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CERN ja Wasa Innovation Center

YHTEISTYÖHÖN

Noin 60 CERN huippututkijaa pitivät MoEDAL vuosiseminaarinsa juhannuksena Bock´s Corner Villagessa. WIC tulee
olemaan osa CERN ecosysteemiä.

Allsång 12.7
Yhteislaulu

Sommar / Kesä

@BOCK´S
med Dennis Rönngård

uksia, metaanipitoisuus reaaliajassa kaasuputkessa tai
kosteushäiriötä rakennuksissa. WIC:n puolelta Jura
Mikkonen valmistelee sopimusta yhteistoiminnan
käynnistämiseksi. Tiedustelut mikäli on kiinnostusta
olla mukana huipputieteiden teollistamisvaiheessa:
jura.mikkonen@bockscornerbrewery.com.

TERVETULOA TEKEMÄÄN KESÄISIÄ LÖYTÖJÄ
VÄLKOMMEN OCH GÖR SOMRIGA FYND

Paikallinen, palveluksessasi yli 2000m² myymälä ja eri tuotteita 60 000 valikoima!
Kosteantilan matot Saksalaista laatua/
-25%
Våtrumsmattor av Tysk kvalitet
Naisten alushousut myös mamma-mallit/
Underbyxor för damer, även mamma-mod. -25%
Sukkien kuivausteline pyöreä/
4€
Rund torkställning för strumpor
Enkelin eväspussin taulut/ Enkelin ev. tavlor -50%
Vieraskirja mökille ja asuntovaunuun/
2€
Gästbok till stugan eller husvagnen
Hello-Kitty kynäsetti ISO-sarja/
4€
Pennset Hello-Kitty, ISO-serien
Kartanon multaa säkeittäin SUPER EDULLISESTI!/ Kartanos mylla säckvis FÖRMÅNLIGT!
Paljon uusia alennettuja hintoja
Många nya rabbaterade priser

-20% -50% ja -70%
Tolkintie 17, 61500 Isokyrö
ma-pe 9.00-18.30 la 9.00-17.00
050-5974591 www.tolkinkauppahalli.fi

Tarjoukset voimassa 12.7 2018 saakka niin kauan, kuin tarjouserää riittää

HAMMASPROTEESIT
Erikoishammasteknikolta

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

#
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inakin optisten sensoreiden osalta tulevat
WIC ja CERN etsimään teollisia ratkaisuja
yhdessä ns MoEDAL ryhmän kanssa. UpCode
tekniikalla voidaan jo tehdä massatuotantona optisia
sensoreita jotka voidaan lukea kännykällä.
Nyt on tarkoitus laajentaa hyvin sensitiivisiin ratkaisuihin jolla voidaan mitata esimerkiksi kehon saira-

MAALAHTI 347 8080
Köpingsvägen

Petalax – för dig
Arbetsgruppen för Petalax r.f. har för sin hemby startat ett
LEADER-projekt med finansiering från Aktion Österbotten.
Projektet ska höja byns profil och bidra till en utveckling med
framtidstro och visioner för utveckling av hembygden.
I Petalax är naturen som finns utanför husknuten levande, ren,
och vacker. Samtidigt som du lever i ett naturskönt landskap finns
den viktigaste servicen för din familj, nämligen dagvård, skola och
livsmedelsbutik, inom några hundra meters avstånd. Kommunens
skolcentrum som finns mitt i kärnan av byn erbjuder undervisning
från lågstadiet ända upp till studentexamen. Koncentrerad
skolservice som denna är en förmån man vanligtvis inte upplever
på landsbygden.
Petalax har ett rikt föreningsliv och även utan aktiva projekt
bidrar både registrerade föreningar och andra sammanslutningar
tillsammans till att skapa en trivsam omgivning både för yngre
och för äldre.
Petalax kan erbjuda många möjligheter och vem vet, kanske du,
som nuvarande eller blivande petalaxbo fångar nästa tillfälle?

Industrilokaler
Industrikomplex med 34500m2
tomtyta på Norrvägen 200 i Petalax
väntar på nya ägare.
Idealläge mellan Vasa och Närpes!

Mera information:
Roger Norrgård
Petalax2030@gmail.com
040 176 3530

Sälj

es!

Betongelementhall
Kallager
Lager
Pemo frys

1400m2 (52×27m)
1136m2
126m2
1700m2+800m2
I två våningar
Totalrenoverat
Kontor(mexitegel) 142m2
Kontor(stock)
113m2

1981
1979
2003
1960
1995
1983
2003

Arbetsgruppen för Petalax r.f.

Missa inte dessa evenemang!

13 juli: Sommarmarknad i Petalax centrum
24 juli: Allsång på museet
11 augusti: Båt- och Bakluckeloppis i Bockörens hamn i
samband med Poker Run
Pop-Up alla fredagar kl 11-16 i f.d. Andelsbanken (Västerstigen 2)

Lediga hyresbostäder i Petalax:

https://www.malax.fi/boende-miljo-och-trafik/
lediga-bostader/petalax/

Foto: Kristina Vesterback

Välkommen till Petalax
• VVS-installationer & service
• Bergvärme & värmepumpar
• VVS-planering

Förmånliga brännoljor
för farmartanken eller
hustanken.

