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Japanilainen 
ristikko

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
S11-
15

 Kuva: Reijo Kärkkäinen, Isokyrö. 

Tarjoukset voimassa  21.6 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

LAADUKKAITA TUOREITA KESÄKUKKIA TOLKIN KAUPPAHALLISTA!!
TULE  TUTUSTUMAAN ….

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

Grillaustarvikkeet/ grilltillbehör  -20%
Metalliset taotut sepän tuotteet käsityötä/
Smedens handgjorda metallföremål -20%
Vahakankaat mahtavat kesäkuosit 
satoja malleja HUOM!! kaikki mallit/
Vaxdukar med sommarmönster, hundratals 
modeller, OBS!! alla modeller  -25%
Aurinkolasit isot valikoimat/ 
stort utbud solglasögon  -25%

Paljon uusia alennettuja hintoja
Många nya rabbaterade priser   -20%  -50%  ja -70%
Kartanon multaa säkeittäin SUPER EDULLISESTI!/Kartanos mylla säckvis FÖRMÅNLIGT!

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

HAYMARKET TAR 
SOMMARPAUS!
Juni, Juli & Augusti

Kesä-, Heinä- & Elokuu

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

HUOLENPITOA LÄHELTÄSI - OMSORG NÄRA DIG

På Läkarcentralen Promedi 
sköter du händigt dina besvär under 

sommaren, så som öronspolning. 
Vi har öppet hela sommaren!

Lääkärikeskus Promedissa 
hoidatat kätevästi kesäiset vaivat, 

esimerkiksi korvien huuhtelut. 
Olemme avoinna läpi kesän!

Resepti lapsille
Omenainen uunipuuro,
yli puolivuotiaille, gluteiiniton

S20



PLOCK UR PROGRAMMET/ POIMINTOJA OHJELMASTA 

www.vora.fi/evenemang 
Läs mer / Lue lisää: 

VÖRÅDAGARNA /VÖYRINPÄIVÄT 

2-8.7.2018 

LUMPÄNGLARS VÄG 
10.7.2018 

TOTTESUND GENOM FYRA SEKEL 
TOTTESUND LÄPI NELJÄN VUOSISADAN 

30.6.2018 

SLAGET I ORAVAIS 210 ÅR 
ORAVAISTEN TAISTELU 210 v 

2-5.8.2018 



Maxmovägen 242, 66640 Maxmo  
(06) 345 1270,0500-363 681, 

fax (06) 345 1299 www.esnab.com

LÄMNA OLJAN
ÅT MOTORERNA,

VÄRM MED ENERGI 
FRÅN DIN EGEN TOMT 

OCH SPARA T.O.M.

Gör en kalkyl på thermia.fi

värmepumpar

Maxmovägen 242, 66640 Maxmo  
(06) 345 1270,0500-363 681, 

fax (06) 345 1299 www.esnab.com

LÄMNA OLJAN
ÅT MOTORERNA,

VÄRM MED ENERGI 
FRÅN DIN EGEN TOMT 

OCH SPARA T.O.M.

Gör en kalkyl på thermia.fi

värmepumpar

Maxmovägen 242
66640 MAXMO
Tel. 06-345 1270
Fax 06-345 1299
www.esnab.com

TJÄNA LOSS EN VÄRMEPUMP PÅ 6 ÅR
Eller låt bli och betala den i alla fall
i form av köpt energi

7-21 10-21

VÖRÅ      -     VÖYRIN
VÖRÅ 

GRANIT AB
Gravering, puts o. 

förgyllnig av 
gravstenar samt 

förmedling av nya 
gravstenar.

Tel. 0500-362109

Traktor & 
Bilreparationer

Tel. 06-383 6124,  
 044-3836124, Vörå

Peth 
Verkstad

Allt inom 
jordbyggnads

Bröderna 
Ahlnäs 

Gräv Öb
Tfn. 0500-199 306

www.voramaskin.fi

Tel.  06 384 4600
Gsm. 0440-366 675

VÖRÅ MASKIN
o. TRAKTOR

www.voramaskin.fi

- IKH reservdelar o. slitdelar för 
  lantbruksmaskiner o traktorer.
- Verktyg m.m.
- Transport- och lyftningsarbete.

Ta kontakt:   0500 36 2274
vora.snickeritjanst@agrolink.fi   www.vorasnicekritjanst.fi

BYGGARE OCH RENOVERARE!
Från Vörå Snickeritjänst erhålls 

kvalitetsprodukter såsom:
* Kök i gammal stil (helträskåp)
* Innertrappor   * m.m., m.m.

Vi finns med imorgon lördag på 
Köklot marknad kl. 10.30 - 16.00

Hjärtligt välkommen hälsar
Sven-Erik Syréns Bok & Musikförlag

tfn. 050-301 6598

Marknad i Bennäs 
Onsdag 27 juni kl.  15-19

Metodistförsamlingen i Skaftung 
Söndag den 8 juli kl 14, sång o musik med 
dragspelsgruppen TRO, HOPP och KÄRLEK

Välkommen till  Kimo Bruk!
Tel. 0400-455080

Museum, guidning, 
cafébokning mot beställning

anm. till smideskurs

22.6 kl. 13-15 Midsommarstång, 
dekorering, resning, musik, dans, 
servering

29.6 - 1.7 kl. 9 -16 Smideskurs 

30.6 kl. 10-16 Smidesdag, smide, 
marknadstorg, program, servering

8.7 kl. 14  Kommunens dag

15.7 kl. 14 Friluftsgudstjänst, 
                    servering

17.7 kl. 19 Botnia Slow Riders, 
                    servering

16.8 kl. 18 Kesäkirkko, tarjoilua

20.8 kl. 19 MC-klubb 99, servering



Lääkärikeskus Promedi on mukana 
Onhan siinä Avainlippu -kampanjassa 

Under den treåriga ”Onhan siinä Avainlippu” -kampanjen vill 
Förbundet för Finländskt Arbete lyfta upp Nyckelflaggan till den nivå 
som den förtjänar. 

– Vi är med i kampanjen eftersom det är viktigt för oss att allt från 
ägarskap till vår sakkunniga betjäning är inhemskt. Läkarcentralen 
Promedi är även en betydelsefull lokal arbetsgivare som stöder 
den regionala tillväxten genom sin verksamhet och avkastning. 
Våra tjänster har beviljats Nyckelflaggan som tecken på att vi 
producerar våra tjänster i Finland och ger sysselsättning i Finland, 
kommenterar Promedis verkställande direktör Mikael Fredman.

– Forskningsresultat visar att finländare gärna vill göra värde-
orienterade val. Med hjälp av kampanjen vill vi få kunden att stanna 
upp och tänka efter före inköpsbeslutet. Vi lär kunden att kontrollera 
vid inköpet om produkten eller tjänsten har Nyckelflaggan, berättar 
kampanjens projektchef Merja Mantila från Förbundet för 
Finländskt Arbete.

Kolmivuotisen Onhan siinä Avainlippu -kampanjan avulla Suomalaisen 
Työn Liitto haluaa nostaa Avainlipun sille kuuluvaan arvoon. 

– Olemme mukana kampanjassa, koska kotimaisuus on meille 
tärkeää aina omistajuudesta asiantuntevaan palveluumme asti. 
Lääkärikeskus Promedi on myös merkittävä paikallinen työllistäjä, 
jonka toiminta ja tuotot tukevat alueellista kasvua. Palvelullemme
on myönnetty Avainlippu osoituksena Suomessa tuotetuista 
ja omistetuista palveluista, Promedin toimitusjohtaja Mikael 
Fredman kommentoi.

