 
then a lot more of the sesame seeds.

Well that was the boiled one but if you want it 
in a different form straight away chop a bit finely 
and sauté them directly in a little oil to which you 
add mustard seeds, cover them up it’ll take a little 
more time to cook, its always good to check if they 
are done- the spices could be the same and if you 
like you could add garam masala powder to it in 
the end just before you switch off the stove. 

If you are in a more experimental mode you 
could make aloo mutter which has a bit of gravy 
to it so you can eat it with rice too – 

For this, of course, you would need onions finely 
chopped, some ginger garlic paste and tomatoes 
chopped. In the oil add a some cumin seeds, when 
they start to splutter add turmeric then onion, 
sauté it a bit then add ginger garlic paste and then 
comes the tomatoes, this should be really sau-
téed till the oil comes out then add the chopped 
potatoes and peas and some water, cover and let it 
cook. Add the salt chilli powder, coriander +cum-
in powder or garam masala or curry powder. 
Once done sprinkle freshly chopped coriander on 
top and well it’s not a must but the greens are good 
for health and look good too. As they say first you 
eat with your eyes and then your palate!

Potatoes- perunat, potatis or batata as called in Marathi, or aloo in Hindi
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IN BRIEF
• The Great Barrier Reef may not 
have much time left, but Austral-
ia doesn’t plan to let one of the 
world’s natural wonders die out 
so easily. The Australian govern-
ment is investing over 500 mil-
lion Austrian dollars (more than 
US $376 million) into protecting 
the Great Barrier Reef. Without 
global action on climate change, 
however, it won’t do much good.

IN BRIEF
• Want a new way to improve the 
lives of children across the globe? 
Just do what you’re probably 
doing right now: browsing the 
internet.
The Australian branch of the 
United Nations Children’s Fund 
(UNICEF) just launched The 
HopePage. Open the site in your 
browser, and it’ll use your com-
puter’s processing power to mine 
the cryptocurrency monero. 
Any mined coin is automatically 
donated to UNICEF Australia, 
which spends it on clean water, 
food, and vaccines for vulnerable 
children.

IN BRIEF
• Hydrogen fuel cells were sup-
posed to be the next big thing. 
Their promise peaked during 
the gas crisis of the 1970s as a 
clean energy source to power 
cars and electric plants, hydrogen 
fuel never truly took off. It was 
simply too expensive to make 
the stuff. As a result, hydrogen 
fuel has been mostly limited to 
labs, where engineers keep trying 
to use it to make better vehi-
cles (a handful of vehicles and 
backup generators are hydrogen-
powered, but they’re not exactly 
widespread).



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)

Kiltti mies, 59v, olis täällä 200km  
Oulusta etelään vapaana kiltille naisel-
le. Saat palautusoikeuden, jos et ole 
tyytyväinen. 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) 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  
pitävä, 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,  
työjuhdan 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.  
Etsin maaseudulle naista luokseni asu-
maan. (1203608)

Sinä siellä, minä täällä, petetty ja pettynyt. 
Olisitko se sinä, jonka kanssa voisi onnis-
tua? Poltan ja olutta otan, ikäni 56v, eli pa-
heita on. Täällä olisi pesä eli omassa talos-
sa asun, tule minulle omaksi. (1203600)

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

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,  
huumorintaj. nainen Oulun läh. Etsin 
elämääni 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)

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)

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 
tu-tustua mukavaan, vaaleaan nai-
seen? Etsin 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 tutus-
tua 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  
nainen. Etsin sinua luotettava mies. 
Elämästäni 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, pu-
helias, avoin, kiva, +40v nainen. Haen 
35-50v, vapaata naista juttelu-, kah-
vittelu-, ehkä kyläily-, ulkoilu-, shop-
pailuseuraksi. Haluan seuraa ja tutus-
tua. Rohkeasti yhteyttä. Olen luotetta-
va. (1202782)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Aatami-senior on ahkeroinut edenissään, 
eeva mielessään. Fiksu nainen, sattuisko 
terve, siisti, raitis miehentapainen kiin-
nostamaan? Viestilläs heitä. (1204390)

Mies, 60v, etsii tositark. vanhempaa, nah-
kahousuista naista 06-alueelta. (1204358)

Nyt on juhlat juhlittu, mutta edelleen kai-
paan vapaata, 52-64v naista kulkemaan 
kevättä eteenpäin. Olen tumma, pikkupa-
heet omaava, 52v, oululainen, vapaa mies 
ja kaipaan rehellistä ihmistä. (1204334)

Olen miellyttävä, vaalea, hoikka, kunnolli-
nen mies. Haen ystävää 50-60v, liikunnalli-
sesta vaaleasta tytöstä, jolla asiat ok. Mök-
keilen, matkustelen ja liikun. (1204331)

Mies, 51/184/80, etsii 08-alueelta van-
hempaa, uhkeaa, rehevää naista elä-
mään. Kesä yhdessä käsi kädessä kul-
kien ja erotiikasta nauttien. (1204310)

Sinä aikuinen nainen, joka kaipaat  
hellää hyvänäpitoa. Ota yhtettä 60v 
mieheen. (1204293)

Nainen, kiinnostaako savuton ja känni-
tön elämä? Tarjoaa yli 50v mies Kala-
joelta. Sisältää ulkopuuhastelua. Kissa-
talous. (1204285)

Aikuinen, hellä, eroottinen, huoliteltu nai-
nen, joka et tarvi sex-kaupan tuotteita, vaan 
sulle riittää hyvännäk., sexy, hellä, lämmin, 
keski-ikäinen, aito mies, jolta saat myös 
turvallisuutta. Raahe/200km. (1204281)

Missäpä ihanne helluntaiheilani piileske-
lee? Olet punakka, tanakka, hanakka, sa-
vuton ja rehellinen. Niin minäkin. T. +60v, 
vapaa, kookas, rehti mies. (1204276)

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 asu- 
misesta. (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)

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

Löytyykö enää kunnollista, kilttiä, vapaata, 
kaunista naista, joka ei irtosuhteile eikä pe-
tä, vaan haluaa rakastua ja elää yhden mie-
hen kanssa tämän elämän? 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 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 et-
sii naista ystäväksi. Olen rento, avoin, 
huumorin höystämä. Matka ei ole es-
te. (1204002)

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)
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 <Nainen etsii sinua

Etsin sopivaa miestä. Olen 54v nainen, 
tupakoimaton, raitis, eronnut ja sinkku. 
Terve arvostelukyky, elämäntavat, talon-
poikaisjärki ja yllätykset. Hurmaava, ihas-
tuttava, eroottinen, vaalea, lyhyt suora 
tukka, moniväriset silmät. (1204381)

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

Olen nuorekas nainen läheltä Oulua. En 
etsi seksiseuraa, etsin ystävää ja kave-
ria miehestä, joka omaa kristilliset ar-
vot. Olet 60-70v mies. Samoin ajattele-
va mies, otathan yhteyttä. (1204379)

Nainen vailla mukavan miehen seuraa. Olen 
38v, sinä voit olla vanhempi. Minua ei alko 
ja baarit nappaa, ehkä sinä nappaat. Olet-
han aika puhelias ja rentokin. (1204373)

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)

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)

Mies, 50v, hakee vapaata, hoikkaa 
miestä Kauhajoen alueelta. (1204155)

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

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)

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

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

 <Parit etsivät

Olemme nuorekas, 60v pari. Etsimme virii-
liä ja miel. kookasta miestä kesäseikkailun 
merkeissä. Vaimolle vierasta. (1204327)

Jätä ilmoitus  
helposti netissä 
vaikka kuvan kanssa
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