AIKAKAUSLEHTI • TIDSKRIFT • SEUDUN KEHITTÄJÄ
• REGIONENS UTVECKLARE
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Lahjakortti
Presentkort
Gift certificate

99 € - 199 €

PRESIDENTINVAALIVANKKURIT

MATKALLA ETELÄ-POHJANMAALLE

Perussuomalaisten presidenttiehdokas Laura Huhtasaari
tavattavissa Etelä-Pohjanmaalla maanantaina 15.1.
seuraavasti:
• Vaasa klo 10.00-11.00 Kauppatori, Alatori, kahvitarjoilu
• Kauhava klo 12.00-13.00 K-Supermarket,
Kauppatie 82, kahvitarjoilu
• Seinäjoki klo 15.00-16.00 Keskustori 3, kahvitarjoilu
TERVETULOA!
www.laura2018.fi

MAKSAJA: LAURA HUHTASAAREN TUKIYHDISTYS

PROMEDIN TERVEYSPAKETTI
PROMEDIS HÄLSOPAKET
PROMEDI’S HEALTH PACKAGE

2018

Hanna Partanen

Harkittu välipala pitää
annoskoon kurissa

Himalajankatu 9, 65100 VAASA | (06) 357 7700| www.promedi.fi
TAMMI ALE TAMMI ALE Tervetuloa tammialeen Tolkin Kauppahalliin!
KYLLÄ ON HALPAA ! ALENNUKSET jopa 70%
Kaikki muoviset säilytyslaatikot ja roskikset myös Curver
Alla förvaringslådor i plast och skräpkorgar även Curver -20%
Kaikki korut, korvikset, ketjut, helmet, hiussoljet tuhansia
tuotteita!!! / Alla smycken, örhängen, kedjor, pärlor,
-50%
hårspännen, tusentals produkter!!!
Kaikki vahakankaat myös 2018 mallit!!! /
-25%
Alla vaxdukar, även 2018 modeller
Tuikkukipot ennen 2,99 NYT -70%/Ljusskålar NU -70%

-20%

0,85€

Uusi mattoerä keveitä harmaansävyisiä keskilattialle ja käytävälle! Tutustumistarjous!
Nytt parti mattor, lätta i gråa nyanser till vardagsrum och hall! Erbjudande
-20%

HUOM HARVOIN TARJOLLA! Laatua, tarpeeksi järeitä!!!
JÄTTIERÄ KÄYTETTYJÄ PUUNTYÖSTÖKONEITA, PUUSEPILLE JA
HARRASTELIJOILLE: Puusorveja, vannesahoja, pyörösahoja, isoja
nauhahiomakoneita, lehtisahoja. Pellintyöstöön: prässi, kanttikoneita, levyleikkureita!!!!!!!
Tolkintie 17, 61500 Isokyrö
ma-pe 9.00-18.30 la 9.00-17.00
050-5974591
www.tolkinkauppahalli.fi

Tarjoukset voimassa 18.1 2018 saakka niin kauan, kuin tarjouserää riittää

GRISFESTPOSSUJUHLA

27.1

23,50€
12,00€

HAMMASPROTEESIT
Erikoishammasteknikolta
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2a0lallav.

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

Soita ja varaa aikasi!
VAASA 312 1233
Kauppapuistikko 20B
LAIHIA 477 0744
Kauppatie 5

#

HUOLENPITOA LÄHELTÄSI - OMSORG NÄRA DIG

Ravitsemusterapeutti Hanna Partanen korostaa hyvän välipalan määritelmän riippuvan aina ihmisestä,
ja siitä miten henkilö on koostanut
muut päivän ateriansa.

MAALAHTI 347 8080
Köpingsvägen

KAHVI - KAFFE - COFFEE

LIITE /
BILAGA

S
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Kaiken kokoisiset ohjelmistoyritykset kasvavat nyt,
tietää Eetu Luoma.

"Tällä alalla olisi töitä tarjolla"
TYÖELÄMÄ Suomen ohjelmistoala jatkaa kasvuaan,
mutta alalta puuttuu noin 8 000 osaajaa.
Ohjelmistoalalla menee Suomessa hyvin. Ala kasvaa,
ja yritykset ovat kasvuhaluisia. Tämä käy ilmi juuri
julkaistusta ohjelmistoyrityskartoituksesta.
– Viime vuonna peliyhtiö Supercellin rynnistys
näytti pysähtyvän, mutta muut yritykset kasvoivat
yli seitsemän prosenttia. Tilastokeskuksen mukaan
tämän vuoden alkupuolisko mentiin noin kymmenen
prosentin kasvussa, joten vauhti ei näytä hiipuvan, sanoo kartoituksen tehnyt Jyväskylän yliopiston tutkija
Eetu Luoma.
Suuret yritykset voivat tarvita jopa satoja uusia
osaajia vuosittain.
Luoma vahvistaa että kasvua tapahtuu kaiken kokoisissa ohjelmistoyrityksissä.
– Vuosina 2010– 2016 niin suuret, keskikokoiset
kuin pienetkin yritykset ovat saaneet maistaa kasvua
ohjelmistoalalla. Digitalisaation myötä hyvä vire tulee
todennäköisesti myös jatkumaan, hän pohtii.
Tuore kartoitus kuitenkin osoittaa, että ohjelmistoyrityksillä on vaikeuksia löytää tarpeitaan vastaavia osaajia. Osaajavaje on tuhansien työpaikkojen
suuruinen.
– Kyselytutkimuksen perusteella arvioimme vajeen
olevan noin 8 000 osaajaa. Täysin tarkkaa lukua on
vaikea antaa, sillä digitalisaation myötä ohjelmistoalan lisäksi myös muiden toimialojen yritykset – esimerkiksi Finnair, Wärtsilä, pankit sekä julkishallinto
– tarvitsevat ohjelmisto- ja digiosaajia.
Kartoituksen mukaan kyse ei ole ainoastaan

osaajien määrästä, vaan myös nopeasti muuttuvista
osaamisvaatimuksista. Luoman mukaan hyvä osuus
osaajatarpeesta olisi ratkaistavissa kouluttamalla
uudelleen jo yrityksissä toimivia työntekijöitä. Koko
vajetta se ei kuitenkaan ratkaise.
Ohjelmointityötä ja siihen liittyviä tehtäviä tarvittavista tehtävistä on noin puolet, minkä lisäksi yritykset
tarvitsevat laaja-¬alaisia osaajia sekä asiantuntijoita,
esimerkiksi analyytikoita, muotoilijoita ja projektiosaajia.
Selvityksen mukaan tilanteen korjaamiseksi myös
ohjelmistoalan koulutusjärjestelmään tulisi tehdä
muutoksia, jossa työelämän muuttuneet tarpeet otettaisi huomioon.
Ohjelmistoyrittäjät ry:n toimitusjohtaja Rasmus
Roiha näkee osaajavajeen olevan jo merkittävä este
sekä ohjelmistoalan, että koko Suomen kasvulle.
– Suuret yritykset voivat tarvita jopa satoja uusia
osaajia vuosittain. Jos – ja usein kun – heitä ei löydy,
niin myös haitat ovat suuria. Pienten yritysten voi
olla vaikeaa saada ulkomaisia tai suomalaisia osaajia
kiinnostumaan itsestään.
Roihan mukaan digiosaaminen on välttämätön
edellytys koko Suomen hyvälle kasvulle, joka nyt
selvästi kärsii.
– Tekoja tarvitaan. Suomella ei ole varaa jäädä digimaailmassa osaajakuoppaan, Roiha painottaa.
Teksti: Teija Varis

