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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!
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Digialbum
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9

Foto: Paula Viitanen, Teuva

S2-3Stenskvätta
och fisktärna

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. 
Vi har öppet hela sommaren: 

må–to 8–16 och fre 8–15

Lääkärikeskus Promedissa 
hoidatat kätevästi kesäiset vaivat. 

Olemme avoinna läpi kesän: 
ma–to 8–16 ja pe 8–15

Tarjoukset voimassa  19.7 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

TERVETULOA TEKEMÄÄN KESÄISIÄ LÖYTÖJÄ
VÄLKOMMEN OCH GÖR SOMRIGA FYND

Paikallinen, palveluksessasi yli 2000m² myymälä ja eri tuotteita 60 000 valikoima! 
Grillit, grillaustarvikk. ja grillihiilet kaik. tuotteet/
Grillar, grillutrusning, grillkol alla produkter   -25%
Pakastusrasiat, erä/ Parti fryslådor               -20%
Pyörän päällisrenkaat/ Cyckel ytterdäck -20%
Pyykkikori ruskea rottinki 40l laadukas/
Tvättkorg, brun rotting 40 l i högkvalitet  19€
Sademittari eri värejä/
Rengmetare i olika färger  2,5€
Marjanpoimuri aikuisten malli hyvä/
Bärplockare av vuxen model      3€

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

Stenskvätteungen står kapprak och 
stilla medan hannen varnar.
Foto: Hans Hästbacka
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Stenskvätta och fisktärna
Text och foto: Hans Hästbacka

Jag följer Skräddagrunds sandiga gångstigar i den 
soliga sommardagen. En grupp kinesiska turister 
följer samma gångar ett halvt stenkast framför mig. 
De njuter antagligen lika mycket som jag av sommar-
vädret, av alla planterade träd och av utsikten ut över 
stadsfjärden som breder ut sig som en solglittrande 
vattenduk. För tillfället styr ingen båt över fjärden, 
men armadan av förtöjda båtar vid många bryggor 
talar sitt tydliga språk. Vasa stad har direkt kontakt 
med havet och skärgården, och många stadsbor är 
båtburna under veckosluten och semestern.

På östra sidan av Skräddagrund stöter jag över-
raskande på några stenskvättor: två flygfärdiga ungar 
och en nervöst varnade hanne, som sitter med insek-
ter i näbben på en gammal, isstjälpt pollare i järn och 
betong. Den stenskodda stranden erbjuder utmärkta 
boplatser för stenskvättan, samtidigt som Skräddar-
grunds planteringar, sandiga gångar och kortklippta 
gräsmatta är en bra levnadsmiljö för stenskvättan. 

Stenskvättan finns häckande i skärgården, gärna 
på stenbundna, öppna holmar och skär. I äldre tider 
var stenskvättan en karaktärsfågel även i odlings-
landskapet tack vare alla stenrösen, vasstäckta lador 
och betade marker. Att stenskvättan slagit sig ner 
på Skräddargrund är förvånande, men holmen är 
tillräckligt stor för ett stensvättepar och terrängen 
torr och öppen. Pricket över i:et för stenskvättorna är 
förstås den stenskodda stranden, där bomöjligheterna 
är många och där skvättornas ägg och ungar är skyd-
dade mot nattsrykande kattor, rävar och mårdhundar.

Stenskvättans smackande varningsläten får de båda 

ungarna att stå blickstilla på stenarna i upprätt och 
avsmalnad hållning. När den varnade hannen byter 
sittplats, lyser den vita övergumpen mellan den grå 
ryggen och stjärtens svarta ändband på långt håll. 
Stenskvättans färger i grått, svart, vitt och gulockra 
passar fint in på steniga utskär och stenbunda rishe-
dar i skärgården. Hannen har därtill en svart ansikts-
mask, som ger honom en tuff och personlig karaktär. 
När stenskvättan sjunger sin knastrande och gniss-
lande sång i ljusa vår- och försommarnätter, sprider 
sången en säregen stämning över det steniga utskäret 
eller risheden. 

Storögda och kavata står stenskvätteungarna kvar 
på sina platser. De är mera avklädda i sin dun- och 
fjäderdräkt än den gamla hannen. Fjäderdräkten är 
därtill fiskfjällsmönstrad. När jag  reser mig upp från 
min nerhukade fotoställning, niger ungarna till på 
typiskt stenskvättemanér och flyger bort längs stran-
den, tätt följda av hannen.

Jag kommer att möta en stenskvättefamilj till en 
timme senare, på Sandö. Eller rättare sagt en halverad 
skvättefamilj som på Skräddargrund. Tydligen har 
stenskvätteparen svårt att hålla familjens flygfärdiga 
ungar samlade. De delar på sig med en eller två ungar 
på var sin förälder, som matar ungarna och varnar 
dem för alla tänkbara faror.