Olika betalningsalternativ

Thomas Smeds, Petalax
Ring tel. 0400-568 947

Köpingsvägen 3, Tel. 06-365 1209, må-fr 8.30-18, lö 9-14

Apoteket nära dig för ett liv i hälsa

Medicener även från apotekets
serviceställe, Petalax Baren

Stefan Berglund
050-5386966

info@peboprodukt.fi

Husgrunder,
dräneringar, avlopp,
gårdsplaneringar,
stensättningar

En välskött skog är en växande skog!

ALL-BOKFÖRING KB
PETALAX
allbokforing@pp.multitronic.fi
Tel. 3470 420

F:ma Kenneth Forsman
tfn. 050-3513197

MOTORBRÄNNOLJOR & DIESEL
TILL MYCKET KONKURRENSKRAFTIGA PRISER!
Fyll hustanken och farmartanken.
Snabba och säkra transporter.

talningsOlika be
alternativ

PREMIÄR tors 5.7 kl.19

AMORS

pilar

Manus & Regi:
Rafael Frans

Övriga föreställningar:

sön 8.7 kl. 17, tis 10.7 kl. 19, tors 12.7 kl. 19, sön 15.7 kl. 17, tis 17.7 kl. 19,

Bränsletjänst Kent , 66240 Petalax

050-321 3799 Kent Nordling

tors 19.7 kl. 19, sön 22.7 kl. 17, tis 24.7 kl. 19, Kilen ons 25.7

N.P Norrback

Petalax
Tel. Peter 050-554 2365
Tel. Niklas 050-532 2495

Jaakko 050 566 3175
Petalax med omnejd

Malax Apotek

Matpotatis
Säljes året om
även skalad potatis

Boka här:
www.bykiston.fi
045 858 0245

JORDGUBBAR
naturgödslade, inga
bekämpningsmedel
SYRÉNS PETALAX

Best. 347 0070, 0400-369 224,
040-742 8845

HÄFTIGT SOMMARPYSSEL
FÖR BARNEN:
Gigantiska
såpbubblor
TIDSÅTGÅNG: 5 min
MÄNGD:
2,2 liter
INGREDIENSER

1,5 liter vatten
2,5 dl socker upplöst i 0,5 dl varmt vatten
5 dl diskmedel

Hyvät kaupat keskellä Vaasaa • Bra affärer i centrum av Vasa

ANVISNING
1. Rör ihop vattnet och sockerlösningen i en
skål.
2. Tillsätt diskmedlet och rör om försiktigt tills
allt blandats väl.
3. Doppa (rör inte om) bubbelsvärden (se
bilder) i vätskan och blås bubblor

ALIKOIMA NETISTÄ!
KATSO KALA JA ELÄINV
OCH DJURSORTIBEKANTA DIG MED FISKMENTET PÅ NÄTET!

Myynti ja huolto
Försäljning och service
Tammipiha-Ekgården
J045 6566 659

www.halonen.com

oliike.fi
www.vaasanakvaari HUOM!

UUSI OSOITE
Laivakatu 13
(Minimani)
OBS! NY ADRESS
Skeppsgatan 13
(Minimani)

OBSERVATEUR

pGranar, vänner för livet.
Observateur: Mari–Ann Renkonen, Veikars.

pEn ny rolig ”bollek” vid Kasertorget i Vasa 30.06
Observateur: Christian Nylund, Vasa

pSamettikukkien loistetta.
Observateur: Marianne Jakobsson, Karperö

pSkummet yr en sommarkväll i Vasa.
Observateur: Mathilda Börg, Vasa

O

ta kuva ja kommentoi lyhyesti –
max noin 100 merkkiä – tapahtumaa, treffiä, luontokokemusta, rakennelmaa, ilmiötä, rakennusta, esinettä,
tosiasiaa, - jotain jolla kuva voi saada
osallisuutta aikaan. ”Bloggaa” ja kehitä
Pohjanmaata!
Lähetä kuva ja teksti sähköpostitse osoitteeseen 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.
a en bild och kommentera kort –
max 100 tecken – en händelse, ett
evenemang, en naturupplevelse, en
konstruktion, ett fenomen, ett föremål, ett faktum, - något som med en
bild kanske får engagemang till stånd.
”Blogga” fram Österbotten!

T

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"

pTisteln!
Observateur: Nanny Rex, Vörå

Bock’s @
tomatkarnevalen

B

eer tasting med
ock’s
ryggmästare!

Öl provning, lördag 7.7
@ Hotel Red & Green

6-7.7
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kl. 13.00 : Öl & Ost (15€)
kl. 14.00 : Öl & Choklad (15€)
Anmälningar: cisse@hotelredgreen.fi, senast fre. 6.7.

NÄSTA BOCK'S ALLSÅNG 12.7 KL 18!
SEURAAVA BOCK'SIN YHTEISLAULUILTA 12.7. KLO 18!
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Bock’s 28.6 2018

Senaste allsången på Bock’s
Årets andra allsång ordnades förra
torsdagen. Trots regn var deltagandet
stort och salen fullsatt med sångglada
människor. Under Dennis Rönngårds

ledning höjdes stämningen under kvällens gång upp i taket!
Nästa allsång ordnas på Bock’s
torsdagen 12.7. kl 18! Välkommen!