Ohjelmistoyrityskartoitus 2017
Vuotuinen suomalaisen ohjelmistoliiketoiminnan kehittymistä ja ohjelmistoyritysten näkymiä analysoiva
kartoitus toteutettiin nyt 20. kerran.
Ohjelmistoliiketoiminta on liiketoimintaa, joka
perustuu ohjelmistojen kehittämiseen tai omien ohjelmistotuotteiden myyntiin lisensseinä tai palveluina
sekä kiinteästi näihin liittyviin muihin palveluihin.
Ohjelmistoala on osa laajempaa IT-palvelualaa.
Tutkimuksen toteutti Jyväskylän yliopiston tutkimusryhmä yhteistyössä Teknologiateollisuuden ja
Ohjelmistoyrittäjien kanssa.

specialty grade
latest harvest
only fresh roasted

Local Bock’s fresh roasted coffee employ 10 times more
in Finland per kg than mass products. In addition, you take part and
promote the development of Wasa Innovation Center.

			

Specialty grade
W

asa Kahvissamme käytämme ainoastaan Specialty Grade vihreitä papuja,
määritelmä jonka Specialty Coffee Association of Europe on laatinut.

S

pecialty Grade kahvi koostuu määritelmän mukaan kahvipavuista jotka ovat
korkeinta laatua. Tämä tarkoitta että pavuissa on pienin määrä toisen asteen
virheitä sekä ei laisinkaan ensimmäisen asteen virheitää. Pavut ovat myös
yhtenäisiä koostaan sekä ovat kaikki ainoastaan kypsinä poimittuja.

K

äytämme ainoastaan Arabica papuja vuoden sadosta. Tämä mahdollistaa
vieraillemme mahdollisuuden nauttia kahvin parhaimmista aromeista.

P

apumme toimitetaan määritellyiltä viljelytiloilta. Esimerkiksi Monsoon
Malabar kahvipapu toimitetaan Intiassa Scianticoppa kaupungin ulkopuolelta
sijaitsevalta Bibi Plantationilta.

S

pecialty Grade kaffe är per definition gjort av kaffebönor som är av högsta
kvalitet. Det betyder att bönorna har den minsta mängd andra grads defekter och
inga första grads defekter är tillåtna. Bönorna är även enhetliga till storlek och
endast mogna bär från kaffeträdet används.

V

i använder endast Arabica bönor från årets skörd, vilket ger våra gäster
möjligheten att njuta av de bästa aromerna i kaffet.

V

ea
ns

åra bönor levereras från utvalda odlingsgårdar. Till exempel Monsoon
Malabar kaffebönan levereras från Bibi Plantation som finns utanför staden
Scanticoppa i Indien.
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vårt Wasa Kaffe använder vi endast Specialty Grade gröna bönor i enlighet
med graderings systemet från Specialty Coffee Association of Europe.
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WASA coffee blend
B

ock´sin tuorepaahdettussa kahvissa on parhaimmat aromit kolmen viikon
sisällä paahtopäivämäärästä. Korkealaatuinen tuorepaahdettu kahvi sisältää
enemmän kuin 800 aromia. Tämän voi verrata hyvälaatuiseen viiniin joka sisältää
enimmillään noin 400 aromia. Suurin osa aromeista sekä antioksidanteista
heikkenevät jo kolmen viikon jälkeen paahdosta.

B

ock´s färskrostade kaffe har de bästa aromerna under en tre veckors tid från
rostningsdatumet. Högkvalitativt färskrostat kaffe har fler än 800 aromer. Detta
kan man jämföra med högkvalitativt vin vilket endast når upp till ca 400 aromer.
En stor del av aromerna och antioxidanterna börjar avta redan efter tre veckor
från rostningen.

Mitä kuppaus on?

Vad är kupping?

Kuppaus on menetelmä jolla
arvioidaan tietyn kahvin eri
ominaisluonteita. Kuppaus
mahdollistaa eri kahvien toisiinsa
vertaamisen ja peilaamisen ja se
antaa meille mahdollisuuden saada
paremman käsityksen jokaisesta
saapuvasta kahvierästä. Jotta
tulokset olisivat mahdollisimman
tarkkoja ja luotettavia on tärkeätä
että kahvin arvioinnissa käytetään
samaa menetelmää joka kerta.
Tätä varten on tärkeätä että
menetelmä on yhdenmukainen
mikäli kuppausta käytetään
arviointimenetelmänä.

Kupping används som en metod
för att utvärdera de karaktärer som
ett specifikt kaffe har. Kupping
gör det möjligt att jämföra och
kontrastera olika kaffesorter med
varann och det hjälper oss att
få en bättre förståelse för varje
enskilt kaffe. Det är viktigt att
samma metod används varje
gång för att få ett tillförlitligt
resultat. Därför är likformigheten
viktig ifall kupping används som
utvärderingsmetod.

leather

blu

eberr y

Varför kupping?

Miksi kuppausta käytetään?

W

currant

co co a

ar
k chocolate

tobacco

asa Kahvissamme olemme koonneet parhaimmat aromit meidän
ymmärryksemme mukaan, jotka suurimman osan kahvin ystävistä voivat
arvostaa. Wasa Kahvi koostuu sekoituksesta India Monsoon Malabar pavuista
sekä pavuista Guijsta Sidamo alueelta taikka Yirgacheffe alueelta Etiopiasta.
Wasa Kahvistamme voit löytää seuraavanlaisia makuja: sikari, nahka, tumma
suklaa, kakao, mustikka, mustaherukka.

d

Me kuppaamme jokaisen
saapuvan kahvierän jotta saisimme
paremman ymmärryksen kahvin
ensisijaisista mauista. Tämä
voi auttaa meitä ymmärtämään
miten parhaimmalla tavalla
kokoaisimme kahvisekoituksen
eri kahvieristä ei vain
kuppausmenetelmää ajatellen,
vaan myös muita kahvin
valmistusmenetelmiä varten.
Kuppauksen kautta saamme
paremman ymmärryksen kahvin
perusmuodosta mutta myös kahvin
hienoimmista sävyistä. Se on
erinomainen arviointimenetelmä
arvioidessa viljelytilojen, alueiden,
maiden ja satojen välisiä eroja.

Vi kuppar varje parti kaffe som
anländer till oss för att förstå deras
primära smaker. Dethär kan hjälpa
oss att bättre förstå hur olika
kaffen bäst kombineras ihop till
en kaffeblandning, inte enbart för
kupping metoden, men för övriga
metoder likväl. Via kuppingen
får vi inte bara en förståelse för
kaffets basform men även för dess
finare nyanser. Det är en fantastisk
metod för att utvärdera det som
skiljer sig från odlingsgård till
odlingsgård, region till region,
land till land och från skörd till
skörd.