Också stenskvättorna på Sandö håller till på en 
strandremsa med gammal stenskoning med trygga 
håligheter bland stenarna. Medan stenskvättorna på 
Skräddargrund ensamma härskade över sin holme, 
har stenskvättorna på Sandö sällskap av björktrastar, 

sädesärlor, bofink och talgoxar. Den holmen är större 
med ett äldre trädbestånd och täta dungar av alar och 
andra lövträd längs stränderna och ger utrymme för 
fler fågelarter än Skräddargrund.

Två stenskvättefamiljer på en och samma dag i Vasa 
är överraskande trevligt, speciellt med tanke på att jag 
inte sökte efter stenskvättor den dagen. Det är många 
år sedan stenskvättorna mera allmänt hörde till 
stadens fågelliv. Men de fanns på många ställen, inte 
minst på de öppna brandgatorna där stenskvättans 
smackande läten och nigande uppträdande hörde till 

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

Fisktärnan har slagit till på sin favorit-
plats för dagens långa siesta.



vardagen. Stenskvättorna förde en ständig och 
många gånger ojämn kamp mot alla omkring-
strykande kattor, som trivdes lika bra på brand-
gatorna som stenskvättorna.

Från Skräddargrund går jag ut på den närmaste 
bryggan för att se på de förtöjda båtarna, mest 
glasfiber- och aluminiumbåtar med en och an-
nan träbåt instucken i den moderna armadan. 
Främst är det dock två fåglar som lockar ut mig 
på bryggan: en tärna som sitter uposterad på en 
bom mellan två båtar och en trut som har slagit 
sig ner på ett hyttak. Till skillnad från de nervösa 
stenskvättorna, blyr sig de båda fåglarna inte om 
min närvaro. De är vana vid alla båtägare som 
kommer och går på bryggan.

Tärnan visar sig vara en fisktärna, den ena av 
två tärnarter som häckar i staden. Fisktärnan är 
lite grövre än silvertärnan, har längre ben, ljusare 
röd näbb än silvertärnan och mörk näbbspets. 
Därtill är fisktärnans ving- och stjärtpennor lika 
långa, medan silvertärnans stjärspröten är längre 
än vingarnas och sticker ut bakom vingspetsarna, 
när fågeln sitter. Många silvertärnor ser nästan ut 
att vara benlösa, när de sitter.

Fisktärnan på bryggan har tydligen inte några 
familjeplikter, så stilla och målmedveten sitter 
den på sin utvalda plats, ibland sovande, ibland 
vaken. Tärnorna har stora ungar i månadsskif-
tet juni-juli, många av dem flygfärdiga, och har 
fullt upp med matandet och bevakningen. Några 
långa siestastunder mitt på dagen kan inte en 

tärnförälder unna sig under sådana omständighe-
ter. De ägnar den ljusa tiden åt att fiske, mata sina 
ungar och vaka över deras trygghet. 

När jag sätter mig på huk och fotograferar den 
halvsovande fisktärnan, ser jag att det svarta 
huvudet inte är helsvart som gamla, könsmogna 
fåglars huvuden. Lite vitt i pannan bryter det 
svarta och skvallrar kanske om att tärnan inte är 
könsmogen ännu. En yngre fågel som har följt 
med sina artfränder till välkända stränder och fis-
kevatten i Vasa, och som kan unna sig hur långa 
siestastunder som helst mitt i sommarens bråda 
häckningstid.

Den unga truten visar sig vara en ung gråtrut, 
som ljust kallögd står på sin favorithytt 
och betrakter omgivningen. Han står 
lite snett sidlutad. De vänstra foten är 
nämligen uppdragen och stelt livlös, så 
han får lov att klara sig på bara en fot. 
Kanske har truten fastnat med foten 
mellan plankorna på någon brygga och 
förstört foten under försöken att komma 
loss. Eller så har han kommit i kläm 
med foten på någon lastbrygga, medan 
han slagits med artfränder om spillfisk 
i någon hamn. Handikappet ser inte ut 
att störa truten. Han har vant sig vid en-
bentheten och kommer att leva ett långt 
liv i likhet med så många andra trutar.

Stenskvättehannen slår larm med näb-
ben full av insekter.

Stenskvätteungen står kapprak och stilla 
medan hannen varnar.

Den unga enbenta gråtruten betraktar 
omgivningen med trutkall blick.       

De ljusa inslagen i den svarta hättan 
visar att det kan vara en yngre fågel.
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Wasa Future Festival 9.-11.8. 
Bock´s Corner Villagessa
Tervetuloa vauhdikkaaseen kolmipäiväiseen Wasa Future Festivaliin!