Yhteislaulu Bock’silla
Bock’sin perinteikäs yhteislaulu järjestettiin toista kertaa tänä vuonna viime
torstaina. Sateesta huolimatta sali oli
tupaten täynnä lauluiloisia ihmisiä.
Dennis Rönngårdin johdattelemana
tunnelma hipoi illan saatteessa jo
kattoa!

Seuraava yhteislaulu on torstainan 12.7.
klo 18. Tervetuloa!
(Laulamme suurimman osan lauluista
ruotsiksi, mutta yksittäiset laulut ovat
suomen kielellä.)

@ABOCK´S
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12.7

med Dennis Rönngård

SODUKO - COMICS - JAPANESE PUZZLE
Bazi & Mazi

SUDOKU

#1

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.72)
Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.72)
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Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Wed May 9 07:43:23 2018 GMT. Enjoy!

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.49)

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.49)
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JAPANSKT BILDKRYSS
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JAPANILAINEN RISTIKKO
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Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Wed May 9 07:44:32 2018 GMT. Enjoy!

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.73)

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.73)
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Ristikko - Bildkryss

&
&
kappaletta joka viikko!
73000
VahVemmat yhdessä
VUOSITILAUS / ÅRSPRENUMERATION: 50 € • 06-3218 000

Viimeisimmät
Viimeisimmät
tiedot
tiedot
ajalta 3.–10.1.2008

• Asenna UpCode ohjelma puhelimeesi osoitteesta www.upcode.fi

• Avaa ohjelma ja tähtää puhelimesi kameralla

www.asuntolehti.com

www.bostadsbladet.com

N:o 1

HÅKAN
HJERPE Oy
0400-604 946

UPCMedia

Tehokkaat markkinointituotteet ja jakelu
Effektiva marknadsförings- (06) 321 8017
produkter och distribution 040 900 4153

000171

Ensi viikolla 7.-11.1. HK-Kiinteistökeskuksessa on Asumisen teemaviikko. Joka
päivä viikon ajan paikalla on eri alojen
ammattilaisia antamassa asumiseen ja kodin
hankintaan liittyviä neuvoja ja vinkkejä
kiinnostuneille klo 15.00-20.00.
Maanantaina aiheena ovat tulisijat.
Uunikeramis Oy edustaa kolmea uunivalmistajaa, ruotsalaisia Gabriel ja Camina
kaakeliuuneja ja suomalaisia Warma -uuneja.
Olavi Mäki, joka sekä asentaa että myy
uuneja, kertoo mm. mallien räätälöinnistä.
Tiistaina Vaasan Tapiola Pankin edustajat

Siististi pihoista ja puutarhoista.
Ei vahingoita nurmikkoa. Voit
kylvää uuden nurmikon heti.

Postijakelu
YRITTÄJÄT! FÖRETAGARE!
perjantaisin

4.–11.1.2008

alla olevaa koodia ja sovellus tuo viimeisimmät tiedot puhelimeesi, tai käytä numeroa
koodin alla kameran sijasta. info@upcode.fi

HK-Kiinteistökeskuksessa
Asumisen teemaviikko

KANNOT POIS!

Temavecka för boende Edelleen yksi
på HK-Kiinteistökeskus halutuimmista..
Nästa vecka 7-11.1 arrangeras en temavecka
för boende på HK-Kiinteistökeskus. Varje dag
kl. 15.00-20.00 under hela temaveckan kommer
sakkunniga inom olika områden att ge råd och
tips om boende och anskaffande av hem.
Temat på måndag är kakelugnar. Uunikeramis
Oy representerar tre ugnstillverkare: svenska
Gabriel och Camina samt finländska Warma.
Olavi Mäki, som både monterar och säljer
ugnar, berättar bl.a. om hur modeller kan
skräddarsys.
På tisdag berättar representanter för Tapiola Banken i Vasa om fördelarna med att

vko 26
Ratkaisu - lösning

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku
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ulkaisemme viikoittain lukijoiden kuvia digialbumissa. Voit osallistua sähköpostitse, lähettämällä kuvasi sekä nimesi osoitteeseen mega@upc.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.

Mari-Ann Renkonen, Veikars. "Naturen klär en
lönnstubbe".

Pekka Harju, Mässkär. "Laiva & Mässkär pooki".
Boris Berts, Värlax. "Midsommar 2018".

Mira Berg Vaasa. "Muurahaiset kirva
lypsyllä".

Marianne Gråbbil-Hakkola
Cristina Mattsson, Vasa.

Niklas Falk,Sundom. "Sundom, Juni 2018".

Esa Rönkä, Vaasa. "Joutsenen aamuvoimistelu".

Cristina Rauha-Hyyppä, Vasa.
"Lingonblommor".
Paula Viitanen, Teuva. " Kukka-amppelin kauniit
kuokkavieraat".

www.megamedia.fi

Leif Ole Åhman, Långåminne. "Herrgårdsskär i
Malax".