– Tutkimustulokset kertovat, että suomalaiset tekevät mielellään 
arvopohjaisia valintoja. Kampanjan avulla haluamme pysäyttää 
asiakkaan ostopäätöksen äärelle. Opetamme asiakasta tarkas-
tamaan ostotilanteessa, onko tuotteessa tai palvelussa Avainlippu, 
kertoo kampanjan projektipäällikkö  Merja Mantila Suomalaisen Työn 
Liitosta.

Läkarcentralen Promedi deltar 
i kampanjen ”Onhan siinä Avainlippu” 



Himalajankatu 9  
65100 VAASA

Himalajagatan 9
65100 VASA

Ajanvaraus ja lisätiedot:
Tidsbokning och information:

06 357 7700 

www.promedi.fi

Vård eller operation med 
Resurs Banks finansiering
På Läkarcentralen Promedi är det nu möjligt att betala vård- och 
operationskostnader med Resurs Banks finansiering. Det går lätt och 
snabbt att ansöka om finansiering. Då du vet vilket finansierings-
belopp du önskar, kan du ansöka med elektroniska blankett eller
på vårt kontor i samråd med vår kunniga personal. 

Kreditgivare är Resurs Bank AB filial i Finland. Du får lyfta lånet utan 
ränta eller andra utgifter, med 30–60 dagars betalningstid. Du betalar 
ingenting i samband med köpet. Fakturan för ditt inköp skickas hem 
till dig månaden efter köpet och du väljer då det betalningsalternativ 
som passar dig bäst. Vill du, kan du dela upp köpesumman på en längre 
betalningstid och välja bland flera olika betalningsalternativ.

Fråga gärna mera om alternativa betalnings möjligheter av vår personal.

Hoitoon tai leikkaukseen 
Resurs Bankin rahoituksella
Lääkärikeskus Promedissa on nyt mahdollista maksaa hoito- ja leikkaus-
kuluja Resurs Bankin tarjoamalla luotolla. Rahoituksen hakeminen on 
helppoa ja nopeaa. Kun tiedät toivomasi rahoitusmäärän, voit tehdä 
hakemuksen sähköisesti tai paikan päällä asiantuntevan henkilö-
kuntamme avustamana. 

Luotonantaja on Resurs Bank AB Suomen sivuliike. Rahoitus tarjoaa 
korotonta ja kulutonta maksuaikaa 30–60 päivää. Et maksa ostoksen 
teon yhteydessä mitään. Lasku ostoksestasi toimitetaan kotiisi osto-
kuukautta seuraavana kuukautena, jolloin saat valita itsellesi parhaiten 
sopivan maksuvaihtoehdon. Voit jakaa ostosumman haluamasi pitui-
selle maksuajalle ja valita useista eri maksuvaihtoehdoista.

Kysy henkilökunnaltamme lisätietoja vaihtoehtoisista maksumahdol-
lisuuksista.

Yhteistyössä
I samarbete med



Sommaren med OT
Sommarresa till Tallinn

2 nätter på hotell, rundturen 
kontrasternas Tallinn ingår. Pris: fr. 250 €. 

Resor: 20-22.7, 3-5.8. 

Diggiloo i Umeå
Sveriges största sommarturné. Resa: 22-23.7. 

Geiranger-Trollstigen
Resan med Norges kanske mest kända 

naturupplevelser. Resa 8-14.7.

Dessa och många fler resor 
på vår hemsida: 
www.oravaistrafik.fi
 Tel. (06) 318 4000

Silja Europan 22h -
risteilyt Tallinnaan

Joka keskiviikko 4.7.-1.8. sekä ti 
10.7. ja 31.7. Alkaen 39 €/hlö (1.8.)

Bussi mukana Tallinnassa.

Yhdistä risteily- ja 
hotellimatka

1 yö laivalla, 1 yö Tallinnassa
Ti 10.7. ja 31.7. Alkaen 108 € / hlö

Varaukset (06) 318 4020
Rosteninkatu 8, Vaasa

Avoinna ma-pe klo 10-16

Välkommen till AMMATA SPA

NATURE AYURVEDA i Vasa!

 Hovrättsesplanaden 7 D, Vasa 

Tervetuloa Vaasaan

AMMATA SPA NATURE

AYURVEDAAN! 
Hovioikeudenpuist. 7 D, Vaasa

Lastenhierontaa (4-12 v) ja (12-15 v)
Barnmassage (4-12 år) och (12-15 år)

Perinteinen Thaihieronta + lämmin yrttihaude 
Traditionell Thaimassage + varm örtkompress
Aromaterapiahieronta + lämmin yrttihaude 
Aromaterapimassage + varm örtkompress
Erilaisia kasvohoitoja   Ansiktsbehandlingar
Jalkahierontaa Vyöhyketerapiaa 62 pist. hieronta 
Fotmassage,  Zonterapi, 62 punkters
Raskausajan hierontaa   Gravidmassage 

Lisätied. ja ajanvar. osoitteesta: www.ammataspa.fi    
Mer info och tidsbokn. finns på:  www.ammataspa.fi 
Puh./Tel.  050 328 2664 E-mail:  info@ammataspa.fi
LAHJAKORTTEJA  www.ammataspa.fi tai meiltä Spa:sta 
PRESENTKORT       www.ammataspa.fi eller från vårt Spa
 

Även på
Sjövägen 54b 
66210 Molpe

Royal Flush

UPC Media
Communication Center

Tekstit & Käännökset
Text & Översättning

Internet & Mobiili
Internet & Mobil

Paino & Jakelu
Tryck & 

Distribution

Seuranta & Konseptit
Respons & Koncept

Lapsiasiavaltuutettu: 
Perusopetuksen maksuttomuudesta tingitään
Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila 
muistuttaa kuntia perusopetuksen 
maksuttomuudesta
 – Olen saanut viime aikoina kansalai-
silta yhteydenottoja tilanteista, joissa 
perusopetuksen oppilailta on pyydetty 
10-30 euron suuruisia osallistumismak-
suja koulupäivän aikana järjestettävään 
toimintaan. Tällaisen rahankeruun on 
loputtava ja kuntien on kunnioitettava 
perustuslaissa säädettyä perusopetuk-
sen maksuttomuutta, Kurttila muistut-
taa.

– Ymmärrän hyvin, että oppilaita 
halutaan viedä esimerkiksi retkille. Jos 
tähän ei kuitenkaan kunnalla ole rahaa, 
on parempi jättää menemättä. Olemme 
tilanteessa, jossa jokaisen on pystyt-
tävä käsittämään, että osalle perheistä 
yllättävät maksukehotukset koululta 
aiheuttavat paineita. Suomessa tehdyt 
selvitykset kertovat, että köyhistä per-
heistä tulevat lapset jäävät usein pois 
leirikouluista ja luokkaretkiltä. Toivon, 
että kunnat varaavat määrärahat kou-

lun ulkopuolella tapahtuvaan toimin-
taan. Jos rahankeruu vanhemmilta 
jatkuu, on mietittävä järeämpiä toimia 
kuin yleinen informaatio-ohjaus. Lakia 
on noudatettava ja lasten yhdenvertai-
suus on taattava, Kurttila toteaa.

Suomen perustuslain (731/1999) 
16 §:n mukaan jokaisella on oikeus 
maksuttomaan perusopetukseen. 
Tämä tarkoittaa, että opetuksesta ei 
saa aiheutua oppilaalle kustannuksia. 
Tarkempia säännöksiä perusopetuksen 
maksuttomuudesta sisältyy perusope-
tuslakiin (628/1998). Perusopetuslain 
31 §:n mukaan opetus, sen edellyttämät 
oppikirjat ja muu oppimateriaali sekä 
työvälineet ja työaineet ovat oppilail-
le maksuttomia. Opetus tarkoittaa 
myös koulun työaikana toteuttamia ja 
vuosisuunnitelmaan kirjaamia retkiä, 
vierailuja ja muuta vastaavaa koulun 
ulkopuolella tapahtuvaa toimintaa.
Lapsiasiavaltuutettu on ollut asiasta  
25.5.2018 yhteydessä Opetushallituk-
sen johtoon.

