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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!

#

Uskaltaako  
petotyöntekijä 
tiikerin häkkiin?
KOULUTUS Tällaista on työ Korkeasaaressa

Kuva: Tuula Taskinen, Vaasa.

S8-11

Digialbum

S6-7
Himalajankatu 9, 65100 VAASA | 06 357 7700 | www.promedi.fi

HUOLENPITOA LÄHELTÄSI - OMSORG NÄRA DIG

SYDÄN, VERENPAINE JA KUULO 
-TEEMAILTAPÄIVÄ PROMEDISSA 

5.2.2018 KLO 15 ALKAEN. 
TERVETULOA!

HJÄRTA, BLODTRYCK OCH HÖRSELN 
-TEMADAG 

PÅ PROMEDI 5.2.2018 FRÅN KL 15. 
VÄLKOMMEN!

Tarjoukset voimassa  1.2 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

Kaikki muoviset säilytyslaatikot/Alla förvaringslådor i plast
Ruohomatot rullasta/plastmattor på rulle -20%
Työhanskat kaikki mallit/alla modeller av plasthandskar -25%
Kaikki vahakankaat 2018 vuoden uusia malleja!!!
Alla vaxdukar 2018- nya modeller! -25%
Hiekoitussora siistissä kannelisessa sangossa n. 13kg HALPAA!
Sand för sandning i snygga ämbar med lock ca 13kg BILLIGT! 5€

HUOM HARVOIN TARJOLLA!  Laatua, tarpeeksi järeitä!!! 
NYT JÄTTIERÄ KÄYTETTYJÄ PUUNTYÖSTÖKONEITA, PUUSE-
PILLE JA HARRASTELIJOILLE: Puusorveja, vannesahoja, pyörö-
sahoja, isoja nauhahiomakoneita, lehtisahoja. 
Pellintyöstöön: levyleikkureita!!!

ALE KYLLÄ ON HALPAA ! ALE JOPA jopa -70%  LÄHDE TUTUSTUMAAN ! 
Paikallinen, palveluksessasi yli 2000m² myymälä ja eri tuotteita 60 000 valikoima! 

Paljon alennettuja hintoja/ många rabbaterade priser  -25% -50% ja -70%

-20%
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Sami Tallberg:
"Mene 
metsään, 
kotikokki"





"Mene metsään, kotikokki"
RUOKA Villiruokaguru Sami Tallberg kehottaa 
kotikokkeja kokeilemaan uusia raaka-aineita ja 
yllättäviä yhdistelmiä.
Luonnonantimia ahkerasti maailmalla markkinoivalla 
villiruokagurulla ja keittiömestarilla Sami Tallbergillä on 
tulevaisuudenvisio. Hän uskoo, että viidenkymmenen 
vuoden kuluttua valtaosa suomalaisista kerää ja kasvat-
taa ruokansa itse.
Trendi onkin jo vakiinnuttanut paikkansa ruoka-am-
mattilaisten ja harrastajien joukossa. Tallbergin vision 
mukaan seuraavana vuorossa ovat kotikokit, joiden hän 
ennustaa innostuvan keräilystä ja säilömisestä entisaiko-
jen tapaan.
– Meillä on rikas luonto, joka on suomalaisten yhteinen 
lottovoitto niin ravinnon kuin hyvinvoinnin kannalta, 
Tallberg sanoo, ja lähettää lukijoille terveisiä.
– Ota heti tänään viisi minuuttia ja mieti, kuinka upea 
asia suomalaisten jokamiehenoikeudet ovat.
Mietintähetken jälkeen hän neuvoo lähtemään metsään. 
Vaikka eletään sydäntalvea, on siellä nytkin ravintoa 
kerättäväksi.
Tallberg neuvoo keräämään havupuiden neulasia ja 
käyttämään niitä ruuassa rosmariinin tavoin. Lisäksi 
metsässä viheriö lumen alla kallioimarre, jonka juuri 
maistuu lakritsille ja sopii Tallbergin mukaan erityisen 
hyvin pataruokiin. Moni syö sitä myös karkkinälkäänsä.
Paljon muuta metsässä ei ole ruuaksi nyt tarjolla, mutta 
turha reissu ei ole koskaan.
– Metsä parantaa tutkitusti fyysistä ja psyykkistä terveyt-
tä, Tallberg muistuttaa.
Ja kun alkuun on päässyt, voi ryhtyä opiskelemaan luon-
nonantimien käyttömahdollisuuksia kevättä silmällä 
pitäen.
Sami Tallbergin toive on, että oppi innostaa säilömään 
sesongin herkkuja keväästä myöhäiseen syksyyn niin, 
että niistä riittää syötävää ympäri vuoden.
Jos metsänantimien keräily tuntuu vieraalta, voi uuden-
laisen ruoka-ajattelun ideologiaa harjoittaa lähikaupassa.
Sami Tallberg neuvoo "kuumottamaan kauppiaita" koti-
maisista sesonkiherkuista, jos niitä ei ole vielä ymmär-
retty laittaa näyttävästi esille.
– Kaupan työntekijä on kuin ravintolan tarjoilija: hänen 
on hyvä tietää raaka-aineet ja niiden mahdollisuudet, 
Tallberg sanoo.
Hän lisää ilokseen huomanneensa kaupoissa selvän 
kulttuurimuutokset: sesonkituotteet ovat yhä useammin 
selvästi esillä hevi-osastoilla ja niiden viereen on ilmaan-
tunut houkuttelevia esittelykylttejä. Tallbergin mukaan 
se on osoitus tiedostavien kuluttajien voimasta.
– Kysyntään halutaan vastata, joten pitää uskaltaa kysyä 
ja joskus vähän vaatiakin, Tallberg sanoo.
– Suomalaiset raaka-aineet ansaitsevat kaiken huomion 
ja arvostuksen. Niiden ansiosta parhaimmat ruokamme 
eivät häviä pätkääkään gourmet-maiden sapuskoille.