Stina Martikainen, Mässkär. "Sorsa ilta ajelulla".

Leena Minkkinen. "Juhannus tipuset".

Tobias Lindbäck, Storsand Monäs. "Björk i mörker".

Marita Mannila, Kauhajoki. "Kesäyön
kalareissu Säkkijärvellä".

Teppo Erkki, Mustasaari Iskmo.

Zabih Rahimi, Vaasa.

Tarja Vainio, Mustasaari. "Kukkien loistoa".
Barbro Kuokkanen, Vaasa. "Tyynenä
muuttuvaa kalarantaa seuraten, vanha
kioski paikallaan ".

Tuula Taskinen, Vaasa. "Valoviuhka".

Seema's Food

Fenugreek(methi), Aloo Methi( potato fenugreek )vegetable, Gotas

Bhajis & Gota Assortment Methi, onions, potatoes, mushrooms, bread
& mixed vegetables

Monsoon, snacks et all…

T

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.

he Midsummer of this year was one of the wettest days in the last one and the half month I
may say, reminding me of the Monsoons back
home. Yes, we do have a rainy season, so when we
first moved here I wasn’t so comfortable with the rains
during summers or autumns as I was only used to it
raining for couple of days especially after the sweltering
heat of the summers and that was it.
Summers here are nice with the sun shining brightly,
days getting longer and, of course, blue skies with all
the greens and the colourful flowers.
Taking a trip down the memory lane, about our
road trip last year to Sweden and especially to Carl
Larsson´s garden & his home. The place was a beauty
and one could really understand where his, and his
wife, Karin’s, inspirations derive from.
While the Larsson’s were attempting to make the
summer “bloom” in the winter, I was doing, in essence,
exactly the opposite; by trying to grow my winter
plants in this Finnish summer... Successful it had been.
Missing our own fresh greens, it was a pleasure to see
my small pot filled with the fenugreek leaves: A nice
harvest it was!
These were used to make fritters called “gotas” and
are also used in making a vegetable dish with potatoes,
added with a seasoning of garlic and red chili to eat
with our chapatis/parathas.

In fact, eating these “gotas” too reminded me of the
rains back home and on its arrival, which happens to
be first week of June, it was customary to make these
fritters, called as “bhaji” in Marathi, or “bhajiyas”in
Gujarati, and “pakoras” in Hindi. A nicely fire roasted
corn cob spiced with salt, lemon and sometimes even
chili is also another monsoon classic in India.
The “Gotas” are made with fresh fenugreek leaves,
finely chopped onions and into the batter goes chickpea flour, crushed coriander seeds (a bit mashed up
in a pestle and mortar), chili, whole black pepper, salt,
sugar and water. Then, one should mix and whisk
the batter – the batter should be thick and lump free.
Within the oil fryer it goes; a spoonful at a time, and a
great hot snack is ready to go on to the plate with some
mint or tamarind chutney. The “gotas” can also be
enjoyed with a nice cup of hot tea or coffee too.
The “pakoras” can be made with any sliced vegetable like paprika, potatoes, onions (both ways – finely
chopped or sliced), cauliflower, spinach and even with
bread (cut into small pieces). The chickpea flour batter,
to which these veggies are dipped to be fried can be
in different ways. One may add garlic, fresh coriander
leaves chopped finely and/or also with simple spices
like salt, chili and coriander+ cumin powder.
These fritters are a quick make to do snacks, which
can also serve as a side dish or a starter to any meal it´s your take how you choose to enjoy!