I

vår Wasa blandning har vi samlat de bästa aromerna enligt vår uppfattning,
som kan uppskattas av största delen av kaffets vänner. Wasa Kaffe består av en
blandning av India Monsoon Malabar bönor och bönor från Guji, Sidamo eller
Yirgacheffe regionen i Etiopien. I vår Wasa Kaffe blandning kan du finna smaker
av: tobak, läder, mörk choklad, kakao, blåbär, svarta vinbär.

health benefits
of
fresh roasted coffee
Tuorepaahdettu kahvi
on antioksidanttitirikas kahvi

Färsk rostat kaffe
är ett antioxidantrikt kaffe

- vähentää varaa sairastua sydänsairauksiin (Sun Tan
University:n teettämän tutkimuksen mukaan)

- minskar risken att insjukna i hjärtsjukdomar (enligt
studier gjorda av Sun Yatsen University)

- vähentää vaaraa sairastua tiettyihin syöpämuotoihin
(AGA Institute:n ja American Society of Nutrition:in
teettämien tutkimusten mukaan)

- minskar risken att insjukna i vissa typer av cancer
(enligt studier gjorda av AGA Institute och American
Society of Nutrition)

- vähentää varaa sairastua tyyppi 2 diabeetekseen
(George Institute for International Health:in
teettämän tutkimuksen mukaan)

- minskar risken att insjukna i typ 2-diabetes (enligt
studier gjorda av George Institute for International
Health)

- vähentää vaaraa sairastua Alzheimerin sairauteen
ja dementiaan (European Academy of Neurology:n
teettämän tutkimuksen mukaan)

- minskar risken både att insjukna i Alzheimers´s
sjukdom och för att få demens (enligt studier gjorda
av European Academy of Neurology)

-vähentää vaaraa sairastua Parkinsonin tautiin
(American Neurological Association:in ja The
Child Neurology Society:n teettämien tutkimuksien
mukaan)

- minskar risken att insjukna i Parkinsons sjukdom
(enligt studier gjorda av American Neurological
Association och The Child Neurology Society)

Suuri osa antioksidanteista
alkavat heikentymään jo kolmen
viikon jälkeen
paahtoajankohdasta!

En stor del av antioxidanterna
börjar minska redan 3 veckor
efter
rostningstillfället!

Kaiken tämän sinä saat
Bock´silla!

Allt detta får du
på Bock´s!
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Harkittu välipala pitää vireystasoa
yllä ja annoskoon kurissa

R

avitsemusterapeutti Hanna Partanen korostaa hyvän välipalan
määritelmän riippuvan aina
ihmisestä, ja siitä miten henkilö on
koostanut muut päivän ateriansa.
– Jos syö tukevan lounaan ja heti työpäivän jälkeen kotona odottaa päivällinen, ei välipalaa välttämättä tarvitse.
Useilla kuitenkin ruokailujen väli venyy
pitkäksi, ja silloin välipala on paikallaan, Hanna Partanen sanoo.
– Välipalan koossa kannattaa huomioida, onko syönyt kevyen keittolounaan
vai tuhdimman aterian. Täyttävän
lounaan jälkeen riittää todennäköisesti
hedelmä, jonka kanssa myös pähkinät
sopivat erinomaisesti. Kevyen lounaan
kaveriksi sopii taas täyttävämpi välipala, kuten rahka tai voileipä.
Partasen mielestä myös välipalapatukat
ja proteiinijuomat ovat hyvä vaihtoehto
kiireiselle ihmiselle.
– Jos tekee työtä, jossa täytyy olla jatkuvasti liikkeessä, voi välipalapatukka
hansikaslokerossa olla hyvä vaihtoehto.
Joskus tarvitaan kaksi välipalaa
Välipalaksi mielletään usein iltapäivällä
syötävä ruoka, mutta Partanen muis-

tuttaa, että jotkut tarvitsevat välipalaa
myös aamupäivällä.
– Aamupalan ja lounaan välinen aika
voi venyä todella pitkäksi, jopa yli
viiden tunnin. Tällöin suosittelen syömään jotain myös aamupäivällä, näin
annoskokin pysyy paremmin hallinnassa lounaalla.
Välipala on tärkeä muistaa, jos on
aikeissa mennä liikkumaan heti työpäivän jälkeen. Välipalan valinnassa
kannattaa huomioida syömisen ja
treenaamisen väliin jäävä tauko.
– Helposti sulavan välipalan voi syödä
jopa juuri ennen treeniä; erilaiset
smoothiet ovat toimivia tähän tarkoitukseen, koska ne imeytyvät nopeasti.
Jos urheiluun on pidempi aika, sopii
energian lähteeksi voileipä tai muu
raskaampi välipala, Partanen neuvoo.
Harva pysyy virkeänä koko päivän
Jos vireystaso tuntuu laskevan päivän
mittaan, kannattaa kiinnittää huomiota
lounaan annoskokoon.
– Jotkut syövät lounaalla hirveästi
kerralla, kun parempi vaihtoehto olisi
keventää lounasta, ja syödä lisäksi
välipala. Vireystason heitteleminen on

kuitenkin normaalia, harvat ihmiset
pystyvät olemaan koko päivän täysin
virkeinä. Kofeiiniin turtumattomilla
henkilöillä kahvi tai pari palaa tummaa
suklaata voivat piristää oloa.
Partanen kuitenkin korostaa ihmisen
elimistön kaipaavan edes pientä lepoa.
Hän suositteleekin mahdollisuuksien
mukaan pitämään tauon ja kävelemään
kahvihuoneeseen, mieluusti rappusia
käyttäen. Näin verenkiertoelimistö saa
taukoa istumisesta, ja mielikin virkistyy.
Suklaapatukka voi pelastaa päivän
Partanen jättäisi vähemmälle nopeat
hiilihydraatit ja herkut, kuten suklaapatukat ja karkit. Kuitenkin joissain tilanteissa myös suklaapatukka voi toimia.
– Joskus välipala-automaatissa on vain
suklaapatukoita jäljellä, sekin voi olla
tyhjää parempi. Jos nälkä kasvaa kovaksi päivän aikana, kostautuu se usein
iltanaposteluna. Tällöin suklaapatukka
voi ehkäistä napostelun ja pelastaa
päivän.
Teksti: Inka Sopanen
Kuvat: Mikko Mäntyniemi
ja Inka Sopanen

Ravitsemusterapeutti Hanna Partanen
muistuttaa huolehtimaan energian
saannista välipalojen lisäksi myös
tauottamalla työpäivää.
Kuva: Mikko Mäntyniemi
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J

ulkaisemme viikoittain lukijoiden kuvia digialbumissa. Voit osallistua sähköpostitse, lähettämällä kuvasi sekä nimesi osoitteeseen mega@upc.fi

V

alokuvakamppailu

on päättynyt! Mega onnittelee Reijo Kärkkäistä voitosta, joka
heltisi 612 (!) äänellä. Yhteensä
annettiin 1100 ääntä 15 kuvalle.
Voittajakuva julkaistaan ohessa.

F

otokampen

är avgjord! Mega gratulerar
Reijo Kärkkäinen som vann tävlingen med 612 (!) röster.
Totalt gavs 1100 röster fördelat på
15 bilder.
Vinnarbilden publiceras här intill.
Kuva: Juha Kärkkäinen, Isokyrö

Esa Rönkä, Vaasa. "Joko olis mun vuoro."

www.megamedia.fi

V

i 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.

199

Joel Eerikäinen,Vaasa

Christian Nylund, Vasa. "En solig nyårsafton i Vasa."