Kärkiosaajien johdattelemina puimme ajankohtaisia aiheita pohjoismaisesta, 
suomalaisesta ja pohjanmaalaisesta näkökulmasta. Käsittelemme muun muu-
assa tekoälyä ja digitalisaatiota, maanpuolustusta digitaalisella aikakaudella, 
liikkumisen sähköistymistä ja akkuteknologiaa, ja seutumme energiaosaamista 
sekä poliittista lobbausta. HardTalk-penkissä tenttaamme johtavia poliitikkoja ja 
nuoria haastajia. 

Festivaali avataan taiteiden yönä 9.8. mukaansa tempaisevalla Viexpon järjestä-
mällä Passion for Nordic Carnivalilla, jossa käymme läpi pohjoismaisen elin-
keinoelämän vienti- ja yhteystyöratkaisuja. Kuten muinakin festivaalipäivinä, 
tapahtumat huipentuvat illalliseen, jolla tasokkaat nuoret pohjalaiset artistit 
viihdyttävät.

Tervetuloa mukaan vääntämään henkistä kättä suurten ottelijoiden kanssa ja 
nauttimaan illanvietosta hyvässä seurassa, energisten sävelten tahdittamana! 

Seuraa aihetta myös instagramissa: #WasaFutureFestival sekä tapahtuman 
Facebook-sivulla: www.facebook.com/bockscornerbrewery/!  

Ohjelma tarkentuu heinäkuun aikana, pidämme oikeudet muutoksiin.
Ohjelmanumerot pidetään vaihtelevasti sekä suomeksi että ruotsiksi.
Tapahtumatiloihin on esteetön pääsy. 
Sisäänpääsy tilaisuuksiin on maksuton, illalliskortit myydään erikseen.
Illallisiin ilmoittautumiset sekä tiedustelut : ira.mikkonen@bcv.fi /  050-505 3507 

Järjestäjä: Bock’s Corner Village yhteistyössä InnoLabin (Vaasan yliopisto) ja 
Viexpon kanssa. 

Tervetuloa keskustelu- ja viihdytystäytteiseen kolmipäiväiseen
energiseen tapahtumaan Bock´silla!

Wasa Future Festival 9-11.8. 
på Bock´s Corner Village
Välkommen till Wasa Future Festival, ett fartfyllt tre dagar långt evenemang fyllt 
med debatt och underhållning!

Under experters ledning diskuterar vi aktuella teman ur skandinaviskt, finlänskt 
och österbottniskt perspektiv. Ett utval ur diskussionstematiken är: artificiell 
intelligens och digitalisering, landets självförsvar i en digital tid, transportens 
elektrifiering, accumulator teknologi och energikunnadet i vår region samt den 
politiska lobbningen. I HardTalk-bänken tentar vi ledande politiker och unga 
utmanare i aktuella frågor. 

Festivalen inleds under konstens natt 9.8. med en energisk Passion for Nordic 
Carnival, arrangerad av Viexpo där vi går igenom export- samt samarbetslös-
ningar ur det skandinaviska näringslivets perspektiv. Så som under alla andra 
festivaldagar, avslutas dagen med en middag där talangfulla lokala artister står 
för underhållningen. 

Välkommen att bryta mental arm med expertiser och njuta av kvällarna i ett gott 
sällskap till toner av energisk österbottnisk musik!

Följ evenemanget även på instagram under #WasaFutureFestival och på evene-
mangets Facebook-sida: www.facebook.com/bockscornerbrewery/!

Programmet uppdateras under juli, vi behåller rätten till ändringar.
Tillställningarna hålls varierande på finska och svenska.
Tillställningarnas utrymmen är tillgängliga för funktionshindrade.
Fritt inträde till tillställningarna, middagsbiljett säljes separat. 
Anmälningar till middagarna, samt kontakt:  ira.mikkonen@bcv.fi / 050 5053507

Arrangör: Bock’s Corner Village i samarbete med Innolab (Vasa Universitet) och 
Viexpo. 

Välkommen till ett energiskt tre dagar långt evenemang på Bock’s fyllt med 
debatter och underhållning!