Utställningar

Näyttelyt
TIKANOJAN TAIDEKOTI
HATTU KALLELLAAN – PÄÄHINEITÄ VAASAN
KAUPUNGIN MUSEOIDEN KOKOELMISTA
8.6.–23.9.2018
Vaasan kaupungin museoiden kokoelmista koottu teemanäyttely esittelee päähineitä 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. ilmainen. Sisäsatama, Vaasa
POHJANMAAN MUSEO
EERO NELIMARKKA 15.06.2018–07.10.2018
Nelimarkan varhaisten teosten keskeisiä
aiheita olivat ihmiskuvat, joihin kuuluu
muun muassa koskettavia lapsimuotokuvia sekä mittava omakuvien sarja.
VAASA 400 VUOTTA
TERRANOVA, HEDMANIN KOKOELMAT
Katse kokoelmiin –pienoisnäyttelysarjassa
on huhti-kesäkuussa esillä Rantarockfestivaali.
Yleisölle avoin opastus järjestetään
sunnuntaina 8.7. klo 13 ruotsiksi ja klo 14
suomeksi.
Opastus sisältyy museon pääsymaksun
hintaan.
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 Wasastjernan talossa, jonka laivanvarustaja,
kauppias ja valtiopäivämies Abraham
Falander (1746 1815), aateloituna Wasastjerna, rakennutti vuosina 1780-81. Se
oli kaupungin ainoa yksityinen kivitalo ja
säilyi vuoden 1852 palossa.
Yleisöopastukset pidetään kerran kuukaudessa 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
BLACK WALL GALLERY
"VALKOISTA MUSTALLA - VITT PÅ SVART"
21.6.-15.7.
Tarja Ahokainen, Paula Blåfield, Kirsi
Kivivirta, Johanna Rytkölä. Keramiikkanäyttely. Taidelainaamo.
Korsholmanpuistikko 6, Vaasa Avoinna ti
klo 13-17, ke-pe klo 13-18, la-su 12-15.
Vapaa pääsy
ATELJE TORNI, PITKÄKÄTU 66
POHJALAISTEN TAIDEYHDISTYSTEN YHTEISNÄYTTELY 6.6.-29.7.
Avoinna ti-pe 12-18, la-su 12-16.
Vapaa pääsy.
PRINTMAKERS STUDIO/GALLERIA
TAPANI JA JUHA TAMMENPÄÄ
KONSTGRAFIK. 4.7.-11.8.
Avoinna ke-pe 13-17,la 12-15.
Vapaa pääsy.
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
MERIMUSEO, VAASA, PALOSAAREN SALMI
(06)3120511
Perusnäyttelyn lisäksi valokuvanäyttely:
Palosaaren salmen historiaa ja kaavaluonnoksia. 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
KAMARIMUUSIKOT.
Taidetta, designia ja musiikkia kulttuurikasarmi 13:ssa la 16.6. klo 11-16.
Korsholmanpuistikko 6. järj.
Vapaa pääsy.
SÖDERFJÄRDENIN METEORIIHI
Marenintie 292 Sundom, Vaasa
NÄYTTELY AVOINNA YLEISÖLLE : 3.630.9 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

Kustannus / Utgivare:

TIKANOJAS KONSTHEM
MED HATTEN PÅ SVAJ – HUVUDBONADER
FRÅN VASA STADS MUSEERS SAMLINGAR
8.6.-23.9.2018
Temautställningen, som har sammanställts ur Vasa stads museers samlingar,
visar på ett mångsidigt sätt huvudbonader 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 utställningen 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 samlingarna visas i april-juni Rantarock-festivalen.
Öppen guidningen för publiken ordnas på
söndagen 8.7. kl. 13 på svenska och på
14 på finska. Guidningen ingår i museets
inträdesavgift.
Öppet: tisdag–söndag 10–17.
Inträde: 9 € / 6 € / under 18 åringar gratis.
Museigatan 3, Vasa
VASA KONSTHALL
NICK BRANDT: ON THIS EARTH A SHADOW FALLS ACROSS THE RAVAGED LAND
19.05.2018–19.08.2018.
Fotogalleri Ibis i Vasa firar sitt 20-årsjubileum 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 Wasastjernahuset, byggt åren 1780-1781 av
skeppsredaren, köpmannen och lantdagsmannen Abraham Falander (1746-1815),
sedermera adlad med namnet Wasastjerna. Byggnaden var det enda privata
stenhuset i staden och klarade sig undan
branden år 1852.
Guidningar för allmänheten hålls en
gång i månaden 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
BLACK WALL GALLERY
"VALKOISTA MUSTALLA - VITT PÅ SVART"
21.6.-15.7.
Tarja Ahokainen, Paula Blåfield, Kirsi Kivivirta, Johanna Rytkölä. Keramikutställning. 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 YHTEISNÄYTTELY 6.6.-29.7.
Öpp. ti-to 12-18 lö-sö 12-16. Storalånggatan 66 Vasa. Fritt inträde.
PRINTMAKERS STUDIO/GALLERI
TAPANI OCH JUHA TAMMENPÄÄ
KONSTGRAFIK. 4.7.-11.8.
Öppet on-fre 13-17, lö 12-15.
Vapaa pääsy.
Kyrkoesplanaden 19. Fritt inträde.
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
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 €
METEORIA SÖDERFJÄRDEN
Marenvägen 292 Sundom, Vaasa
UTSTÄLLNINGEN ÖPPEN FÖR ALLMÄNHETEN: 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
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megamarkkinat
Ilmoituksen jättö
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 17197.
Huom! Tekstiviestinumero on
lyhentynyt. 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
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!

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

Jätä ilmoitus
helposti netissä

vaikka kuvan kanssa
mega.mainostaja.com
Den finlandssvenska

Kontakten

< Nainen etsii sinua
Etsin sinua sydämellinen, antelias ja
viisas, n. 65v mies. Täällä 60v lauluntekijä Pohjanmaalta. (1205584)
Etsinnässä raitis, vapaa, kädentait.,
65-72v mies loppuelon kumppanuuteen. Etsijänä saman ikäluokan leskeksi jäänyt nainen. (1205575)
Kvinna, 50/XXXL, söker dej ärliga, kramgoa, 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, talonpoikaisjärki ja yllätykset. Hurmaava, ihastuttava, eroottinen, vaalea, lyhyt suora
tukka, moniväriset silmät. (1204381)

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

mega.mainostaja.com

Olen 38v nainen. Etsin kilttiä, luotettavaa, mukavaa, rehellistä, 45-52v miestä. (1205335)

Mies, 42v, siisti, koulutettu, etsii naisystävää Oulainen-Ylivieska-seudulta. (1205285)