Cristina Rauha-Hyyppä, Vasa. "Saltkaret, Svedjehamn."

10

Vyacheslav Kostromin, Vaasa. "Texas, USA, 2012."

Zabih Rahimi, Vaasa. "Nuku rauhassa tapahtumassa Vaasassa!"

www.megamedia.fi

19
11

Gun Vestman. "En läsarbild, fotad en decembermorgon 2017."

Matti Hietala, Vaasa. "Tuulta, aurinkoa, lunta, 7.1.2018 Lohtaja".

Arja Utunen, Pietarsaari. "Suomi 100-juhlavuoden viimeinen auringonlasku,
Pietarsaari 31.12.2017."

12
12

Heikki Hakala. “Pyörä menossa. Suvilahti Vaasa 7.1.2018."

Boris Berts, Vasa. "Katt jul."

Tuula Taskinen, Vaasa. "Varo joutumasta "kitaan"."

www.megamedia.fi

Leena Minkkinen, Merikaarto. "Uudenvuoden aatto
luolatulet."

1315

Kent-Göran Grönlund, Kaskö

Kristina Granholm, Övermalax.

Stina Martikainen. "Joulupäiva 2017, Pietarsaari fäboda."

Ännu finns det rönnbär kvar för vinterns omrkingstrykande sidensvansar.

Dagligen kommer skatorna på besök för att kolla menyn.

Gråväder och vinterfåglar

J

anuaridagen är grå och konturlös, en av många
mulna och grå dagar under det pågående vinterhalvåret. När solen någon gång lyser ner genom
revor i molnen, blir man både förvånad och bländad.
Aj jaha, ser en vintrig solskensdag ut så här?
I trädgården sysslar vinterfåglarna med sitt dagliga
förvärv att fylla krävorna med frön och fett. Det
råder ingen brådska, eftersom temperaturen ligger
kring noll. Energibehovet är måttligt, speciellt i jämförelse med en ordentlig kölgradersdag då småfåglarna med beslutsam min förser sig av utbudet vid
småfågelmatningen.
En trevlig och samtidigt talrik fågel har gråsiskan
blivit i vinter. Ett hundratal av de små och övervägande oansenligt grå och gråbruna Lapplandsfåglarna
vistas dagligen i grannträdgården och vår trädgård,
som gränsar till varandra och utgör en enhetlig del
för siskorna.
Merparten av gråsiskorna är honor och ungfåglar.
Endast var tionde är en hanne med vackert rosa bröst.
Både hannarna och honorna har en röd pannfläck
och en svart haklapp, medan ungfåglarna saknar den
röda pannan. Det är med andra ord ordning och reda
i gråsiskornas värld.
Men någon ordning på gråsiskorna i flock finns
inte. De yr omkring lite hur som helst, som vinddrivna höstlöv i luften, för att helt plötsligt landa i trädgården huller om buller. Först några få, sedan allt fler
och till slut hela flocken. De flesta hoppar omkring på
snön och plockar i sig fröbitar, medan några få sitter
vid fröautomaternas öppningar och äter av de skalfria
solrosfröna. Siskorna vid fröautomaterna förser sina
artfränder på snön med fröbitar som de tappar.
Enstaka blåmesar och talgoxar klornar fast sig på

fettkorvar och nötstänger ovanför siskornas myllrande skara. Mesarna har överseende med de talrika
vintergästerna från Lappland och blandar sig inte
deras förehavanden, så länge de får hålla fett och nötter för sig själva.
Så flyger alla gråsiskor upp i luften under upprörda
siskande läten. Gårdens egna skator kommer farande långstjärtade och kavata över hustaket för att
inspektera dagens meny. Skatparet är väl etablerat
på gården och de oskyggaste skator jag bekantat mig
med. Speciellt den storvuxna hannen är självsäkerheten själv. Han flyr inte undan, trots att jag vid ett par
tillfällen riktat kameran rakt mot honom för några
porträttbilder.
Ibland dyker de sydliga grannskatorna upp och
då blir det batalj med en gång. Skatorna undviker
regelrätta nappatag, men de luftburna flygjakterna
är fartfyllda och underhållande att följa med. Ibland
händer det att skatklor slår ihop mot varandra på
marken, innan den överraskande grannen kommer
på vingarna och flyr fältet. Han vet av erfarenhet att
husets rättmätiga skata är större och starkare efter
förra sommarens sammandrabbningar.
När jag går en runda i den gråmjuka januaridagen, får jag syn på två sidensvansflockar som driver
omkring från rönn till rönn. Det finns en del bär
kvar ännu och de bären blir nogsamt tillvaratagna av
vinters sidensvansar, som inte är lika kräsna när det
gäller bären som under hösten, då rönnarna dignade
under tunga bärklasar och fåglarna fritt kunde välja
och vraka.
På en gård med två prydnadsäppel garnerade med
mörkbruna och halvt förstörda frukter, slår den större
sidensvansflocken sig ner. Frukterna innehåller en hel
del fruktsocker och är förmodligen inte lika bittra i

smaken längre tack vare några vinterdagar med några
köldgrader. I vinterns krympande födoutbud vinner
fåglarnas hunger alla gånger över eventuella estetiska
synpunkter på födan.
De sidengrå fåglarna hugger in på prydnadsäpplena,
som i den nollgradiga dagen är lätta att plocka i bitar.
Topparna av två yngre granar bredvid äppelträden
blir snabbt sidensvansarnas upphöjda sittplatser, där
fåglarna för en stund snabbsmälter fruktköttet och tar
till vara sockret. Sedan flyger sidensvansarna ner i äppelträden för nästa snabbmål. Även sidenssvansarna
har det gott att vara i den milda vinterdagen. Allt
emellanåt hörs deras fint ringande läte från björkarna
och granarna.
Den andra och mindre flocken med sidensvansar
har hittat en mindre rönn med bär, som de snabbt
kastar i sig. Jag försöker få några bilder på de bärätande fåglarna, men de är nervösa och tar lätt till
vingarna. Även sidensvansar har sina gränser i
mildvädret. I stark köld koncentrerar sig sidensvansarna på bärätande helt och låter sig avporträtteras på
nära håll, bara fotografen rör sig långsamt och med
avmätta rörelser.
Här och var i stadsbilden sitter enstaka kajpar i
gårdsträd och på lykstolpar. Kajorna sitter tillsammans i långa stunder och begrundar vinterdagens
gång. Ibland avbryter kajorna stillasittandet och ägnar
sig åt ömsint näbbknaprande i bakhuvudets fjäderbeklädnad, dvs. hannen makar sig tätt intill honan
och knaprar henne i nacken. En intim och kärleksfull
handling i kajornas värld. Månne inte de partrogna
kajorna är mästare på detta.
Text och foto: Hans Hästbacka

NU VARJE
LÖRDAG
KL. 12-15!
LÖRDAGSMARKNADEN

NYT JOKA
LAUANTAI
KLO 12-15!
LAUANTAIMARKKINAT

HAYMARKET – EN ÄKTA BONDEMARKNAD
varje lördag 12-15 vid Bock’s!