Kuva: Polina Koroleva
Teksti: Crista Lassfolk-Feodoroff

Sami Tallberg
Syntynyt vuonna 1976.
Palkittu kokki, keittiömestari, ruo-
kakouluttaja ja keittokirjailija.
Sesonki-, raaka- ja villiruuan, 
biohakkeroinnin ja modernia poh-
joismaista ruokaa kansainvälisesti 
tunnetuksi tekevän New Nordic 
Movement -liikkeen asiantuntija.
Suomalaista ruokakulttuuria 
edistävän ELO-säätiön nimittämä 
villiruokalähettiläs.
Palkittu kulttuuriministeriön myön-
tämällä Suomi-palkinnolla vuonna 
2012.
Kirjoittanut useita ruokakirjoja: Koi-
vumahlaa ja kaviaaria (2012), Mäti 

- helmiä lautasella (2012), Villiä 
ja valloittavaa (2013), Villiä vegeä 
(2015), Villiyrttikeittokirja, josta 
on julkaistu seitsemän päivitettyä 
painosta (2015), Villi jouluvegaani 
(2016), Villi cityvegaani (2017), 
Makuparit (2017).
Sami Tallbergin villiruokakirjoja on 
käännetty ruotsiksi, englanniksi ja 
venäjäksi.
Uudet teokset Vegaanikeittokirja 
ja Villisienikirja ilmestyvät tänä 
vuonna.
Kiertää maailmalla kouluttamassa 
ruoka-alan ammattilaisia villiruuan 
tunnistamiseen ja käyttöön.
Lisätietoa: samitallberg.com 

Oink Oink!
Possujuhlat lähestyvät huimaa vauhtia ja 

ohjelma on valmis, tervetuloa viettämään 
rattoisaa lauantaipäivää koko perheen voimin 
Pukinkulmaan 27.1
Perheen pienimmille löytyy pulkkamäki, 
lumiukkokilpailua sekä tikkuleipien paistoa. 
Kulman pukit Huugo ja Rally odottavat innois-
saan kävijöitä, toiveessa pienet maistiaiset 
leivästä, porkkanoista tai hellää rapsutusta 
korvan takaa. Lastenohjelma järjestetään klo 
12-15.
Kahvihirmuille ja kahvista nautiskelijoille 
järjestetään kahvimaistelu omista Wasa Cof-
fee-tuotteistamme uudessa kahvihuonees-
sa. Kyläkauppa on avoinna klo 12-15 mistä 
löydät kahvit, panimon omaa tuotantoa sekä 
valikoiman lähituotettuja elintarvikkeita.
Samaan aikaan voit hoitaa viikonlopun 
ruokaostokset ympäri vuoden viikoittain 
järjestetyiltä Haymarket-maalaismarkkinoil-

ta mistä löydät sesongin parhaat 
antimet suoraan tuottajalta. 