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

Löytyykö hellyydestä, läheisyydestä ja ihanista suudelmista pitävää, vapaata, n. 50v
miestä ihanalle, hellälle naiselle? (1205289)

Oltasko koko ajan yhdessä, sinä nainen? Mä 53v mies ja asun maalla
08-alueella. (1205265)

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

Täällä fiksu, terveet elämäntavat
omaava, 55v mies, lämminsydäminen,
toisen huomioiva. Harr. liikuntaa, mökkeilyä, marjastusta, moottoripyöräilyä, matkailua ym. Etsin loppuelämän
kumppania. Sinä nainen, arvostat luotett. suhdetta. (1205243)

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

Olen 57v, vapaa, hoikka, nuorekas nainen, jonka elämästä puuttuu paljon, kun
sinä puutut. Mies, 53-60v, vapaa, kunnollinen, ongelmaton, haen sinua liikkumaan luontoon, tekemään asioita yhdessä, vaikka loppuelämäksi. (1205273)
Löytyiskö vapaata, hellää Leijona-miestä, n. 50-60v? Vastaa ihanalle,
hellälle naiselle. (1205152)
Sinä miehekäs ja liikkuvainen, 58-68v, savuton mies. Saat olla myös komia. Laitapa viesti 08-alueella asuvalle, puhuvalle ja
pussaavalle, eronneelle naiselle. (1205027)
Sinä tunteellinen, vapaa, +50v, hellä mies. Sinua etsii hellä, mukava nainen. (1204880)

Löydä se oikea
Hitta den rätta
Den finlandssvenska

Kontakten

< Mies etsii sinua
Man, 28 år, från 06-omr. söker en rökfri tjej,
25-35 år, för seriöst förhållande. (1205160)
Olen vapaa, luotettava mies, -60/183/78,
alueelta Pohjanmaa. Etsin kivaa naista
tositark. Ei koko-/ikärajaa. (1204972)

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

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

Olen vaalea, 170/85, naisell. nainen, huumorintaj., käytän korkokenkiä, osaan pukeutua tilanteeseen sopivasti. Käyn joskus
tanssimassa, konsertissa, teatterissa. Etsin raitista, tupak., +180cm, normaalikok.
miestä. Ei lemmikkejä. (1204670)

Löytäisinkö sinut kiva nainen? Kaikkeen kivaan, mitä keksitäänkin, sinua etsii mutkaton ja suht. mukava,
53v mies, huumorintaj. ja kaikin puolin
kunnollinen. Ilmoita itsestäsi, tutustutaan ja tavataan. (1204641)

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

Hellä ja huumorintaj., lapsirakas, luotettavaa parisuhdetta arvostava mies
E-Pohjanmaalta esii tositark. sydänystävää lämpöä ja läheisyyttä kaipaavasta, yhden miehen naisesta. (1205559)

Sinä vapaa, mukava ja huumorintaj., puhuva ja pussaava, savuton mies Oulun
seudulta. Voisit olla 55-63v, ei kovin pitkä, auto olisi välttämättömyys. Olen 60v,
pienehkö ja pehmeä, puhelias nainen.
Yhteistä kesää odottaen. (1204525)
Olen läheltä Sjk:a nuorekas, kiva nainen.
En etsi seksiseuraa, vaan ystävää, kaveria miehestä, joka on vapaa, rehti, n. 5565v. Liikunta, tanssi ym. (1204421)
Olen nuorekas nainen läheltä Oulua. En
etsi seksiseuraa, etsin ystävää ja kaveria miehestä, joka omaa kristilliset arvot. Olet 60-70v mies. Samoin ajatteleva mies, otathan yhteyttä. (1204379)
Nainen vailla mukavan miehen seuraa. Olen
38v, sinä voit olla vanhempi. Minua ei alko
ja baarit nappaa, ehkä sinä nappaat. Olethan aika puhelias ja rentokin. (1204373)
Mä luulen vaan, en koskaan enää onnea 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. 5870v, kunnoll., luotett., rehellistä, +180,
normaalipain. miestä. (1204090)
Olen kuusikymppinen, nuorekas, huumorintaj. nainen Oulun läh. Etsin elämääni
kumppania. Minua on alkanut kiinnostaa
lavatanssit, mutta taito on päässyt ruostumaan. Asun okt:ssa. Harrastan mökkeilyä,
vieraita kulttuureja, autoilua. (1204059)
Läheisyyttä kaipaava, nätti, itsestään huolta pitävä, mukava nainen etsii hellää, vapaata miestä ystäväksi, 40-60v. (1203966)
Sinä vapaa ja rehellinen mies. Ota siipiesi
suojaan 37/XL, vapaa nainen 014-alueelta. Voit olla muualtakin. (1203905)

Rouva kesäheinä kysyy, löytyisikö ihanaa miestä kirmaamaan kanssani kesäiselle apilaniitylle? Niittyleinikkikin
käy. Kysyjänä 66v, elämäniloinen sankaritar Oulusta. (1205541)