Vid Bock’s ordnas nu varje lördag en bondemarknad med allt från kött,
grönsaker, ägg, och bakverk till hantverk! Härifrån får ni allt vad ni behöver till
matbordet inför helgen och veckan men också en trevlig upplevelse att vandra
bland producenterna och diskutera deras produkter och recept! Välkomna!

Stöd bonden – köp lokalt!

I Bock’s byabutik hittar ni alla Bock’s produkter – öl, cider, vårt egna kaffe och
mycket mera! I byabutiken hittar ni också mjölk, mjöl och de perfekta gåvorna!

Köp Direkt – Osta Suoraan
HAYMARKET - AIDOT MAALASMARKKINAT
joka lauantai 12-15 Bock'silla!

Järjestämme Bock´silla joka lauantai maalaismarkkinat – tarjolla lihaa, vihanneksia, kananmunia ja leivonnaisia sekä myös käsitöitä! Markkinoilta saatte
kaiken tarvittavan viikonlopun ruokapöytään ja koko viikoksi. Samalla saatte
kuulla tuottajiemme vinkkejä ruokaohjeista ja tietoja heidän tuotteistaan.
Tervetuloa!
Blåmesarna och talgoxarna hugger in på nötstänger
och fettkorvar.

Två av vinterns besökande gråsiskor, honor med den
vuxna fågelns röda pannfläck.

Tue maaseudun tuottajaa - osta paikallista!

Bock´sin kyläkaupasta löydät kaikki Bock' sin tuotteet - oluet, siiderit,
meidän oman kahvimme ja paljon muuta! Kyläkaupastamme löydät myös
maitoa, jauhoja ja täydellisiä lahjoja!
I stolt samarbete med: / Ylpeästi yhteistyössä seuraavien tuottajien kanssa:
Norrbro med lammkött / lampaanliha
Hemmanet med kalkonkött / kalkkunanliha
Kvarnforsgårds ägg / kananmunat
Finnefarm med grönsaker / vihannekset
Mia och Ninas bär / marjat
Näckrosgården med svamp / sienet
SavuSamu och Camillas fiskdelikatesser med fisk /kala
Kråkskogsbagaren med varma sylgrisar och bröd /
lämpimät hillomunkit ja leipä
Skärgårdensskatter med saft och glögg / mehut ja glögit
Liselott Sidbäck med salvor / voiteet
I Bock’s byabutik hittar ni:
T. Granholm med grönsaker / vihannekset
Finlands bästa grillkorv/SuoElinor Påfs med hantverk / käsityöt
men paras grillimakkara!
Norrbacks potatis / peruna
Sutelan Myllys mjölk / jauhoja
Esse Highland nötkött / naudanliha
Gårdssmaks mjölk / maitoa
Rexholmens linderöds griskött / sianliha
+ Bock’s egna produkter
Och många flera som kan variera från gång till gång!
+ Bock´sin omia tuotteita
Ja monet muut, jotka voivat vaihdella kerrasta toiseen!
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TIKANOJAN TAIDEKOTI
MATTI VISANTI – KUVITTAJA JA ARKKITEHTI
13.10.2017–4.2.2018
Näyttely esittelee pohjalaisen arkkitehdin,
taiteilijan ja kuvittajan monipuolista tuotantoa.
Avoinna: tiistai–sunnuntai 10-17
Pääsymaksut: 9 € / 6 € / alle 18 v. ilmainen
Hovioikeudenpuistikko 4, Vaasa
KUNTSIN MODERNIN TAITEEN MUSEO
KALLE HAMM & DZAMIL KAMANGER: MAAN ÄÄRIIN
23.9.2017–21.1.2018
Näyttely on eräänlainen matkakertomus
ihmisten ja kasvien selviytymistarinoista, ja
käsittelee sitä miksi joku jättää oman kotiseutunsa ja sekä mitä hän kohtaa matkallaan
uuteen paikkaan.
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 jääkäreiden historiaa sekä vuosien 1917–1918 tapahtumia Vaasan ja Pohjanmaan näkökulmasta.
Yleisöopastus sunnuntaina 14.1 suomeksi
klo 14 ja ruotsiksi klo 13.
Opastus sisältyy museon sisäänpääsymaksuun.

Utställningar
VAASAN TAIDEHALLI
MINUN VAASANI, MINUN MUSEONI
28.10.2017–14.1.2018
Yhteisöllinen museoprojekti, joka toteutetaan
yhdessä nuorisoryhmien kanssa.
Avoinna: tiistai–sunnuntai 11–17
Ilmainen sisäänpääsy.
Vaasan kaupungintalo, Senaatinkatu 1 D
Sisäänkäynti Raastuvankadun puolelta.

TIKANOJAS KONSTHEM
MATTI VISANTI – ILLUSTRATÖR OCH ARKITEKT
13.10.2017–4.2.2018
På utställningen visas den österbottniske
arkitektens, konstnärens och illustratörens
mångsidiga produktion.
Öppet: tisdag–söndag 10–17
Inträde: 9 € / 6 € / under 18 åringar gratis.
Hovrättsesplanaden 4, Vasa

BLACK WALL GALLERY
NEROBLANCO-PIIRUSTUKSIA
6.-28.1.2018
Pohjanmaan alueen taiteilijoille järjestetty
avoin piirustusnäyttely.
Korsholmanpuistikko 6, Vaasa
Taidelainaamo.
Avoinna ti klo 13-17, ke-pe klo 13-18 ja
la-su 12-15 Vapaa pääsy

KUNTSI MUSEUM FÖR MODERN KONST
KALLE HAMM & DZAMIL KAMANGER: VID VÄRLDENS
ÄNDE 23.9.2017–21.1.2018
Utställningen är ett slags reseskildring som
består av överlevnadsberättelser om växter
och människor, och tar upp varför vissa
lämnar sin egen hembygd och vad som möter
dem på resan till en ny plats.

ATELJE TORNI
Avoinna ti-to 12-18 la-su 12-16. Pitkäkatu
66 Vaasa. Vapaa sisäänpääsy.
BOCK´S CORNER BREWERY
Gerbyntie 18
Stig Rönn, Surrealistinen taidenäyttely
Ladossa, Juhlasalissa ja Ravintolassa.
Avoinna 31.1.2018 asti. Rönn on paikalla
perjantaisin, lauantaisin ja sunnuntaisin.

Avoinna: tiistai–sunnuntai 10–17
Pääsymaksut: 9 € / 6 € / alle 18 v. ilmainen.
Museokatu 3, Vaasa

Öppet: tisdag–söndag 11–17
Inträde: 9 € / 6 € / under 18 åringar gratis.
Inre hamnen, Vasa
ÖSTERBOTTENS MUSEUM
JÄGARNA 6.10.2017–27.5.2018
Utställningen presenterar jägarrörelsens och
jägarnas historia samt händelserna åren 1917–
1918 ur Vasas och Österbottens perspektiv.
Öppen guidning för publiken ordnas söndagen
den 14.1 kl. 13 på svenska och kl. 14 på finska.