VAASA

KOKKOLA
EN SOMMAR MED BOCK’S 

KESÄ BOCK’S:IN KERA
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K-Supermarket Piffi
K-market Kvevlax 
Sale Kvevlax
Sale Maxmo 
Sale Replot 
S-market Smedsby 
Södra Vallgrundshandelslag

ISOKYRÖ/
VÄHÄKYRÖ
S-market Isokyrö
S-market Vähäkyrö

K-market Oravais 
K-market Vörå
S-market Vörå

Citymarket Kaakkuri Oulu

Våra smakliga drycker finner du här:
Maittavat juomamme löydät täältä:

ABC Kivihaka Vaasa
Citymarket Kivihaka
Citymarket Keskusta
K-Supermarket 
Huutoniemi
K-Supermarket Wasa
K-market Palosaari
K-market Pitsitehdas
K-market Strandkvarnen
K-market Suvilahti
K-market Sundom
Minimani Vaasa
Sale Kirkkopuistikko
Sale Korsholmanpuistikko
Sale Pukinkulma
S-market Gerby
S-market Palosaari
S-market Ristinummi
Prisma Vaasa
Wasaline Express Shop

VAASA

KORSHOLM

K-market Stenco Malax
S-market Köpings
K-market Sandström/Petalax

MALAX/
PETALAX

K-Supermarket Närpes
K-market Närpes Livsmedel

NÄRPES

Citymarket Kokkola 
Minimani Kokkola 
Prisma Kokkola
K-market Kälviä

KOKKOLA

LAIHIA
S-market Laihia

VÖRÅ/
ORAVAIS

Minimani Seinäjoki
SEINÄJOKI

Citymarket Jakobstad 
Prisma Jakobstad 

JAKOBSTAD

YLIVIESKA
Prisma Ylivieska

Bock’s Byabutik
Bock’s Kyläkauppa

OULU/
UEÅBORG 

TURKU/ÅBO 
Citymarket Turku Kupitta

KRISTINESTAD 
K-Supermarket Selleri

Ota ke
sähelt

eeseen

KULTAPUKKI

GULDBOCK
Din sv

alka i
 somma

rvärme
n

SOPP Suuret Oluet Pienet Panimot Helsinki 24 – 28.7.2018
Vaasa Festival - Music, Food & Wine  27 - 28.7.2018

SOPP Suuret Oluet Pienet Panimot Åbo/Turku 16 - 18.8.2018
Kahakka Olutfestivaali, Kokkola 17 - 18.8.2018

SOPP Suuret Oluet Pienet Panimot Oulu/ Uleåborg 30.8 - 1.9.2018
Nolia Beer, Umeå 19 - 20.10.2018

#BOCKSONTOUR

Tule tapamaan meitä!
Kom och träffa oss!



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"

pSolfenomen från Kvarken 9.7.2018. 
   Observateur: Raija Mattsson, Solf

pSpel på hör nivå på Vasa torg när Wasa fotboll cupen arrangera-
des.
Observateur: Christian Nylund, Vasa

pSolnedgång juli 2018.
   Observateur: Nanny Rex, Vörå

pTällaisia rautalankoja täynnä oli 
lasten autorengaskeinuissa Sun-
din rannan leikkipuistossa"
Observateur: Cristina Mattsson
Vasa

pIhanat sanat kaikille ystäville.
Observateur: Marianne Jakobs-
son, Karperö



Bazi & Mazi SUDOKU

#3
1 4 3 5

3 7 1 9

1 9

5 3 8

8 6 7 5 9

1 4 8

1 6

9 8 4 6

6 4 1 3

Puzzle 1 (Very hard, difficulty rating 0.75)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Wed May  9 07:48:56 2018 GMT. Enjoy!

Puzzle 1 (Very hard, difficulty rating 0.75)

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

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Wed May  9 07:48:56 2018 GMT. Enjoy!

1 7 9 3

3 1

2 8 6 5 7

4 2 3

6 2 5

7 9 2

4 6 9 1 2

4 5

7 2 1 4

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.51)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Wed May  9 07:48:28 2018 GMT. Enjoy!

#1
Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.51)

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

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Wed May  9 07:48:28 2018 GMT. Enjoy!

2 5 4 6

8 4 6

2 4 5

3 8 2 6

4 7

5 2 1 8

6 1 2

6 7 4

9 8 5 6

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.67)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Wed May  9 07:48:44 2018 GMT. Enjoy!

#2
Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.67)

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

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Wed May  9 07:48:44 2018 GMT. Enjoy!

Zitz

JAPANSKT BILDKRYSS JAPANILAINEN RISTIKKO

SODUKO - COMICS - JAPANESE PUZZLE

Ristikko - Bildkryss 

vko 27
Ratkaisu - lösning

29
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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. 

  Anneli Nyberg Korsnäs "Tammerkoski".

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

www.megamedia.fi

  Matti Hietala, Vaasa. "Vattajan hiekkarannan
  aurinko vaihtui synkkiin pilviin, Lohtaja".

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

  Cristina Mattsson, Vasa. "Båda trivs i
  solen :-)".

  Hanna Perälä, Singsby.

  Christian Nylund, Vasa. "Blomsterprakt nedanför
  Björkparken i Vasa".

  Boris Berts Vasa. "Värlax, Korsholm".

  Leena Minkkinen.
  "Naapurikaupungissa kaikki hyvin!"