Etenkin pientalojen rakentamisessa yleistyneis-
sä muovisissa pex-vesijohtoputkissa on paljon 
laatueroja, kertoo tuore suomalaistutkimus.



Kotien muoviset uudet 
vesijohtoputket voivat 
olla riski

Etenkin pientalojen rakentamisessa yleistyneissä 
muovisissa pex-vesijohtoputkissa on paljon 
laatueroja, kertoo tuore suomalaistutkimus.

Putkien pinnasta irtoaa veteen kemikaaleja varsinkin 
kun putket ovat uusia.

Johtava hankepäällikkö Martti Latva Satakunnan 
ammattikorkeakoulun Vesi-Instituutista suosittelee, 
että vettä juoksutettaisiin uusissa asunnoissa reilusti 
ensimmäisen puolen vuoden aikana.

Näin putkistosta veteen liuenneiden aineiden terve-
ysriskejä voidaan pienentää.

– Kun putket ovat uusia, vettä kannattaa juoksut-
taa ennen käyttöä minuutin verran. Vähitellen tätä 
aikaa voi lyhentää. Vanhoissa taloissakin käyttövesi 
kannattaa aina juoksuttaa kylmäksi. Jos vesi on seissyt 
putkistossa pitkään vaikka loman aikana, kannattaa 
juoksutus tehdä hyvin, Latva sanoo.

Latva on ollut mukana tutkimassa pex-putkien 
laatua yhteishankkeessa. Asiantuntijoita oli mukana 
myös tutkimuslaitos VTT:stä ja Terveyden ja hyvin-
voinnin laitos THL:stä.

Tutkimus paljasti, että pex-putkien laadussa on suu-
ria eroja jopa saman valmistajan tuotteissa.

Muoviputkista irtoaa veteen useita erilaisia kemi-
kaaleja, joista suurimpana riskinä mainitaan tert-
butyylialkoholi (TBA).

TBA:n on todettu aiheuttavan muun muassa mak-
savaurioita eläinkokeissa.

Tutkimus suosittelee, että TBA:n terveysperusteisek-

si raja-arvoksi määriteltäisiin Suomen talousvedessä 
500 mikrogrammaa litralta. Suositus perustuu THL:n 
arviointiin.

Martti Latva korostaa, että TBA:n vaarallisuutta 
ihmiselle ei pidä liioitella.

– Menemme tässä suosituksessa niin sanotusti tur-
vallisuus edellä. Eläinkokeissa hiiriä ja rottia on altis-
tettu hyvin suurille TBA-pitoisuuksille, joita ihminen 
ei vedestä saa, Latva huomauttaa.

– On virkamiesten ja poliitikkojen asia päättää, 
otetaanko tämä raja-arvo Suomessa käyttöön.

Latvan mukaan pex-muoviputkia on nyt noin puo-
lessa Suomen rakennuksista. Niitä suositaan etenkin 
uusissa pientaloissa, kun taas isoissa toimistoraken-
nuksissa käytetään yhä laajalti kupariputkea.

– Kupariputki on materiaaliltaan kalliimpaa, mutta 
hintaero näiden välillä ei ole kovin suuri, kun huomi-
oidaan kokonaiskulut suunnittelusta ja asennuksesta.

Latvan mukaan muoviputkissa olevia laatueroja 
selittää sekä raaka-aineiden valinnat että erot valmis-
tusprosessissa.

Tutkimus suosittaa, että TBA:n raja-arvot otettaisiin 
käyttöön rakentamismääräyksissä, tuotehyväksynnäs-
sä ja talousveden laadun valvonnassa.

Teksti: Mikko Välimaa 
Kuva: Arkisto / Katja Juurikko
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AllsångYhteislaulu

20-21.6 
1200 - 18 00

Sommar / Kesä

28.6 & 12.7

Olut & Grillijuhlat
Öl & Grillfest

14.7

BOCK´S@
Bock’s Corner Brewery järjestää 
kesämarkkinat lähituotetuille tuotteille 
20-21.6 meidän torilla, Old Square! 
Haluamme kustua sinut mukaan 
kesämarkkinoille perinnettä täällä 
Bock’sissa!

Vi på Bock’s Corner Brewery ordnar 
sommarmarknad för närproducerade
varor 20-21.6 på vårt torg, Old Square! 
Vi vill bjuda in er till vad vi hoppas blir 
en återkommande tradition med 
sommarmarknad på Bock’s!

Sommarmarknad
Kesämarkkinat
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kesämarkkinat lähituotetuille tuotteille 
20-21.6 meidän torilla, Old Square! 
Haluamme kustua sinut mukaan 
kesämarkkinoille perinnettä täällä 
Bock’sissa!

Vi på Bock’s Corner Brewery ordnar 
sommarmarknad för närproducerade
varor 20-21.6 på vårt torg, Old Square! 
Vi vill bjuda in er till vad vi hoppas blir 
en återkommande tradition med 
sommarmarknad på Bock’s!

Sommarmarknad
Kesämarkkinat



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. 

  Irmeli Vuorenmaa. "Sommarö linnake/fort".

  Priya Wankhade, Vaasa. " Vaasa beach side,
  09.06.2018".

  Gunilla Andersson, Jakobstad. "Maskrosen, i svarvit
  version".

www.megamedia.fi



1911

  Kristina Granholm, Övermalax.

  Anders Lönnqvist. "En maj solnedgång i Fäbodaviken,
  Jakobstad".

  Marianne Gråbbil-Hakkola.



www.megamedia.fi

  Tobias Lindbäck, Purmo.
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  Esa Rönkä, Vaasa. "Voikukkien höytyväpallot".

  Reijo Kärkkäinen, Isokyrö. "Kuivaa on pohjanmaalla".

  Simo Peltola, Pietarsaari. "Kesämyrskyn tyrskyjä Pietarsaaren Pikkuhiekan kallioilla".

  Raija Mattsson, Solf. "Solnedgång över Vasklot".



19

  Barbro Kuokkanen. "Hunurijärvellä".

  Matti Hietala, Vaasa. "Saaskien iltalentonäytös Raippaluodon sillan maisemissa,
  Mustasaari."

13 

  Pekka Harju, Mässkär. "Yhteys poikki kumpi parempi saunalahti tai dna". 

  Terese Wik. "Soluppgång från Oxkangar bron 1.6".



www.megamedia.fi
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  Leena Minkkinen. "Unohdettu keinu".

  Camilla Knipström, Karperö. "Flygekorre på besök".

  Christian Nylund, Vasa. "Den lilla ”Umeåparken” i den stora Sandviksparken i närheten av
  Sandviksvillan i Vasa".

  Tuula Taskinen, Vaasa. "Täältä tullaan....."

  Nanny Rex, Vörå. "Älgar på kvällspromenad".



19

  Anneli Nyberg, Korsnäs. "Toukokuun ilta".
Elisabeth Holm, Kvimo

15

  Mira Berg, Vaasa. "Kukkakärpänen aterialla".