VASA KONSTHALL
MITT VASA, MITT MUSEUM 28.10.2017–14.1.2018
Kollektivt museiprojekt, som genomförs
tillsammans med ungdomsgrupper.
Öppet: tisdag–söndag 11–17
Gratis inträde, Vasa stadshus, Senatsgatan 1 D,
Ingång från Rådhusgatans sida.
BLACK WALL GALLERY
NEROBLANCO-TECKNINGAR
6.-28.1.2018
Öppen teckningutställning av konstnärer från
Österbotten. Konstutlåning
Korsholmsesplanaden 6, Vaasa
Öppet ons-fre kl. 13-18 och lö-sö 12-15
Fritt inträde
ATELJÉ TORNI
Öpp. ti-to 12-18 lö-sö 12-16. Storalånggatan
66 Vasa. Fritt inträde.
BOCK´S CORNER BREWERY
Gerbyvägen 18
Stig Rönn, Surrealistisk konstutställning i
Ladan, Festsalen och Restaurangen. Öppet till
och med 31.1.2018. Rönn är på plats fredag,
lördag och söndag.

u

Näyttelyt

Guidningen ingår i museets inträdesavgift.
Öppet: tisdag–söndag 10–17. Inträde: 9 € / 6 €
/ under 18 åringar gratis. Museigatan 3, Vasa
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V Nyt
Nyt Bock’sin oluet alkuperäisissä muodoissaan
Bock’sin kyläkaupasta ja
hyvin varustelluista ruokakaupoista!
Nu finns Bock’s öl i orginaltappning i Bock’s byabutik
och i välutrustade matvaruaffärer!
Aikaisemman valimoiman varastotyhjennys alkaa /
Lagertömning på tidigare sortiment
torstaina/torsdagar klo. 15-18.00 2,00 € / bottle

megamarkkinat
Ilmoituksen jättö
SOITTAMALLA

Soita 0600 - 41 33 97 (pvm). Toimi
ohjeiden mukaan. Ilmoituksen hinta 10e
TEKSTIVIESTILLÄ

Kirjoita Rivi10 (väli) MEGA (väli)
ilmoitustekstisi. Mainitse viestissä myytkö/ ostatko/ vaihdatko/
vuokraatko/ lahjoitatko, tuote, lyhyt
kuvaus ja hinta. Max. 160 merkkiä

Esimerkki

Rivi10 MEGA Myydään Toyota
Auris 1.6 -11siisti. Hp. 10300e

Lähetä viesti numeroon 173197.
Ilmoituksen hinta 10e. Ilmoitukseen
tulee automaattisesti 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

Osta, myy, vaihda, vuokraa, lahjoita - Kauppa käy

Raamikas ja rauhallinen maaseudun
mies. Sinusta haluaisi rakkaudelleen
kohteen 06-alueen 50+, hyvännäk. hymyhuuli, jolla tyyliä, taitoa ja sielukkuutta. (1201473)
Lähtisitkö mies, 55-60v, venetsialaisiin
Kokkolaan 52v naisen kans? Tutustutaan, vaikka enemmänkin. Vastaa, jos
olet tosissaan. (1198635)
Jag fyllde 70 år, änkakvinna från Karis. Nu får det vara slut med ensamheten. Skriv så får vi se, om det matchar.
(1198420)

Ilmoita
Annonsera
mega.mainostaja.com

Kuva- ja/tai kehysilmoitus

mega.mainostaja.com
Voit halutessasi liittää ilmoitukseesi
kuvan. Maksutapa verkkopankit sekä
luottokortti.

Julkaiseminen
Lehti ilmestyy viikottain. Seuraavaan
lehteen ilmoitus on jätettävä edeltävänä
maanantaina klo 16 mennessä. Ilmoitukset julkaistaan Mega-lehdessä sekä
kaikkien palvelussa mukana olevien
lehtien ja TV-kanavien internet-palvelussa. Ilmoituksesi näkyy koko Suomessa!

OSTETAAN
Keräilijä ostaa vanhoja seteleitä, hopea-/kultarahat, tasku-/rannekellot ja
sotamerkit ym. Tarjoa, käteismaksu.
P. 0401975770

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

Jätä kuvailmoitus
itse netissä
mega.mainostaja.com

Den finlandssvenska

Kontakten

< Nainen etsii sinua
Etsin suomalaista miestä, joka haluaa olla avoliitossa minun kanssa Hkissä. Jos
haluat kokeilla onnea, vakiintua ja tavata,
ota yhteyttä. Olen suomenruotsalainen,
sinkku, hurmaava, ihastuttava ja eroottinen, pidän luonnosta. (1200979)
Tjej, 21-årig, i 06-omr., söker
18-25-årig kille som gillar gym, sport,
bilar, resa m.m. Hör av dig. (1194962)
Rökfri, 52-årig kvinna söker man att
semestra med och eventuellt bo tillsammans. (1193246)
Kvinna, 31/XL, sprit-/rök-/barnfri, söker ny vänskap från man, 30-45 år, bor
i 06-omr. (1193076)
Olen nainen, etsin 06-alueelta tanssitait. miesystävää. Itse tykkään tanssimisesta, olen vapaa kulkemaan, työelämä takana, olen nuorekas, elämäntavat on kunnossa. (1192987)

Olen nainen, 65v. Etsin miestä, 6575v. Olen eronnut kauan sitten. Otathan yhteyttä. Pohjanmaa. (1197927)
Hakusessa kiva, tavallinen, rehti, vapaa
mies, n. 50-65v. Toiveen esitti +50v,
vapaa nainen. (1196374)
Olen nuorekas, vapaa, reipas, 57v nainen 06-alueelta pikkupaheilla. Sinä mies,
samantyyppinen ja samoja ikijä tai vanhempi, tule minulle rakkaaksi. (1195403)
Nuorekas, rehellinen, mukava, -60v nainen etsii 06-alueelta rehellistä, yhden
naisen yh-miestä tositark. (1194142)

Täällä rauhallinen, aikuinen, hellä, mukava, luonnossa viihtyvä mies,
54/183/87. Etsin miellyttävää naista
kaveriksi, rakkaaksi. (1201047)
Haen K-Pohjanmaalta vapaata, liikunnallista naista. Olen vapaa, raitis, savuton, 65v mies. (1198872)
Mies, -60/183/80, vapaa, luotettava,
etsii naista ilman koko-/ikärajaa, tositark. (1198289)
Är en man, 64 år, mångsidig, varm och
skön, god kondis, frisk och viril, jobbar. Söker lite yngre, kvinnlig vän att
kramas och pussas med m.m. Tar inga onödiga bekymmer, inte du heller.
Kram. (1196391)
Olen +65v, raitis, liikunnallinen leskimies 06-alueelta. Etsin tavallista, yksinäistä naista. Löydänkö? (1196047)
Man, 27-årig, från 06-omr., söker en
rökfri tjej, 23-34 år, för seriöst förhållande. (1194989)
Haussa yli 30v nainen kival karhulle. Olen 47/191/99 mies, rehti, sinkku.
Pohjalainen kaipaa seurusteluseuraa
takkatulen ääreen. Pidempiaik. suhteeseen. (1201832)
Hyväkunt., monitait., vapaa, luotettava,
mukava, 61v mies etsii 45-60v naista
06-alueelta tositark. (1201738)
Täällä olisi 45v mies Kokkolasta ja etsin vapaata romaninaista ystäväksi tai
enemmän. Voisit olla iältäsi 25-35e.
(1201693)
Missä olet yh-nainen, 18-47v, Pohjanmaalta? Raitis, savuton iskä odottaa
vastausta. (1201627)