  Elisabeth Holm. "En Ren på vägen i
  norra Sverige".

  Simo Peltola, Pietarsaari. "Olisiko tynnyrin pohjalla vielä
  jotain?"

  Stina Martikainen, Mässkär. "Joutsen".

  Tuula Taskinen, Vaasa. "Tuulitukka"
  Tarja Vainio, Mustasaari. "Sataa, sataa 
ropisee". 

  Marianne Gråbbil-Hakkola. "Kuinka
  kaunis voikaan vesilätäkkö olla?" / "Hur
  vacker kan en vattenpöl vara?"

  Tobias Lindbäck, Storholmen, Perus.

  Zabih Rahimi, Vaasa.
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  Paula Viitanen, Teuva. "Vienoa tuoksuaan tuhlaavien kukkien
  kuningatar esittelee juhla-asuaan suvitaivaan sinessä".



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.

Salads for the Summer

This article of mine takes inspiration from the 
ongoing FIFA World Cup. While watching the 
matches - I realized the importance of “side 

players” and so it is with any Indian meal. Those of you 
who have been following my articles in this magazine 
would recall the article I wrote about the “Plating of 
Maharashtrian Thali” and various items and its place-
ment- so today I shall talk about the “Koshimbir”, 
the Maharashtrian salad or the “Kachumber “ aka as 
“Pachadi”

whose position is on the top left side. (referring to my 
article on plating of Maharashtrian thali- week 22)

“Khamang Kakdi”, literally translated as “Piquant or 
Tangy cucumber”- it is crunchy, nutty, full of flavours. 
And to make it is quite easy too- chop cucumbers 
finely, next add some ground roasted peanuts, some 
lime /lemon juice, salt to taste and a pinch of sugar. 
I also add some finely chopped chilies to spice it up. 
Heat up a little  oil and toast mustard seeds and pour 
it over the cucumber mixture. Garnish it with finely 
chopped fresh coriander leaves, and it is ready to be 
served and enjoyed with any main dish. 

Next on the list is “Raita”, it is yoghurt based salad- 
you may use grated or finely chopped cucumber, 
radish, tomatoes or onions and to it add plain yoghurt. 
The “Turkish yoghurt“ works best for us. I beat it a 
little bit before adding the veggies and some salt, a 
pinch of sugar -that’s the basic version. If you are in a 
more experimental mode, go ahead with chili powder 
or finely chopped chilies (red or green), some roasted 
cumin powder and any other spices you enjoy. It works 
as a dip too, if you want to try. Grated carrots, zucchini 

too is great as “koshimbir “-just sauté them in a little 
bit of oil, some mustard seeds and chili and turmeric 
and if you want can add some sesame seeds. Just for a 
minute or two in the pan, cool it and then mix with yo-
ghurt if you want to or eat it as it is . We enjoy carrots 
as it is and zucchini with yoghurt.

The “mixed salad “and one of the simple ones to whip 
up. To the lettuce add in grated carrots, chopped rad-
ish, onions, tomatoes and toasted peanuts with simple 
lemon dressing. This can be paired up with any dish.

Yet another one, ”Mung sprouts salad”, one of my 
favourite ones, which I would recommend if you enjoy 
sprouts.  The best thing I like about it is you may add/ 
delete any ingredients to it, yet it still can be enjoyed to 
the fullest.  For example, I added chopped onions(the 
red ones work great), chopped apples, orange pieces, 
squeeze of lime, salt, pepper as per taste, some boiled 
potatoes –if you enjoy them as well , finely chopped 
fresh coriander leaves (again up to you, if you are not 
fond of them- you may omit it totally same goes for 
finely chopped green chilies). All this is added to the 
sprouted mung beans which have been microwaved for 
a minute or two with a few drops of water. Everything 
can be arranged on a bed of lettuce leaves, mixed well 
and you get all refreshing flavours in the bowl.

These are some of our favourite “koshimbirs” aka 
salads, ways to pep up our meals and add the required 
refreshing, cooling flavours. One can flavour it as per 
one´s taste and moods  to make the most of it for a 
balanced, healthy accompaniment in these summery 
days!