Olen alle 40v nainen. Haluaisin miehen, joka pitää minusta huolta ja on
turvallinen. En ole avuton, vaan kaipaan huolenpitoa. Olen kiltti, empaattinen ja avoin. (1203876)

Mukava, 34v, kunnollinen, nätti nainen etsii omaa rakasta. Sinä rehellinen, luotettava, turvallinen mies, odotan vastaustasi. (1205429)

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

Etsin 30-50v, maalla viihtyvää naista
elämänkumppaniksi. Oon iso mies Oulusta. (1205521)
Tumma tai vaalee, kuuma tai haalee,
63-68v tyttö, soma, mut ei toisen oma.
Vastaa pitkälle, 65v pojalle. Nimim.
Akaton mies. Koko Suomi. (1205520)
K-Pohjanmaa. Oletko yh-nainen, 2545v jotain? Kiva mies vastausta odottaa. (1205509)
Muodokas, povekas ja halukas nainen.
59/184/89, nuorekas ja raitis, ok-näk.
mies haluais susta vakikaverin. Leijona. (1205484)
Missä olet, vapaa, 45-54v, 08-alueen
nainen? Mies, 54v, 08-alueelta huhuilee sinua tositark. (1205461)
Hoikahko, kurvikas, pynttäytyvä, sexy,
lämmin nainen. Jos kaipaat mm. hellää
läheisyyttä, ota yht. Olen pitkähkö mies,
miehekäs, 59v, lämmin, ei ole kaljamahaa eikä haise tupakka. (1205445)
Haluan luoksesi vanhempi, ihana nainen, heti. Olen 52v, kiva mies Oulun
läh. (1205404)
Mies, 45/180, Raahesta etsii naista lähiseudulta. Olen rauhallinen, lyhythiuksinen, kuntoilua harrastava. (1205395)
Sinä tavallisen ihana, mukava ja fiksu nainen, n. 50v. Sinua etsii mukava, tavallinen,
raamikas ja fiksu mies, 55v. (1205394)
Sinulle n. 60v, reipas, liikunnallinen, muutoinkin elämä kunnossa oleva nainen. Haluaisitko tutustua elämänarvot ja asenteet
kohdillaan olevaan mieheen? (1205376)
Olen 57v, viriili ja kaikin puolin ok
mies. Etsin 55-68v, kivaa naista ystäväksi. (1205374)
Olen 64v mies. Etsin sopusuht. naisystävää. (1205333)
Minä olen hyvin yksinäinen, kiltti, mukava, siisti, huoliteltu, hyvännäk., vapaa, rehellinen, syntyper. suomalainen, nuorekas, sielukas, keski-ikäinen mies. Ei se ilman naista ole hääviä
elellä. Asun Oulussa. (1205327)

Nainen, joka olet hyancinthin ja tanhupallon välimuoto. Sinua etsii onslowin ja
esa pakarisen parhaita puolia edustava,
aikuinen, savuton mies. (1205215)
Moon friiookykyynen seniori, 165/70 ja
muutenkin mukava. Nainen, Jos huumoris riittää, uskallatkos viestilläs heittää. (1205205)
Mies, 60v, etsii tositark. seuraa 60v
naisesta. (1205162)
Nuorekas, fiksu, siisti, luotettava, 62v
mies etsii naista, 60-75v, vaikka mökkiseuraksi ystävinä. Omistathan kesämökin. (1205122)
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)

Koko maan
kohtaamispaikka teksti-tv:ssä

MTV3 s. 830
Sub s. 830

Pyäree, ilonen, vapaa mami. Olen 64v,
nuorekas sinkkumies. Huumoria, hellyyttä ja rakkautta löyytyy. Voit olla
edempääkin. (1205054)
Löytyisikö vielä vapaalle maalaismiehelle mukavaa, 30-40v naista? (1205045)
Nelikymppinen mies 08-eteläiseltä
alueelta etsii viestittelyseuraa asiallisesta naisesta. (1205037)
Missä olet yh-nainen, 18-45v? Kiva,
raitis mies vastausta odottaa. Tanssia,
juttelua jne. (1205028)
Löytyiskö vapaata, vaaleata, XL-XXLkok., -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. poikamies vapaana. (1204982)
Normaalikroppainen, povekas nainen, kiinnostaisko vakikaveri? Tääl ois
60/185/90, nuorekas, kiva ja raitis, oknäk. erämies. Sjk. (1204981)
Runsasmuotoinen, uskova nainen, juuri
sellainen kun olet. Tahtoisit perustaa perheen suomalaisen, uskovaisen, 62v miehen kanssa ja yhteisiä lapsiakin kotiimme
saada, niin tavattaisiin. (1204970)