Olen -60v, hellä, huumorintaj. XL-nainen.
Olet n. 60v, asiallinen, fiksu, rehti, hellä
ja naista arvostava mies ja tositark. liikkeellä, otapa yhteyttä. (1191091)

Den finlandssvenska

Kontakten

Olen sopivasti pehmeä, 06-alueen 57v
nainen. Sinä vapaa, luotettava, rehti
mies, joka osaat arvostaa naista ja elämää, sinua etsin. Ikäsi 50v ja siitä ylöspäin. (1190883)
Vänlig och energisk tjej, med mycket
kärlek att ge, söker tjej att resa, mysa
och dela livet med. Är du 45-58 år, i
06-omr., skriv gärna åt mej. (1199976)

Uhkeaan, isoon, povekkaaseen, huumorintaj. ja rentoon naiseen haluaa tutustua herrasmies, alle 60v. Tykkääthän olla lähekkäin. (1200996)

Hauska, rehellinen, ulospäinsuuntautuva, spontaani, 47v, vaasalainen nainen
etsii vaasalaista naista tositark., 2450v. (1193869)

K-Pohjanmaan yh-nainen. Hiihto, pulkkamäki, tanssi. Kiva, raitis mies vastausta odottaa. (1200793)

< Mies etsii sinua
Olen fiksu, alkoton, 49v mies
06-alueelta. Haluaisin tutustua 40-50v
naiseen vakain aikein. (1201848)
Kramgod, 25-årig kille med bruna ögon
söker rökfri tjej, 20-30år, från 06-omr. för
fast förhållande. Hör av dig. (1201673)
Asiallinen, 55v, hyvässä ammatissa
oleva mies etsii pidempiaik., luotettavaa, vapaamielistä, 65-75v, tavallista
naista, joka asuu yksin ja on jo työelämästä ulkona. Haen seuraa mm. matkusteluun. Vastaa ennakkoluulottomasti. (1201409)

Olenko etsimäsi mies E-Pohjanmaalta? Olen tumma, 180/80, nuorekas, urheileva, huumorintaj. kaveri. Sinä 3045v, nätti, nuorekas nainen, ota yhteyttä. (1200516)
Olen 70v, vapaa ja luotettava mies. Etsin
luotettavaa ja hellää naisseuraa 06-alueelta. Olen vakavarainen mies. (1200514)
Nainen, täällä söpö nallekarhu
49/176/100, ruskeasilmäinen, ruskeahiuksinen, hymykuopat. Olen rauhallinen, rehellinen, hellä, huumorintaj., romanttinen. Etsin vakituista naisystävää
kainalooni. (1200441)
Syksy jo saa, harmaa on maa. Edenissään aatami evaa odottaa. Fiksu nainen,
vaikka et eeva olekaan, voit minua viestillä muistaa. T. Seniori. (1200181)
Kristilliset perusarvot omaava, sydämellä tunteva ja järjellä ajatteleva, lapsirakas,
vapaa mies 06-alueelta etsii yhteistä ystävävyyttä ja arkirakkautta samoin tuntevan naisen kanssa. (1200116)
Olen 51/186/95, kunnollinen, asiat ok,
työ jne. mies, kehtaan näyttäytyä. Viesti
ja tutustutaan. Olen vapaa. Sinä kunnollinen, ok, n. 40-55v nainen. (1200006)
Olen vapaa, nuorekas, 64v mies. Sinä
vapaa, n. 45-65v nainen, otapa yhteyttä. (1199966)

Olen kiva, puhelias, hellä, herkkä, lapseton, työskäyvä, sopusuht., 44v mies,
en kapakoi enkä tupakoi. Etsin kivaa
naista tositark. (1199785)

Maaseutuhenk., pitkähiuksinen, aito
blondi, 47-56/160-170/miel.XL, rehellinen, ei tupakkaa/alkoholia. Olisi hyvä, jos harrastaisit liikuntaa kanssani,
osaat laittaa ruokaa/hoitaa kotia. Sinulle paikka okt:ssa maaseutukaupungissa. (1201355)

Tervetuloa elämääni nainen. Yhdessä
tekemään arjen asioita. Nauttimaan läheisyydestä. (1191668)

Missä olet, sinä pitkäkynsinen nainen?
Sinua etsii söpö nallekarhu. Olen rauhallinen, rehellinen, hellä, huumorintaj., 49/179/100 mies. (1200540)

Vapaa, 61/190/88, mukava, huumorintaj. mies etsii kivaa, 45-60v naista
06-alueelta tositark. (1199832)

Täällä 78v, virkeä emäntä etsii ystävää
sinusta mies. Kevät lähenee. Olisi hyvä
olla ystävä, jonka kanssa harrastaa yhteisiä asioita. Seikkailijat älkää vaivautuko. (1193444)
Iso mies, 06-alueelta, joka tykkäät mukavasta XXL-naisesta. Olet vapaa, alko ei ongelma, olet 55-65v, tanssit, puhut ja pussaat, olet etsimäni. Tositark. (1193209)

Hukassa sinä kiva nainen, joka kaipaat
miestä elämän arkeen, iloihin ja suruihin. Olen 47/191/99, tummahiuksinen,
rehti, pohjalainen mies. Takkatulen ääreen kutsuupi. Myös yh. (1200549)

Fiksu nainen, ihanainen. Minä miehentapainen, 70/160, terve, raitis, elämää
kokenut seniori, vapaa leski, joka osaa
rakastaa ja sinua arvostaa. (1200730)
Olen kiva, puhelias, hellä, herkkä, lapseton, työssäkäyvä, sopusuht., 44v
mies, en kapakoi enkä tupakoi. Etsin
kivaa naista tositark. (1200691)
Täällä mielenkiintoinen mies, 50v.
Oman tien kulkija, aikuinen nainen, suosittelen ottamaan yhteyttä. (1200629)
Är man, 69 år. Söker kvinna som är
som förr som klär sig som 50-60-tal.
Intr. hav, 50-60-tals bilar, country music och mycket mer. (1200612) T
Raitis, reilu ja sydämensivistystä omaava, keski-ikäinen, vapaa mies
06-alueelta etsii tositark. sydänystävää
yhden miehen naisesta. (1200563)

Klasta miel. jo vanhempaa naista, joka myös seuraa aina välillä vailla ja joka voisi haluta tapailla 39/185/80, ok
sinkkumiestä? (1199766)
Olen 68v mies ja etsin luotettavaa, mukavaa naista tosissaan, jos sellainen
vielä on. (1199595)
Mies, 70v, etsii loppuelämäksi ystävää.
Olen raitis ja tupakoimaton, omillani
toimeentuleva. (1199496)
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Vapaa, rehti, savuton, työssäkäyvä,
50+ mies kaipaa sydämellistä naista
tositark. (1198502)