Summer time - the time for football, pesäpallo, mölkky and the barbeques 
with salads too.
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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.
Yleisölle avoin opastus järjestetään 
sunnuntaina 15.7. klo 13 ruotsiksi ja klo 
14 suomeksi.Opastus sisältyy museon 
pääsymaksun hintaan.
Avoinna: tiistai–sunnuntai 10–17
Pääsymaksut: 9 € / 6 € / alle 18 v. ilmai-
nen. 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.
Näyttelyyn pääsee tutustumaan ilmaisek-
si sunnuntaina 15.7.
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. ilmai-
nen. Museokatu 3, Vaasa
VAASAN TAIDEHALLI
NICK BRANDT: ON THIS EARTH A SHA-
DOW 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.
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. Keramiikka-
näyttely. Taidelainaamo.
Korsholmanpuistikko 6, Vaasa Avoinna ti 
klo 13-17, ke-pe klo 13-18, la-su 12-15.
Vapaa pääsy
ATELJÉ TORNI, PITKÄKÄTU 66
POHJALAISTEN TAIDEYHDISTYSTEN YHTEIS-
NÄYTTELY 29.7. ASTI.
Avoinna ti-pe 12-18, la-su 12-16.
Vapaa pääsy.
PRINTMAKERS STUDIO/GALLERIA 
TAPANI JA JUHA TAMMENPÄÄ 
TAIDEGRAFIIKKAA 11.8. SAAKKA.
Avoinna ke-pe 13-17, la 12-15. 
Vapaa pääsy.
Kirkkopuistikko 19 (Kiinanmuuri). 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 kaava-
luonnoksia. 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 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
VAASAN SOTAVETERAANIMUSEO
Avoinna kesäkaudella 29.5.-31.8.
ti-pe 10-12 ja 13-16 la 10-14 
Kirkkopuistikko 22 A, 65100 Vaasa

Näyttelyt
TIKANOJAS KONSTHEM
MED HATTEN PÅ SVAJ – HUVUDBONADER 
FRÅN VASA STADS MUSEERS SAMLINGAR 
8.6.-23.9.2018
Temautställningen, som har samman-
ställts ur Vasa stads museers samlingar, 
visar på ett mångsidigt sätt huvudbo-
nader i såväl konstverk, fotografier som 
även föremål.
Öppen guidningen för publiken ordnas på 
söndagen 15.7. kl. 13 på svenska och på 
14 på finska.
Guidningen ingår i museets inträdesav-
gift. 
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.
Utställningen kan ses gratis på sönda-
gen 15.7.
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 samling-
arna 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.

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 Ki-
vivirta, Johanna Rytkölä. Keramikutställ-
ning. 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 29.7. ASTI
Öpp. ti-to 12-18 lö-sö 12-16. Storalång-
gatan 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 (Kinamuren). 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 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
VASA KRIGSVETERANMUSEUM
Öppet under tiden 1.9.-31.5. 
Ti-fre 10-12 och 13-16, sön 14-16 
Kyrkoesplanaden 22 A, 65100 Vasa

Utställningar



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 ra-
kastua 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, itse-
päinen, 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 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., kes-
ki-ikäinen mies. (1204744)

Olen 52/179/80 bi-ukm, etsin luotta-
muksellista, vaki nuortamiestä. Txt, et 
pety. Suupohjan alue. (1205291)

Hakusessa olisi Kurikka-Kauhajo-
ki-alueelta luotettava, tumma mies. 
Olen 51v bi-ukm 06-alueelta. (1205290)

Etsin mukavaa miestä, jota vois tava-
ta silloin tällöin. Voit olla 18-80v. Mies, 
60v. (1205666)

Bi-mies, 35v, etsii yli 45v top-mies-
tä. (1205663)

Missä olet, rehti, reipas, raitis, -70v 
mies? Viihdyt maaseudulla? Tykkäät 
liikkua metsissä, myös töissä? Otapa 
yhteyttä isäntämieheen. (1205628)

Olen siisti, 42v, oululainen top-mies ja 
etsin hellää, 40-60v gay-bottomia. Pie-
nikok. btm ois kiva. (1205610)

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

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

Mukava, 34v, kunnollinen, nätti nai-
nen etsii omaa rakasta. Sinä rehelli-
nen, luotettava, turvallinen mies, odo-
tan vastaustasi. (1205429)

Olen 38v nainen. Etsin kilttiä, luotetta-
vaa, mukavaa, rehellistä, 45-52v mies-
tä. (1205335)

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

Olen 57v, vapaa, hoikka, nuorekas nai-
nen, jonka elämästä puuttuu paljon, kun 
sinä puutut. Mies, 53-60v, vapaa, kun-
nollinen, ongelmaton, haen sinua liik-
kumaan luontoon, tekemään asioita yh-
dessä, vaikka loppuelämäksi. (1205273)

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 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 yläpuolel-
le? Vajaa 50v nainen valmiina matkaan 
mukaan fiksun + siistin miehen kans-
sa. (1204613)

Sinä vapaa, mukava ja huumorintaj., pu-
huva ja pussaava, savuton mies Oulun 
seudulta. Voisit olla 55-63v, ei kovin pit-
kä, 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, 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)

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)