  Paula Viitanen, Teuva. "Pitkästynyt välipalan odotus väsyttää".
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9 7 4

Puzzle 1 (Very hard, difficulty rating 0.78)
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#1 #2 #3

2 8 4 1
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1 7 6

4 7 8
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7 4 2

9 4 6

5 3

6 8 3 9

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.64)
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7 6

6 5 3 1

8 4 2 6 7

3 9 5

4 3

6 8 4

1 2 9 4 3

8 1 2 6

5 8

Puzzle 1 (Easy, difficulty rating 0.27)
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Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.64)

2 7 3 6 8 4 9 5 1
8 1 6 5 9 3 2 7 4
5 9 4 1 2 7 8 3 6
4 5 7 2 1 8 6 9 3
1 6 2 3 4 9 5 8 7
3 8 9 7 6 5 4 1 2
9 3 8 4 7 6 1 2 5
7 4 1 9 5 2 3 6 8
6 2 5 8 3 1 7 4 9
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Puzzle 1 (Very hard, difficulty rating 0.78)

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

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Wed May  9 07:24:37 2018 GMT. Enjoy!

Puzzle 1 (Easy, difficulty rating 0.27)

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

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Wed May  9 07:24:05 2018 GMT. Enjoy!
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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 23

Ratkaisu - lösning:
Japanilainen ristikko (tunnetaan myös 
nimillä Hanjie, Picross ja Nonogram) on 
sanaristikkotyyppi, jossa on tarkoitukse-
na värittää ristikon ruuduista vihjeiden 
avulla ruutuja. Väritetyistä ruuduista 
muodostuu kuva. Ristikkotyyppi sai 
alkunsa 1980-luvun lopussa Tokiossa 
järjestetyissä kilpailussa, jossa pilvenpiir-
täjien seiniin hahmoteltiin kuvia sytyte-
tyillä ja sammutetuilla ikkunavaloilla.
Ruuturivien ylä- ja sivumarginaaleissa 
kerrotaan vihjeenä kunkin rivin peräk-
käisten 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 ruutu-
ryhmä. Japanilaiset ristikot ovat yleensä 
mustavalkoisia. On myös samalla tavalla 
ratkaistavia, mutta monella eri värillä 
täytettäviä ristikoita. Niissä vihjenume-
roiden värit kertovat, minkä väriseksi 
kyseiset ruudut tulee värittää. Eriväris-
ten vihjenumeroiden väliin ei välttämät-
tä tule yhtään tyhjää ruutua.

Japanilaisen ristikon ratkaiseminen 
kannattaa aloittaa etsimällä ruudukosta 
rivejä, joilta väritetään kaikki ruudut. Jos 
väritettävien ruutujen määrän kertova 
numero on suurempi kuin puolet rivin 
pituudesta, voi päätellä ruudut, jotka 
varmasti väritetään. Risteäviltä riveiltä 

kannattaa etsiä rivit, joista väritetään vain 
yksi ruutu tai yksi ruuturyhmä. Sen avul-
la selviää varmasti tyhjiksi jäävät ruudut.

Jos yleisimmillä metodeilla ei saada 
täytettyä enempää ruutuja, on hyvä alkaa 
miettimään pidemmälti ja verrata eri vaih-
toehtoja. 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 ristikon 
lopputuloksen totaalisesti, ja vikaa voi olla 
mahdoton jälkeenpäin paikantaa/korjata.

Lähde: Wikipedia
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FESTDAG - JUHLAPÄIVÄ  lö/la 16.6. 2018

klo 12.45 -13

 

klo 13 -14.15

Sundom spelmän folkmusik då gäs-
terna samlas – Sundomin pelimannit 
soittavat kansanmusiikkia vieraiden 
saapuessa Programvärdar - juontajat 
Chatarina Fjällström + Henrik Fågelbärj

METEORIANS 10-ÅRS JUBILEUM,  
INVIGNING AV NYA UTSTÄLLNINGAR OCH INSTALLATIONER - 
METEORIIHEN 10-VUOTISJUHLA, UUSIEN NÄYTTELYIDEN JA 
INSTALLAATIOIDEN VIHKIMINEN  

•  ”Fjäälin”- en nyskriven sång om Söderfjärden av 
   Susanne Marins 
•  Hälsningsord Matts Andersén, tervehdyssanat Kaj Höglund
•  En hyllning till Söderfjärden Hans Martin 
•  Sånger från Söderfjärden Sannah Nedergård
•  Elämän kehitys maapallolla Söderfjärdenin meteoriittikraatterin syntyhetkestä 
   nykypäivään asti – Livets utveckling på jorden från meteoritkratern Söderfjärdens 
   uppkomst fram till idag, en tidsresa på mer än 500 miljoner år. Juhlaluento – festfö-
   reläsning, tutkijatohtori – forskardoktor Juha Saarinen, Helsingin Yliopisto/Helsingfors 
   universitet
•  Ett riktigt rymdäventyr mitt i meteoritkratern – ennennäkemätön avaruusseikkailu 
   keskellä törmäyskraatteria. Lasse Hjelt, Mia Wiik och ett kosmiskt teatersällskap dyker 
   upp/ner vid Meteorian – Lasse Hjelt, Mia Wiik ja kosminen teatteriporukka ilmestyvät 
   paikalle
•  Invigningsceremoni för asteriodmodell, utställningar av meteoriter + nedslagsanimatio-
   ner och jordbruksredskap – asteroidimallin, meteoriittinäyttelyn + törmäysanimaatioiden 
   ja maatalouskonenäyttelyn vihkiäisseremonia – Vaasan kaupunginvaltuuston puheen-
   johtaja/stadsfullmäktiges ordförande, riksdagsman Joakim Strand.

Arrangörer: Sundom bygdeförening/Meteoria-sektionen och Tähtitieteellinen yhdistys 
Vaasan Andromeda/Astronomiska föreningen Vasa Andromeda samt Sundom ung-
domsförening, Sundom idrottsförening, Sundom Marthaförening, Röda Korset Sundom 
avdelning, Sundom Lantmannagille och ÖSP samt Söderfjärdens torrläggningsföretag

klo 14.15 -15.30	 PAUS-TAUKO:	fisksoppa	och	kaffe	–	
	 	 	 kalasoppaa	ja	kahvia	–	10	€	+	5	€
•  De nya utställningarna presenteras för publiken – uudet näyttelyt 
   esitellään yleisölle – Satu Hietala, Lauri Pesonen och Peter Edén  
•  Visning av uppdaterad multimedia i huvudutställningen och 
   astronomiska observatoriet – päänäyttelyn päivitetyn multimedian 
   ja tähtitieteellisen observatorion esittely 
•  10-års-bildkavalkad - 10-vuotis-kuvaesitys ⓿ Året på Söderfjär-
   den, fotoutställning av Knäppisarna – Vuosi Söderfjärdenillä, 
   valokuvanäyttely 
•  Utställning av jordbruksmaskiner ute – maatalouskoneiden 
   näyttely ulkona
•  Gamla lekar för barn och vuxna - Susanne Marins och Sannah 
   Nedergård
•  Hästar och ridning för barn – hevosia ja ratsastusta lapsille 
•  Stenslipning – kivien hiontaa ⓿ Försäljning av böcker – kirjojen myynti

klo 15.30 -17 SUNDOM SOMMARFEST - FAMILJE/
      BYAFEST  
Programvärdar - juontajat Elisabeth Henriksson + Kjell Nybacka
•  Sundom spelmän inleder festen
•  Hälsningsord Kjell Nybacka 
•  Musik från Söderfjärden Susanne Marins, Sannah Nedergård, 
   Hans Martin
•  En tidsresa genom 100 år på Söderfjärden – 1918-2018, festtal 
   av professor emeritus Nils Erik Villstrand
•  I tranedansen, Mia Wiik och en grupp flickor från TAIKON
•  Scener från jordbrukets första sekel på Söderfjärden av Lasse Hjelt 
•  Musikalisk avslutning  