Koko maan
kohtaamispaikka

Luotettava, 50v ukm etsii sinua luotettava ukm. (1192345)
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Man, 60+, söker trofast kvinna för en
gemensam framtid. Jag i 06-omr. du? Höres! (1198456) T
Mies, 59v, etsii vanhempaa, nahkahameista naista 06-alueelta. (1198446)
Huumorintaj., keski-ikäinen, kunnollinen,
lapsirakas, raitis ja reilu, parisuhdetta arvostava mies 06-alueelta etsii luotettavaa, yhden miehen naista. (1198303)
Haen Pohjanmaan alueelta naista, ystävää, miel. uskovaa. Olen 63v, voit olla 60-65v tai jotakin. Olen kiltti ja hyväkäytöksinen, soita vain minulle, jutellaan lisää. (1198080)
Te kaikki ihanat, iloiset, ylikiloiset, uhkeat naiset, nuoret ja vanhat. Ota yhteyttä herrasmieheen, -60v, ympäri
Suomen. Asun 06-alueella. (1198069)
Haen 60-65v naista 06-alueelta. Olen
kulttuurista ym. ja matkailusta kiinnostunut. Soita, sinä Pohjanmaan tyttö. Tykkään, jos olet pullukka, XL-XXLkok. tai jotakin. (1198056)
Haen naisseuraa Pohjanmaalta, 60-65/
XL-XXL pullukkaa. Olen 63v, mukava
mies. (1198054)
Eedeni nyt loistossaan. Aatami murheissaan. Eevaa ei vain näy. Lähettäisitte edes viestinpätkän? (1197977)
Olen kiva, puhelias, hellä, herkkä, lapseton, työskäyvä, sopusuht., 44v mies,
en kapakoi enkä tupakoi. Etsin kivaa
naista tositark. (1197973)
Etsin naista tositark. Olen luotettava, raitis, vapaa, terve mies. Olen
65/180/84, hellä. Löydänkö sinut näin,
sinä tyttöni mun? (1197958)
Kalastelen vakisuhteeseen pirteää, povekasta, aikuista naista. Mä raitis, nuorekas, ok-näk. ja -kok., +50v Leijona-mies. (1197895)
Löytyispä jostain pirteä, povekas
ja raitis, n. 40-55v vakinainen. Mä
59/185/88, nuorekas, raitis ja ok-näk.
mies. Sjk. (1197894)

Maalla 06-eteläpuolella mukavaa, miel.
blondia tyttöstä vapaana? Kaikki huomioiden. T. Herrasmies, -60v. (1199466)

Herrasmies, -60v, etsii pienikok., huumorilla varustettua naista. Vaaleus ja
iso povi suotavaa. Ikä ja näkö sivuseikka. (1197690)

Sinä fiksu, kiva nainen. Tule kaveriksi,
ystäväksi, kumppaniksi. Olen 68/183,
vapaa, mukava, rehti mies 06-alueelta.
Nimim. Tanssinharrastaja. (1199443)

Mies, 48v, 06-alueelta etsii +50v
miestä juttuseuraksi. Laita viesti.
(1201810)

Olen kiva, puhelias, hellä, herkkä, lapseton, työskäyvä, sopusuht., 44v mies,
en kapakoi enkä tupakoi. Etsin kivaa
naista tositark. (1199399)
Pitkähiuksinen, rehellinen, ei tupakkaa/
alkoa, maaseutuhenk., 50-55/160165 nainen saa kodin okt:ssa maaseutu-kaupunkialueella. Jos harrastat vähän liikuntaa se +. Olet ruuanlaittotait., sinun pitää sietää 2 suloista kissaa. (1199215)
K-Pohjanmaa, nainen lapsineen. Kiva,
raitis mies vastausta odottaa. (1198685)
Sinä naisellinen nainen, jolla on vyötärö ja leviä lantio. Olen 51/177/82 mies.
Ole joko K- tai P-Suomesta, tulen luoksesi, et varmasti pety. (1198600)
K-Pohjanmaa, oletko nainen, 30-45v?
Tanssi, lenkeily ym. Raitis, savuton mies
vastausta odottaa. Kiva, ok. (1198528)

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

Är 53-årig man som söker man, 55-70
år, för skön samvaro. Är singel. Vasa
och söderut. (1193171)

Olen lähihoitaja, 50/179/80, bi. Etsin
miestä, lähihoitajaa, hierojaa, sairaanhoitajaa ym. Kauhajoki. (1200073)
Olen 52v bi Kurikasta. Etsin nuortamiestä mm-juttuihin. Olen luotettava.
(1200072)
Jag är en man, 58 år, ej tjock och ej
smal, ser hyfsad ut enligt andra. Pratar både svenska och finska, ren och
frisk. Söker dig man, 50+, för vänskap
och trevlig samvaro. Vasa med omnejd. (1199604)
Olen 48v bi-ukm. Kurikka-Kauhajoki-Teuva-alueelta hakusessa olis luotto
vakimies. Vastaa, et pety. Tummakarvaisuus on plussaa. (1197888)
Etsin luottamuksellista vakimiestä Kauhajoki-Teuva-Kurikka-alueelta, jonka kanssa voisi nauttia miestenvälisestä. Olen luotettava, 48v bi-ukm. Jään
odottamaan vastaustasi. (1197887)

< Parit etsivät
Olemme 48v pari, vaimo muodokas,
povekas. Etsimme kolmanneksi fiksua ja pystyvää miestä, voit olla 016tai 06-alueelta. Ota yhteyttä, et pety. (1201591)
Olemme pari, 65v. Etsimme miestä tai
paria, jolla rantasauna lämmin. Vaimolla syntymäpäivät, kylvetetään hänet ja
vähän tarjoilun kanssa. (1200209)
Tässä pari, 65v, normaali koko, vaimolla kroppa kunnossa ja miehellä kunto, ensikertalaiset. Parit, yhteyksiä. (1198703)

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)
ILMOITUSNUMERO (väli) viestisi.
Lähetä numeroon 173193. Numerosi
pysyy salaisena.

2 Ilmoituksen
jättäminen

Soita 0600 - 41 33 97 (paikallispuhelu) ja jätä ilmoitus. Sinulle voidaan
soittaa, lähettää tekstiviestejä tai
jättää viesti vastaajaan.
Tekstaa Kirjoita MEGA (väli) ILMO
(väli) ilmoitustekstisi. Mainitse
tekstissä sukupuolesi, millaista
seuraa etsit ja miltä suuntanumeroalueelta. Lähetä numeroon 173193.
Numerosi pysyy salaisena.
Pidätämme oikeuden muokata, lyhentää tai olla julkaisematta ilmoitustasi.
Prostituution ja vastaavien seksuaalipalveluiden markkinoiminen
on rangaistava teko (rikoslaki 9§),
tällaisia ilmoituksia ei julkaista.

ilmoitus:
3 Oma
vastaukset

Soita 0700 - 51 30 87, näppäile 8.
Kuulet saamasi viestit (myös tekstiviestit) ja voit soittaa kaikille vastaajille.
Tekstaa Saamasi viestin alussa on
vastaajanro esim. V2. Kirjoita: V2
(väli) vastaustekstisi. Lähetä viesti
numeroon 173193.

ilmoitus:
4 Oma
sulkeminen

Soita 0600 - 41 33 87 (paikallispuhelu), näppäile 2 ja ilmoitusnro ja
salakoodi.
Tekstaa Kirjoita SULJE (väli)
ILMNRO (väli) TUNNUSLUKUSI.
Lähetä nroon 173193 (1,20e/viesti).

Neuvonta
Joka päivä klo 10-18 0400-808 654.
Sähköposti neuvonta@movika.fi
Puhelut nroon 0700-513 087 &
0700-51 51 02 1,22e /min +pvm,
tekstiviestit nroon 173193 1,20e/kpl.
Också på svenska.

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