Huumorintaj., lapsirakas, luotettava,
raitis ja reilu, vapaa mies 06-alueelta
etsii tositark. sydänystävää yhden miehen naisesta. (1204840)
Onko totta, ettei löydy naisellista, +65v
naista? Hän on tyylikäs, ryhdikäs, ladymainen, korkokengät kopisevat. Pitkä,
tumma, raamikas, suomalainen mies
etsii sinua. Sireenit kukkivat kauniisti.
Suukkoja sinulle rakkaani. (1204795)
Nainen, 54-60v. Etsitkö oikeasti kunnollista, rehellistä, alkotonta, savutonta miestä? Olet ulkoilmaihminen, liikut,
mökkeilet, puhut ja pussaat. Viestiäsi
odottaen. (1204793)
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., keski-ikäinen mies. (1204744)
Olen 60v, raitis, nuorekas mies. Haen
povekasta naista kaveriksi. Toivoisin
sinun olevan savuton. (1204717)
Herrasmies, -60v, etsii vapaata, isomuotoista, vanhempaa naista, jolla
huumorintajua. Aluksi kesänviettoon.
Olethan XXL-kokoa. (1204709)
Normaalikroppainen, povekas nainen.
Sut haluis vakijuttuun 60/185/90, nuorekas, raitis ja ok-näk. Leijona-erämies. Sjk. (1204707)
Saarijärvi ymp. Olen 62v, raitis/savuton, siisti, tavis mies. Lojaali, kätevä,
tanssiva, lapseton/eläimetön, kaltaiseni nainen. Miel. vielä haluttava, mökin
omistava. (1204691)
Tumma tai vaalee, kuuma tai haalee, 6368v tyttö, soma, mut ei toisen oma. Vastaa
pitkälle, 65v pojalle. Koko Suomi. Nimim.
Yritetään yhdessä eteenpäin. (1204690)
Löytyykö lenkkeilystä, luonnosta/nuotiomakkaran paistosta, puistokävelyistä jne. pitävää naista? Tässä olis 58v,
edellä mainituista asioista pitävä, rauhallinen mies. (1204681)
Olen 52/179/80 bi-ukm, etsin luottamuksellista, vaki nuortamiestä. Txt, et
pety. Suupohjan alue. (1205291)
Hakusessa olisi Kurikka-Kauhajoki-alueelta luotettava, tumma mies.
Olen 51v bi-ukm 06-alueelta. (1205290)
Onko missä kiva, luotettava, +50v mies?
Olen 63v bi-ukm. Erotiikka ja välineet salaa, olen kunnossa. Miel. Vaasa ja ymp.
Svenska går också bra. (1203796)

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

Tuhma, 55v poika ois kunnon kurituksen tarpeessa. Ankara, 57-75v setä, txt
aluksi. Vihti. (1205549)

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

Olen 59v btm-mies, haen top-vers.
Vaasan alue. (1205430)

Sinä yksin ajeleva motoristi/autoileva
nainen. Täällä ois apumies, remonttimies. Myös yöpaikka löytyy. Olen 60v
mies 08-alueelta. (1204906)
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Olen ukkis, 63v, Oulusta, kesät Rukan
seudulla. Etsin sinua aikuinen, aktiivinen
mies vaikkapa kalakaveriksi. (1205367)
Etsin +50v, hoikkaa ja asiallista
top-miestä. Itse hoikka ja siisti, +50v
mies. (1205316)

Tukevaa, +50v rahtaria/kuorma-autokuskia maalaismiehen touhukaveriksi?
Säiliö-, tukki-, karja- ja lokakuski varsinkin. Ajat K-Suomi/Pirkanmaa. (1205225)
Nahkahametta ym. asuja pitävä, kokematon, ujo, siisti, 60v btm etsii 50-65v,
hellää, turvallista top-miestä. (1205200)
Sinua etsin mukava ja pullukka eläkeukko, 65-85v, mukaviin juttuihin ja petikaveriksi. Omillaan toimeentuleva, siisti,
viiskymppinen mies etsii. (1205132)
Mies, 60v, hakee miesseuraa kaikkeen
kivaan 06-alueelta, Vaasasta etelään.
Hierontaa ym. (1204969)

< Parit etsivät
Pari kaipais parin seuraa, nainen 40v
ja mies 50v. Te luotettava pari, ottakaa
yht. (1205457)
Aviopari, -70v, etsii ikäistään paria yhteisiin hetkiin. Ikähän on vain numeroita. (1205381)
Olemme nainen 38v ja mies 51v. Etsimme naista, 20-50v, kaiken kivan
merkeissä. Jos kiinnostuit, niin laita
meille viestiä. (1205310)
Mukava, luotettava mies, tuletko kolmanneksi? Muodokas naiseni tarvitsee seuraa, kurvit oikeissa paikoissa.
08-alue, voit olla kauempaakin. Olemme hetero, 48v pari. Sinä herrasmies,
ota yhteyttä, et pety. (1205276)

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 17193. Numerosi
pysyy salaisena.

2 Ilmoituksen
jättäminen

Tekstaa Kirjoita MEGA (väli) ILMO
(väli) ilmoitustekstisi. Mainitse
tekstissä sukupuolesi, millaista
seuraa etsit ja miltä suuntanumeroalueelta. Lähetä numeroon 17193.
Numerosi pysyy salaisena.
Pidätämme oikeuden muokata, lyhentää tai olla julkaisematta ilmoitustasi.

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 17193.

ilmoitus:
4 Oma
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,
tekstiviestit nroon 17193 1,50e/kpl.
Huom! Tekstiviestinumero on lyhentynyt. Ennen 173193 NYT 17193

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