klo 18.00 -18.30    LECTURE - Impact craters on the Earth  
   with a special focus on Fennoscandia

professor emeritus Lauri J. Pesonen, University of Helsinki                                                                       

klo 19.00	 	 Utställningarna	stängs	–	näyttelyt	suljetaan.
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TIKANOJAN TAIDEKOTI
HATTU KALLELLAAN – PÄÄHINEITÄ VAASAN 
KAUPUNGIN MUSEOIDEN KOKOELMISTA 
8.6.–23.9.2018
Vaasan kaupungin museoiden kokoel-
mista koottu teemanäyttely esittelee pää-
hineitä monipuolisesti niin taideteoksissa, 
valokuvissa kuin itse esineinäkin. 
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.
Avoinna: tiistai–sunnuntai 11–17
Pääsymaksut: 9 € / 6 € / alle 18 v. ilmai-
nen. Sisäsatama, Vaasa
POHJANMAAN MUSEO
EERO NELIMARKKA 15.06.2018–07.10.2018
Nelimarkan varhaisten teosten keskeisiä 
aiheita olivat ihmiskuvat, joihin kuuluu 
muun muassa koskettavia lapsimuotoku-
via sekä mittava omakuvien sarja.
VAASA 400 VUOTTA
TERRANOVA, HEDMANIN KOKOELMAT
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
NICK BRANDT: ON THIS EARTH A SHADOW 
FALLS ACROSS THE RAVAGED LAND 
19.05.2018–19.08.2018. 
Vaasalaisen valokuvagalleria Ibiksen 
20-vuotisnäyttely tuo nähtäville upeita, 
suurikokoisia mustavalkokuvia Afrikan 
luonnosta. 
Avoinna: tiistai–sunnuntai 11–17
Ilmainen sisäänpääsy.
Vaasan kaupungintalo, Senaatink.1 D
Sisäänkäynti Raastuvankadun puolelta.
VANHAN VAASAN MUSEO
Vanhan Vaasan museo toimii Wasa-
stjernan talossa, jonka laivanvarustaja, 
kauppias ja valtiopäivämies Abraham 
Falander (1746 1815), aateloituna Wasa-
stjerna, rakennutti vuosina 1780-81. Se 
oli kaupungin ainoa yksityinen kivitalo ja 
säilyi vuoden 1852 palossa.
Yleisöopastukset pidetään kerran 
kuukaudessa 17.6., 22.7. ja 19.8. klo 14 
suomeksi ja klo 13 ruotsiksi. 
Avoinna 1.6.-31.8.2018, tiistai-sunnuntai 
10-17
Ilmainen sisäänpääsy

Kauppiaankatu 10, Vanha Vaasa
VAASAN KAUPUNGIN MUSEOT OVAT SULJET-
TUINA JUHANNUKSENA 22.6–24.6.
BLACK WALL GALLERY
KIKA WIKMAN & CAMILLA ENGLUND: "ELÄIN".  
GRAFIIKKAA, PIIRUSTUKSIA JA MAALAUKSIA. 
25.5.-17.6.2018.
Korsholmanpuistikko 6, Vaasa
Taidelainaamo. Avoinna ti klo 13-17, ke-
pe klo 13-18, la-su 12-15.
Vapaa pääsy
ATELJE TORNI
PITKÄKÄTU 66
POHJALAISTEN TAIDEYHDISTYSTEN YHTEIS-
NÄYTTELY 6.6.-29.7.
Avoinna ti-pe 12-18, la-su 12-16.
Vapaa pääsy.
PRINTMAKERS STUDIO/GALLERIA 
Galleriassa Fritz Jakobssonin teoksia 
16.6.saakka. Studiossa Juha ja Tapani 
Tammenpään grafiikkaa.
Kirkkopuistikko 19. Vapaa pääsy.
BOCK´S CORNER BREWERY
Gerbyntie 18 
RAVINTOLA
SOLVEIG SANDVIK-NYBERG
Lapsuuden maailma – 
Muistoja lapsuusajoilta Vaasassa 
1960-luvulla, 2.6 - 31.7.2018
LATO
Mattias Löfqvist, Maalauksia, 2.6.-31.7.
AUTOTALLI
TIMO KONTTINEN DARK ART POP-UP NÄYTTELY 
avoinna la 12-15
MERIMUSEO, VAASA, PALOSAAREN SALMI 
(06)3120511
Perusnäyttelyn lisäksi valokuvanäyttely: 
Palosaaren salmen historiaa ja kaavalu-
onnoksia. Avoinna  21.5.- 24.8 ma – pe 
klo11.30 – 18.30
VAASAN TYÖVÄEN MUSEO
Neuvostonostalgiaa.
Vapaudentie 27, Palosaari. 
Avoinna: ma klo 13 - 18, ti - pe 12.30 - 
17. Pääsymaksu 4/2 €
VAASAN TAITEILIJASEURA JA VAASAN KAMA-
RIMUUSIKOT. 
Taidetta, designia ja musiikkia kulttuuri-
kasarmi 13:ssa la 16.6. klo 11-16.
Korsholmanpuistikko 6. järj.
Vapaa pääsy.
SÖDERFJÄRDENIN METEORIIHI
Marenintie 292 Sundom, Vaasa
NÄYTTELY AVOINNA YLEISÖLLE : 3.6-
30.9 su 14-16 ja ke 18-20
Tilauksesta ryhmille: Toukokuu-Lokakuu, 
joka päivä online:
www.meteoria.fi tai VisitVaasa:n kautta, 
puh (06) 325 1145

Näyttelyt
TIKANOJAS KONSTHEM
MED HATTEN PÅ SVAJ – HUVUDBONADER 
FRÅN VASA STADS MUSEERS SAMLINGAR 
8.6.-23.9.2018
Temautställningen, som har sammans-
tällts ur Vasa stads museers samlingar, 
visar på ett mångsidigt sätt huvudbo-
nader i såväl konstverk, fotografier som 
även föremål. 
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 utställ-
ningen undersöker rörelse, ljud, ljus och 
andra fysikaliska fenomen.
Öppet: tisdag–söndag 11–17. Inträde: 
9€ / 6€ / under 18 åringar gratis. Inre 
hamnen, Vasa
ÖSTERBOTTENS MUSEUM
EERO NELIMARKKA 15.06.2018–07.10.2018
Människobilder, bland annat gripande 
barnporträtt och en omfattande serie 
självporträtt, hör till de centrala motiven i 
Nelimarkkas tidiga verk.
VASA 400 ÅR, TERRANOVA,
HEDMANS SAMLINGAR
I miniutställningsserie Glimtar ur samlingar-
na visas i april-juni Rantarock-festivalen..
Öppet: tisdag–söndag 10–17.
Inträde: 9 € / 6 € / under 18 åringar gratis.
Museigatan 3, Vasa
VASA KONSTHALL 
NICK BRANDT: ON THIS EARTH A SHA-
DOW FALLS ACROSS THE RAVAGED LAND 
19.05.2018–19.08.2018.   
Fotogalleri Ibis i Vasa firar sitt 20-årsju-
bileum med att visa fantastiska svartvita 
storformatsbilder på Afrikas natur. 
Öppet: tisdag–söndag 11–17. Gratis 
inträde, Vasa stadshus, Senatsgatan 1 
D, Ingång från Rådhusgatans sida.
GAMLA VASA MUSEUM
Gamla Vasa museum finns i Wasa-
stjernahuset, byggt åren 1780-1781 av 
skeppsredaren, köpmannen och lantdags-
mannen Abraham Falander (1746-1815), 
sedermera adlad med namnet Wasas-
tjerna. Byggnaden var det enda privata 
stenhuset i staden och klarade sig undan 
branden år 1852.
Guidningar för allmänheten hålls en 
gång i månaden 17.6, 22.7 och 19.8. kl. 
13 på svenska och kl. 14 på finska.
Öppet 1.6.–31.8.2018, tisdag–söndag 
10–17. Gratis inträde 
Köpmansgatan 10, Gamla Vasa