Olen nainen, etsin naista, avointa, re-
hellistä, mutkatonta, 55-62v, oikiaa ih-
mistä. Mitäpä sitä muuta. Tässäpä tar-
peeni. (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. Et-
sin kivaa naista tositark. Ei koko-/ikä-
rajaa. (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)

Nainen, koolla ja näöllä ei väliä. Vastai-
le 65v, tukevalle, raittiille miehelle pit-
käaik. ystävyyden merkeissä, keskeltä 
Suomea. (1205719)

Mies, 60v, etsii 80v, nahkahameista 
naista 06-alueelta. (1205718)

Nainen, tykkäät luonnosta, poimit mar-
joja, mutta tykkäät tehdä siellä muuta-
kin. Täällä vastaavanlainen, mukava, 
vapaa, 54v, viriili mies. (1205710)

Tääl fiksu, raitis sinkkumies, työs oleva, 
harrastan liikuntaa, mökkeilyä ym., lämmin-
sydäminen ym., 014-alueella. (1205702)

Olen 32v mies, jolla on suuri, mutta yk-
sinäinen sydän. Löydänkö naisesta sy-
dänkumppanin, jonka lempeä ja lämmin 
sydän täyttäisi tämän yksinäisen? Täällä 
ei ole niinkään merkitystä. (1205697)

Naisesta seuraa etsii 41v mies. Olen 
työssäkäyvä ja luotettava. Voit olla sa-
maa ikäluokkaa tai nuorempi. Voidaan 
esim. Mökkeillä tai kuntoilla. (1205695)

Oulu-Ylivieska-alueelta 35-45v naista 
miehelle. (1205676)

Mies, 61v, etsii naista. Asun luonnon-
kauniilla lammen rannalla. (1205638)

Löytyisikö täältä vähintään auttavasti 
suomenkielentait., aasialaista, afrikka-
laista, intialaista, n. 40-65v naista ta-
savertaiseksi, läheiseksi ystäväksi 75v, 
raittiille miehelle? (1205612)

Hellä ja huumorintaj., lapsirakas, luo-
tettavaa parisuhdetta arvostava mies 
E-Pohjanmaalta etsii tositark. sydänys-
tävää lämpöä ja läheisyyttä kaipaavas-
ta, yhden miehen naisesta. (1205559)

Etsin 30-50v, maalla viihtyvää naista 
elämänkumppaniksi. Oon iso mies Ou-
lusta. (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, 25-
45v jotain? Kiva mies vastausta odot-
taa. (1205509)

Muodokas, povekas ja halukas nainen. 
59/184/89, nuorekas ja raitis, ok-näk. 
mies haluais susta vakikaverin. Leijo-
na. (1205484)

Hoikahko, kurvikas, pynttäytyvä, sexy, 
lämmin nainen. Jos kaipaat mm. hellää 
läheisyyttä, ota yht. Olen pitkähkö mies, 
miehekäs, 59v, lämmin, ei ole kaljama-
haa eikä haise tupakka. (1205445)

Olen vapaa, rehti, savuton, 50v mies 
ja etsin samankalt., 35-55v naista to-
sitark. Lenkkeily, pyöräily, luonto ym. 
Kainuu. (1205432)

Haluan luoksesi vanhempi, ihana nai-
nen, heti. Olen 52v, kiva mies Oulun 
läh. (1205404)

Sinä tavallisen ihana, mukava ja fiksu nai-
nen, n. 50v. Sinua etsii mukava, tavallinen, 
raamikas ja fiksu mies, 55v. (1205394)

Sinulle n. 60v, reipas, liikunnallinen, muu-
toinkin elämä kunnossa oleva nainen. Ha-
luaisitko tutustua elämänarvot ja asenteet 
kohdillaan olevaan mieheen? (1205376)

Olen 57v, viriili ja kaikin puolin ok 
mies. Etsin 55-68v, kivaa naista ystä-
väksi. (1205374)

Olen 64v mies. Etsin sopusuht. naisys-
tävää. (1205333)

Minä olen hyvin yksinäinen, kiltti, mu-
kava, siisti, huoliteltu, hyvännäk., va-
paa, rehellinen, syntyper. suomalai-
nen, nuorekas, sielukas, keski-ikäi-
nen mies. Ei se ilman naista ole hääviä 
elellä. Asun Oulussa. (1205327)

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

Täällä fiksu, terveet elämäntavat 
omaava, 55v mies, lämminsydäminen, 
toisen huomioiva. Harr. liikuntaa, mök-
keilyä, marjastusta, moottoripyöräi-
lyä, matkailua ym. Etsin loppuelämän 
kumppania. Sinä nainen, arvostat luo-
tett. suhdetta. (1205243)

Nainen, joka olet hyancinthin ja tanhu-
pallon välimuoto. Sinua etsii onslowin ja 
esa pakarisen parhaita puolia edustava, 
aikuinen, savuton mies. (1205215)