Haymarket palvelee klo 
12-15.

Nälkäisille on katet-
tuna ravintolassa 
koko perheelle 
suunnattu run-
sas noutopöytä 
ja illan viihteestä 

vastaa lahjakas ja 
menevä trio FEAT 

jotka esiintyvät pikku-
tunneille asti.

Grymt Grymt!
Grisfesten närmar sej med raska steg, väl-

komna till Bockska hörnet för en händel-
serik heldag med hela familjen lördagen 27.1, 
programmet är nu klart.
För familjens minstingar finns pulkbacke, 
snögubbetävling och grillning av pinnbröd. 
Hörnets bockar Hugo och Rally väntar ivrigt 
på besökare i hoppet om en liten smakbit 
av bröd och morot eller bara att bli krafsade 
bakom örat. Barnprogrammet arrangeras kl 
12-15
För kaffesugna och kaffenjutare ordnas kaffe-
tasting av våra egna Wasa Coffee produkter 
i nya kafferummet. Byabutiken har öppet 12-
15. Här finns kaffe, bryggeriets egna produk-
ter samt ett sortiment av lokalproducerade 
livsmedel.
I samma veva kan man sköta veckoslutets 
matinköp på vår sedvanliga lördagsmarknad 
Haymarket. Där ni hittar ni det bästa av 
säsongens råvaror direkt av 
producenten. Haymarket 
betjänar kl.12-15
Överraskar hung-
ern har vi dukat 
en riklig famil-
jevänlig buffé i 
restaurangen, 
kvällsprogram-
met bjuder 
den talangfulla 
trio FEAT på och 
underhåller er in på 
småtimmarna.

GRISFEST-POSSUJUHLA

27.1
Konstnär 

Stig Rönn
ger guidning av sin 

konstutställning

Taidenäyttelyn opastus
taiteilija Stig Rönnin kanssa 

Guided tours of 
Art Exhibition

by artist Stig Rönn

GRISBUFFÉ/SEISOVA PÖYTÄ

BÖRJAR KL
ALKAA KLO

12.00

23,50€/12,00€ BARN/LAPSET



Uskaltaako  petotyöntekijä tiikerin häkkiin?
KOULUTUS Tällaista on työ 
Korkeasaaressa
Jonne Stenrothilla on monen nuoren unelmatyö: 
hän hoitaa Korkeasaaren eläintarhassa maailman 
hurjimpia kissapetoja.
Stenroth tuli töihin Korkeasaaren kolme vuotta 
sitten. Lähes yhtä pitkään hän on toiminut peto-
ryhmässä ja vitsailee ”jämähtäneensä” erityisesti 
tiikerien hoitajaksi. Ilmeistä on, että työ on hänelle 
hyvin mieluinen.
– Kun eläinten kanssa työskentelee joka päivä, niin 
totta kai niihin kiintyy, hän sanoo Kissalaaksossa, 
amurintiikerien tarhan edessä.
Tarhassa asuu 4-vuotias naarastiikeri ja kolme 
vuoden ikäistä pentua. Ne elävät emonsa kanssa 
kaksivuotiaiksi, kunnes emo haluaa ne pois tontil-
taan. Vieroittumisen jälkeen ne siirretään johonkin 
toiseen eläintarhaan.
Onko tiikerinpennuista luopuminen vaikeaa?
– Onhan se, mutta toisaalta on kiva, että ne pääsevät 
niin sanotusti omaan kotiinsa, toiseen eläintarhaan, 
ja saavat aloittaa aikuisen elämänsä, hän sanoo.
Stenroth luonnehtii tiikereitään rauhallisiksi ja 
leppoisiksi tapauksiksi, jotka tunnistavat hoitajansa. 
Kyse on molemminpuolisesta suhteesta, joka raken-