VASA STADS MUSEER ÄR STÄNGDA UNDER 
MIDSOMMAREN 22.6–24.6. 
BLACK WALL GALLERY
KIKA WIKMAN & CAMILLA ENGLUND: "DJUR".  
GRAFIK, TECKNING OCH MÅLERI.
25.5.-17.6.2018.
Korsholmsesplanaden 6, Vaasa
Öppet tis kl. 13-17, ons-fre kl. 13-18, 
lö-sö 12-15. Fritt inträde
ATELJÉ TORNI
STORALÅNGGATAN 66
POHJALAISTEN TAIDEYHDISTYSTEN YHTEIS-
NÄYTTELY 6.6.-29.7.
Öpp. ti-to 12-18 lö-sö 12-16. Storalång-
gatan 66 Vasa. Fritt inträde.
PRINTMAKERS STUDIO/GALLERI 
 Galleriassa Fritz Jakobssonin teoksia 
16.6.saakka. Studiossa Juha ja Tapani 
Tammenpään grafiikkaa.
Kirkkopuistikko 19. Vapaa pääsy.
BOCK´S CORNER BREWERY
Gerbyvägen 18 
RESTAURANGEN
SOLVEIG SANDVIK-NYBERG
Barndomsland – Minnen från en uppväxt 
i Vasa på 1960-talet, 2.6 - 31.7.2018
LADAN
MATTIAS LÖFQVIST, MÅLNINGAR, 2.6.-31.7.
GARAGET
TIMO KONTTINEN DARK ART POP-UP
UTSTÄLLNING öppet lö 12-15
VASA SJÖMUSEUM, BRÄNDÖ SUND, 
(06) 3120511.
Grundutställning samt Brändö sunds 
historia och planscheman.
Öppet 21.5.- 24.8. må – fre kl. 11.30 - 
18.30
VASA ARBETARMUSEUM
Sovjetnostalgi - utställning.
Frihetsvägen 27
Öppet: må kl 13 - 18, ti - fr 12.30 - 17.
Entréavgift: 4/2 € 
VASA KONSTNÄRSGILLE OCH VASA KAM-
MARMUSIKER.
Konst, design och musik i kulturkasern 
13 lö 16.6. kl 11-16.
adress Korsholmsespl. 6. Arr.
Fritt inträde.
METEORIA SÖDERFJÄRDEN
Marenvägen 292 Sundom, Vaasa
 UTSTÄLLNINGEN ÖPPEN FÖR ALL-
MÄNHETEN: 3.6-30.9 sö 14-16 och ons 
18-20
 På beställning för grupper: maj-okt, alla 
dagar - online:
www.meteoria.fi  eller via VisitVaasa:n 
kautta, tfn (06) 325 1145 

Utställningar



1. Lämmitä uuni 180-asteiseksi. Kuori tai pese omena ja pilko pieniksi 
paloiksi. Mausta omenapalat kanelilla ja inkiväärillä. Vatkaa kaura-
maito ja kananmuna kevyesti kulhossa. Lisää sula kookosöljy.

2. Sekoita kaurahiutaleet ja leivinjauhe keskenään ja lisää kauramaitose-
okseen. Lisää omenat ja sekoita lusikalla.

3. Kaada seos kookosöljyllä voideltuun uunivuokaan ja tasoita lusikalla. 
Halutessasi koristele ohuilla omenaviipaleilla.

4. Paista puuroa uunissa noin 20 minuuttia.

Resepti lapsille
Omenainen uunipuuro,
yli puolivuotiaille, gluteiiniton
2 omenaa

1 tl ceyloninkanelia

½ tl jauhettua inkivääriä

3 dl kauramaitoa

1 kananmuna

3–4 rkl kookosöljyä

5 dl kaurahiutaleita

1 tl leivinjauhetta (1 omena viipaloituna)
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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 her love of food & 
photography.

Street Food that that take us back Home
“Food is everything we are. It's an extension of na-

tionalist feeling, ethnic feeling, your personal history, 
your province, your region, your tribe, your grandma. 
It's inseparable from those from the get-go.” Anthony 
Bourdain.

Yes, that’s what the Kutchhi “Dabeli” or our own 
“Vada pav” would be. Kutchhi ¨Dabeli¨- a street food 
with origins from Kutch, a part in the state of Guja-
rat - Kutchhi means from Kutch and Dabeli means 
“pressed” in Gujarati. It´s a boiled potatoes patty eaten 
with the pav- the bread. Here the boiled, mashed pota-
toes are spice infused with different types of chutneys 
and peanuts which add a zing to it. A real quick snack 
to enjoy provided the spice mix is ready. 

Thinking of Anthony Bourdain, was I a big fan of his? 
No, not really at the beginning as I watched his shows 
on TV along with my son another foodie geek – but 
slowly and steadily Bourdain had made his place some-
where in my chef´s mind and heart as I listened to his 
stories- his travels -his philosophy on life, on being. He 
made it so simple either being on the street eating with 
the localites or then with the celebrities in a fine dining 
place, no difference in his attitude, the same curiosity 
for the food, the discussions on the culture, things hap-
pening around and stories that made a difference.

“Are we ever home?” That statement from him did 
leave an impact – maybe creating the food from my 
home country, I am being at home here. As they say 
if one cannot go there to eat the food bring the food 
here –

“Bombay Burger” as he had named the local “Vada 

pav”- Vada is the fried chickpea flour covered potato 
patty while pav is the bread – the burger bun. 

The Vada pav, a common street food from Mumbai, 
Maharashtra and here is my take on it.

The boiled potatoes are mashed, and to it is added 
a ground mixture of garlic and fresh coriander leaves 
and green chilies (all this depending on how much 
heat you want). Then, to which salt to taste, a pinch of 
sugar and a dash of lime juice is added. This mixture is 
shaped into a patty which is then dipped in the chick-
pea flour mixture –chickpea flour to which a teaspoon 
of turmeric powder, garam masala, salt and water is 
added, the consistency should not be too runny or too 
thick. The potato patty is then dipped in the mixture 
coated completely and deep fried in the hot oil. This 
is then placed in the pav along with a serving of garlic 
chutney. Garlic chutney is simple to make as it is the 
ground mixture of desiccated coconut, red chili pow-
der, some salt and some peanuts.

 Ready to eat with a ginger-infused chai (that’s tea), or 
with a glass of wine or a beer too.

Reminiscing on the Bourdain quote and his culinary 
travels- “Travel changes you. As you move through this 
life and this world you change things slightly, you leave 
marks behind, however small. And in return, life—and 
travel—leaves marks on you.” 

With our Vada pav- the Bombay burgers in our bal-
cony on a beautiful sunny evening- home is where the 
heart is, or should I tweak and say where the favourite 
food is. 



OBSERVATEUR

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 
poäng vilket motsvarar 1 euro. När 10 
poäng samlats, får man ett presentkort 
värt 10 euro till Bock's byabutik.

mega@upc.fi  
"observateur"

pLiljekonvaljebukett
   Observateur: Nanny Rex, Vörå

qMycket sällsynt åtgärd i Vasa stad, nu när staden har börjat 
bevattna gräsmattorna i esplanaderna. Bilden är tagen 10.06 vid 
Handelssplanaden.
Observateur:	Christian	Nylund,	VasapKesäillan tyyneys peilaili itseään pilvettömän Pilvilammen pinnasta.