Moon friiookykyynen seniori, 165/70 ja muu-
tenkin mukava. Nainen, Jos huumoris riittää, 
uskallatkos viestilläs heittää. (1205205)

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 mök-
kiseuraksi ystävinä. Omistathan kesä-
mökin. (1205122)

Tarvehdys, sinä mukava, sydämelli-
nen, 58-64v nainen. Täällä fiksu, mu-
kava, tumma ja nuorekas, pitkä mies, 
64/180/87. Haluaisin sinusta ystävän, 
rakkaan elämääni, jokaiselle hetkelle, 
ruusujen kanssa, Kainuusta. Ota roh-
keasti yhteyttä. (1205083)

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

Löytyispä jostain kiva, M-L-kok., po-
vekas 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)
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Ota uusi suunta elämääsi! 
Luotettava auttaja/ennusta-
ja, myös unet. Ti-su klo 10-24, 
1,99e/min. Ei seksilinja. Sari, 
p. 070084444.

 <Nainen etsii sinua

Etsin sinua sydämellinen, antelias ja 
viisas, n. 65v mies. Täällä 60v laulun-
tekijä Pohjanmaalta. (1205584)

Etsinnässä raitis, vapaa, kädentait., 
65-72v mies loppuelon kumppanuu-
teen. Etsijänä saman ikäluokan leskek-
si jäänyt nainen. (1205575)

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)

Missä te osaavat, pystyvät miehet olet-
te, kun ei tunnu löytyvän mistään? Eh-
dottamasti rehellinen, luotettava nai-
syrittäjä etsii. (1205621)

Rouva kesäheinä kysyy, löytyisikö iha-
naa miestä kirmaamaan kanssani ke-
säiselle apilaniitylle? Niittyleinikkikin 
käy. Kysyjänä 66v, elämäniloinen san-
karitar Oulusta. (1205541)

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

Den finlandssvenska 

Kontakten

1 Ilmoitukseen 
vastaaminen

Soita 0700 - 51 30 87, näppäile 9 ja 
ilmoitusnumero. Kuulet ilmoituksen 
- halutessasi voit yhdistää puhelun 
ja voitte jutella heti - tai jättää viestin 
niin ilmoittaja voi soittaa sinulle.
Tekstaa Kirjoita MEGA (väli) 
ILMOITUS NUMERO (väli) viestisi. 
Lähetä numeroon 17193. Numerosi 
pysyy salaisena.

2 Ilmoituksen 
jättäminen

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

3 Oma ilmoitus: 
vastaukset

Soita 0700 - 51 30 87, näppäile 8. 
Kuulet saamasi viestit (myös teksti-
viestit) ja voit soittaa kaikille vastaajille.
Tekstaa Saamasi viestin alussa on 
vastaajanro esim. V2. Kirjoita: V2 
(väli) vas taustekstisi. Lähetä viesti 
numeroon 17193.

4 Oma ilmoitus: 
sulkeminen

Tekstaa Kirjoita SULJE (väli)  
ILMNRO (väli) TUNNUSLUKUSI. 
Lähetä nroon 17193 (1,50e/viesti).

Neuvonta
Joka päivä klo 10-18 0400-808 654. 
Sähköposti neuvonta@movika.fi  
Också på svenska.

Puhelut nroon 0700-513 087 & 
0700-51 51 02 1,53e /min +pvm, 
teksti  viestit nroon 17193 1,50e/kpl.

Huom! Tekstiviestinumero on lyhenty-
nyt. Ennen 173193 NYT 17193

Etsin +50v, hoikkaa ja asiallista top-miestä. 
Itse hoikka ja siisti, +50v mies. (1205316)

Nahkahametta ym. asuja pitävä, koke-
maton, ujo, siisti, 60v btm etsii 50-65v, 
hellää, turvallista top-miestä. (1205200)

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)

 <Parit etsivät 

Pari kaipais parin seuraa, nainen 40v 
ja mies 50v. Te luotettava pari, ottakaa 
yht. (1205457)

Aviopari, -70v, etsii ikäistään paria yh-
teisiin hetkiin. Ikähän on vain numeroi-
ta. (1205381)

Olemme nainen 38v ja mies 51v. Et-
simme naista, 20-50v, kaiken kivan 
merkeissä. Jos kiinnostuit, niin laita 
meille viestiä. (1205310)

MTV3 s. 830
Sub s. 830

Koko maan 
kohtaamispaik-
ka teksti-tv:ssä

Jätä ilmoitus  
helposti netissä 
vaikka kuvan kanssa
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Den finlandssvenska 

Kontakten

Löydä se oikeaLöydä se oikea
Hitta den rättaHitta den rätta