   Observateur: Hema Risma, Vaasa

pRosorna blommar på Prästgårdsbacken.
			Observateur:	Mathilda	Börg,	Vasa

pRuskohukankorento nauttii auringon lämmöstä, 11.6.2018 Vaasa.
   Observateur: Matti Hietala, Vaasa



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

 
 
 
 
 
 

 
 

 <Nainen etsii sinua
Kvinna, 50/XXXL, söker dej ärliga, kram-
goa, spritfria man 45-55år, 06-området. 
Jag bor på landet och saknar kärlek. 
Finns där någon för mej? (1205022)

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)

Juhannusseuraa. Olen 50v nainen,  
kiva sellanen ja savuton. (1205187)

Mies, 70-77v. Täällä 75v nainen etsii jut-
tuseuraa, yksin ei ole kivaa. (1205169)

Löytyiskö vapaata, hellää Leijo-
na-miestä, n. 50-60v? Vastaa ihanalle, 
hellälle naiselle. (1205152)

Sinä miehekäs ja liikkuvainen, 58-68v, sa-
vuton mies. Saat olla myös komia. Laita-
pa viesti 08-alueella asuvalle, puhuvalle ja 
pussaavalle, eronneelle naiselle. (1205027)

Sinä tunteellinen, vapaa, +50v, hel-
lä mies. Sinua etsii hellä, mukava nai-
nen. (1204880)

Olen 60/185/88, rauhallinen, huumorintaj., 
vapaa vanhapoika. Sinä 40-60v, normaali-
vart., vapaa, lapseton, maaseudulla viihty-
vä nainen, ota yht. Koko maa. (1204640)

Olen 60/185/88, rauhallinen, huumorintaj., 
vapaa vanhapoika. Sinä 40-60v, normaali-
vart., vapaa, lapseton, maaseudulla viihty-
vä nainen, ota yht. Koko maa. (1204638)

Sinä hyvin toimeentuleva nainen, otatko mut? 
Olen 52v mies 08-alueelta. (1204588)

Pirteä, vapaa, 50-60v nainen 
06-alueelta. Jos haluat vapaan, mu-
kavan, töitäkin tekevän, monitait., 61v 
miehen omaksi, textaile. (1204573)

Olen -70v poikamies jo kolmannessa pol-
vessa ja vettä toisessa. Haen vakavahen-
kistä naista kesänviettoon virsien veisuun 
ja saarnojen merkeissä. (1204557)

Maalla asustamisesta tykkäävästä, uh-
kean muhkeasta, XL-XXL-kok., eläke-
läis- tms. naisesta kaipaa seuraa mies, 
-60v + pieni paikka maalla. (1204554)

Vapaa mies etsii vapaata, kunnollista, hy-
vännäk., aitoa, luonnollista, 20-30v nais-
ta. Ei maalipyttyä eikä monessa suhtees-
sa ollutta. Olen iäkkäämpi, hyvännäk., 
kiltti, mukava, hellä, aito. (1204551)

Liikunnallinen, nuorekas, mukava,  
fiksukin, 56v mies etsii naisellista,  
sexikästäkin naista ystäväksi/rakkaak-
si. Carpe diem. (1204540)

Kiva, 60v mies 08-alueelta Kalajoelta 
hakee seuraa. Hellyys suosiossa. Ota 
yhteyttä, niin pääsemme nauttimaan 
toisistamme. (1204518)

Tumma, hoikkavart., pörrötukkanen, 
nätti, ok nainen. Sinua etsii fiksu, sivis-
tynyt, siisti, ei savu/alko, itsestä, kun-
nosta huolehtiva, hoikka, komea, virii-
li, romanttinen, tasokas, +50/180, ok 
sinkkumies. T. Neitsyt-herra. (1204517)

Hakuses +30v naisesta seuraa vaka-
vaanki suhteeseen. Olen 48/191/99 
mies, tummahiuksinen, sinisilmäinen, 
kiva, rehti pohjalainen. Kesä tulee,  
löydänkö sinut? (1204514)

Etsin kotiin, rannalle jne. 18-20v nais-
ta, joka on ok-näk., sexysti meikkaava/
pukeutuva ja jolla pylly on hyvin sexy. 
Olen vanhempi, kiva, kivannäk., nuore-
kas, miehekäs mies. (1204511)

Mä niin haluisin palijo nuoremman naisen 
ja onnen elämään. Olen 53v mies Oulus-
ta etelään. Asun maalla. (1204482)

Hakuses +30v naisesta seuraa vakavaanki 
suhteeseen. Olen 48/191/99, tummahiuk-
sinen, sinisilmäinen, kiva, rehti pohjalainen. 
Kesä tulee, löydänkö sinut? (1204468)

Mukava mies ja kesäpaikka odottaa elä-
mäni naista. Asun 06-alueella, sinä voit ol-
la mistä vaan. Ei isoja vaatimuksia, kun-
han olet 50-65v ja kurvikaskin. (1204432)

Uskollinen ja rehellinen mies etsii tosi-
tark. tyttöystäväkseen parikymppistä, 
oikein pienipovista naista. (1204418)

Sinä mukava, pulska, yli 60v maalaisnai-
nen. Kaipaatko miehistä läheisyyttä, haleja 
ym.? Riski, keski-ikäinen maalaismies aut-
taa. Haalaripolvelle istumaan? (1204405)

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

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)

Sinua etsin mukava ja pullukka eläkeuk-
ko, 65-85v, mukaviin juttuihin ja petika-
veriksi. Omillaan toimeentuleva, siisti, 
viiskymppinen mies etsii. (1205132)

Mies, 60v, hakee miesseuraa kaikkeen 
kivaan 06-alueelta, Vaasasta etelään. 
Hierontaa ym. (1204969)

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 nätti nainen, 60v. Etsin vakituista 
miestä loppuelämäkseni. Ota minuun 
yhteyttä. (1204779)

Olen vaalea, 170/85, naisell. nainen, huu-
morintaj., käytän korkokenkiä, osaan pu-
keutua tilanteeseen sopivasti. Käyn joskus 
tanssimassa, konsertissa, teatterissa. Et-
sin raitista, tupak., +180cm, normaalikok. 
miestä. Ei lemmikkejä. (1204670)

Haluaisitko mies välillä arjen yläpuolelle? 
Vajaa 50v nainen valmiina matkaan mukaan 
fiksun + siistin miehen kanssa. (1204613)

Sinä mies, 53-60v, vapaa, kunnolli-
nen, luotettava, ongelmaton. Kaipaatko 
kumppania vaikka loppuelämään? Sinua 
etsii 57v nainen, vapaa, hoikka, nuore-
kas. Luontoon, yksinäisiin hetkiin, jaka-
maan elämän ilot ja surut. (1204483)

Olen läheltä Sjk:a nuorekas, kiva nainen. 
En etsi seksiseuraa, vaan ystävää, kave-
ria miehestä, joka on vapaa, rehti, n. 55-
65v. Liikunta, tanssi ym. (1204421)

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)

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

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

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

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)

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)

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 nainen, etsin naista, avointa,  
rehellistä, mutkatonta, 55-62v, oikiaa 
ihmistä. Mitäpä sitä muuta. Tässä- 
pä tarpeeni. (1205129)

 <Mies etsii sinua
Man, 28 år, från 06-omr. söker en 
rökfri tjej, 25-35 år, för seriöst förhål-
lande. (1205160)

Olen vapaa, luotettava mies, -60/183/78, 
alueelta Pohjanmaa. Etsin kivaa naista 
tositark. Ei koko-/ikärajaa. (1204972)

Snäll, alko-/rökfri man 06-omr. söker 
slank flicka, 50-65 år, för norm. um-
gänge. Jag lever sunt, äter inga kött-
produkter, frisk god kondis, kramgo, 
jobbar. Hör av dej. (1204822)

Löytäisinkö sinut kiva nainen? Kaik-
keen kivaan, mitä keksitäänkin, si-
nua etsii mutkaton ja suht. mukava, 
53v mies, huumorintaj. ja kaikin puolin 
kunnollinen. Ilmoita itsestäsi, tutustu-
taan ja tavataan. (1204641)

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

Mies, 60v, etsii tositark. seuraa 60v 
naisesta. (1205162)

Mies, 60v, etsii 70v naisystävää 
08-alueelta. (1205126)

Nuorekas, fiksu, siisti, luotettava,  
62v mies etsii naista, 60-75v, vaikka 
mökkiseuraksi ystävinä. Omistat- 
han kesämökin. (1205122)

K-Pohjanmaa, oletko yh-nainen,  
28-48v? Tanssi jne., kiva, raitis. Savu-
ton mies vastausta odottaa. (1205084)

Tavataan, vanhempi, ihana nainen ja 
suudellaan kunnolla. Olen 54v, vapaa, 
nuorekas mies 08-alueelta. (1205071)

Löytyispä jostain kiva, M-L-kok.,  
povekas nainen vakikaveriksi. Mä 
60/184/89, nuorekas ja raitis, ok-näk. 
mies. Leijona/06. (1205061)

Pyäree, ilonen, vapaa mami. Olen 64v, 
nuorekas sinkkumies. Huumoria, hel-
lyyttä ja rakkautta löyytyy. Voit olla 
edempääkin. (1205054)

Löytyisikö vielä vapaalle maalaismiehel-
le mukavaa, 30-40v naista? (1205045)

Nelikymppinen mies 08-eteläiseltä 
alueelta etsii viestittelyseuraa asialli-
sesta naisesta. (1205037)

Löytyiskö vapaata, vaaleata, XL-XXL-
kok., -50v naista tai yh-äitiä vapaalle, 
46v miehelle tositark.? (1204996)

Aito, herttainen, kunnollinen, vapaa, 
sis./ulk. kaunis, 18-30v nainen, joka  
et harrasta irtosuhteita ja joka haluat 
rakastua ja elää turvallisesti onnessa. 
Minä +30v, ihana, hyvännäk. poika-
mies vapaana. (1204982)

Normaalikroppainen, povekas nai-
nen, kiinnostaisko vakikaveri? Tääl ois 
60/185/90, nuorekas, kiva ja raitis, ok-
näk. erämies. Sjk. (1204981)

Runsasmuotoinen, uskova nainen, juuri 
sellainen kun olet. Tahtoisit perustaa per-
heen suomalaisen, uskovaisen, 62v mie-
hen kanssa ja yhteisiä lapsiakin kotiimme 
saada, niin tavattaisiin. (1204970)

Sinä kiva nainen. Mukava ja luotettava, 
50v mies ja koira odottaa viestiä sinul-
ta. 08-alue + muu Suomi. (1204944)

Sinä vapaa nainen, 55v ja yli. Sinua kaipailee 
52v, oululainen, tumma, itsepäinen, mutta 
myös aika sopuisa mies. Jos kiinnostuit, ota 
yhteyttä. Yhdessä kesään. (1204915)

Sinä yksin ajeleva motoristi/autoileva 
nainen. Täällä ois apumies, remontti-
mies. Myös yöpaikka löytyy. Olen 60v 
mies 08-alueelta. (1204906)

Olen nuorekas, raitis, liikunnallinen, 
61v mies. Sinä nuorempi, kiva nainen, 
ota yhteyttä. (1204864)

Löytyskö vielä 40-60v, vapaata, so-
pusuht. naista 57v, kivalle miehelle? 
Rakastutaan. (1204854)

Siisti, 42v, koulutettu mies etsii naisys-
tävää Oulainen-Ylivieska-seudulta tai 
K-Suomesta. (1204850)

Huumorintaj., lapsirakas, luotettava, 
raitis ja reilu, vapaa mies 06-alueelta 
etsii tositark. sydänystävää yhden mie-
hen naisesta. (1204840)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onko totta, ettei löydy naisellista, +65v 
naista? Hän on tyylikäs, ryhdikäs, lady-
mainen, korkokengät kopisevat. Pitkä, 
tumma, raamikas, suomalainen mies 
etsii sinua. Sireenit kukkivat kauniisti. 
Suukkoja sinulle rakkaani. (1204795)

Nainen, 54-60v. Etsitkö oikeasti kun-
nollista, rehellistä, alkotonta, savuton-
ta miestä? Olet ulkoilmaihminen, liikut, 
mökkeilet, puhut ja pussaat. Viestiäsi 
odottaen. (1204793)

Oletko yh-nainen, 18-45v? Täällä savuton, 
raitis mies vastausta odottaa. (1204785)

Sinulle savuton, suht raitis, 52-60v 
nainen. Lähde mulle kaveriksi kalalle, 
metälle, mökille, luontoon liikkumaan. 
Olen 58/180/91, raittiinpuoleinen mies 
ja jämysti liikkeellä. (1204757)

Kunnolliselle, erikoiselle, sis. kauniille, 
herttaiselle, myös ulkoista kauneutta 
omaavalle, vapaalle naiselle on paikka 
sydämessäni. Ei siis pinnalliselle. Olen 
em. kaltainen, aivan hyvännäk., kes-
ki-ikäinen mies. (1204744)

Olen 60v, raitis, nuorekas mies. Haen 
povekasta naista kaveriksi. Toivoisin 
sinun olevan savuton. (1204717)

Herrasmies, -60v, etsii vapaata, iso-
muotoista, vanhempaa naista, jolla 
huumorintajua. Aluksi kesänviettoon. 
Olethan XXL-kokoa. (1204709)

Tumma tai vaalee, kuuma tai haalee, 63-
68v tyttö, soma, mut ei toisen oma. Vastaa 
pitkälle, 65v pojalle. Koko Suomi. Nimim. 
Yritetään yhdessä eteenpäin. (1204690)

Löytyykö lenkkeilystä, luonnosta/nuo-
tiomakkaran paistosta, puistokävelyis-
tä jne. pitävää naista? Tässä olis 58v, 
edellä mainituista asioista pitävä, rau-
hallinen mies. (1204681)

Kuka nainen haluis pussia mun kans vaik-
ka joka päivä? Mä 53v mies 08-alueelta, 
asun maalla hieman metsässä. (1204667)

Eläkkeellä oleva, 57v mies Oulusta etsii 
ystävää. Saa olla XL, joka tykkää liik-
kumisesta. (1204644)
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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 50v, hoikka, pitkähkö, näyttävä, täy-
dellisesti laittautuva, meikattu bi-transtäti 
luotettavalle herralle. (1204789)

Täällä kiva, 64v mies Raahen seudulta. 
Sinä +18v nuorimies, tavataan jossain, 
haluaisin katsella sinua. (1204563)

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

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

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

 <Parit etsivät
Etsimme 50-60v miestä kolmannek-
si. (1204768)

Tavallinen, 56v pari etsii toista n. ikäis-
tään paria vaihdon merkeissä? Ehkä 
bi? (1204684)

Olemme nuorekas, 60v pari. Etsim- 
me viriiliä ja miel. kookasta miestä  
kesäseikkailun merkeissä. Vaimolle 
vierasta. (1204327)

Den finlandssvenska 

Kontakten

Löydä se oikeaLöydä se oikea
Hitta den rättaHitta den rätta

Jätä ilmoitus  
helposti netissä 
vaikka kuvan kanssa

mega.mainostaja.com
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Sub s. 830

Koko maan 
kohtaamispaik-
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