tuu ajan kanssa.
– Tutustumiseen kuuluu, että höpöttelen 

niiden luo mennessäni, jotta tulen tutuk-
si ja eläimet tietävät mitä teen. Kun 

tunnetaan puolin ja toisin, elämä 
on molemmille stressittömäm-

pää.
Kissapetojen hoitajan työpäivä 

alkaa aamuseitsemältä, 
jolloin eläimet ovat aktiivi-
simmillaan. Ensimmäisek-
si Stenroth kiertää tarhat 
ja katsoo, että eläimet 
näyttävät terveiltä 

ja kaikki on hyvin. 
Ohimennen vilkaisu 

ei riitä, vaan hän 
katsastaa jokaisen 

yksilön.
– Tervehdin 

heitä ja tiikerit 
tervehtivät 
takaisin pu-
hisemalla.
Jos eläin 

näyttää sairaalta, Stenroth kutsuu eläinlääkärin 
paikalle. Aamukierroksen pahin skenaario on, että 
eläin on yön aikana karannut.
– Se on onneksi äärimmäisen harvinaista. Korkea-
saaressa on toimintasuunnitelma eläinten karkaami-
sia varten. Siihen kuuluu muun muassa ohjeet, mi-
hin yleisö ohjataan, mitä vartijat, poliisi ja palokunta 
tekevät sekä miten eläin saadaan kiinni. Toiminta-
suunnitelmaa harjoitellaan kerran pari vuodessa.
Sen lisäksi, että kissapetolajit ovat luonteeltaan 
erilaisia – tiikerit Stenrothin mukaan lunkeja ja 
amurinleopardit ärhäkämpiä – on niillä jokaisella 
oma luonteensa ja hyvät sekä huonot päivänsä. 
Suuressa kuvassa Kissalaakson päivät ovat kuitenkin 
kutakuinkin samankaltaisia.
Hoitotilanteissa Stenrothin omalla käytöksellä on 
merkittävä vaikutus.
– Jos eläin on rauhaton, se rauhoittuu, kun itse olen 
rauhallinen ja puhun rauhallisesti. Jos taas olen kuin 
viulun kieli, eläinkin hermostuu. Ne peilaavat ih-
misen käytöstä ja jos haukottelen, 
eläinkin alkaa haukotella.
Hoitajan työhön kuuluu myös 
eläinten ruokkiminen. Ruoaksi 
Kissalaakson asukkaat saavat muun 
muassa kolarieläimiä, kuten hirviä 
ja kauriita, ja citykaneja. Suuret 
kissat syövät vain joka toinen päivä, 
tai harvemmin.
– Niille on luontaista syödä kerralla 
paljon ja sen jälkeen ne sulattelevat 
ja paastoavat.
Stenrothin mielestä kissapedot 
ovat monella tapaa samanlaisia 
kuin kotikissat, ”kissa kuin kissa”, 
hän sanoo. Silti niitä ei missään 
nimessä haluta kesyttää, vaan tietty 
etäisyys pidetään.
– Kontakti on aina suojattu. 
Kissapetojen kanssa ei koskaan 
mennä samaan tilaan, vaan ne on 
koulutettu siirtymään joko toiseen 
tarhaan tai sisälle silloin, kun me 
menemme tarhaan. Välissämme on 
aina verkko.
Koska Korkeasaaren kissat ovat 
kylmää kestäviä lajeja, ne nauttivat 
talvesta ja pakkasesta. Kaikki muut, 
paitsi 19-vuoden kunnioitettavaan 
ikään ehtinyt leijonarouva.
– Hän viettää talvet sisällä, makai-

lee patterin päällä ja nauttii eläkepäivistä. Eikä tule 
vesisateellakaan ulos. Luonnossa 20-vuotias leijona 
olisi jo todella vanha, mutta eläintarhassa ne voivat 
elävät pitkään, koska hoito ja lääkehuolto pelaavat.
Työ Kissalaaksossa vaatii Stenrothin mukaan 
koulutuksen lisäksi fyysistä kuntoa, kärsivällisyyttä 
ja rauhallisuutta. Äkkipikainen ei pärjää työssä, 
jonka tehtäviin kuuluu myös eläinten seuraaminen 
ja tarkkailu. Entä pelottaako kissapetojen hoitajaa 
koskaan?
– En ole pelännyt töissä, mutta pelästynyt olen 
muutamaankin otteeseen, kun olen luullut olevani 
tarhassa yksin töissä ja kollega onkin marssinut 
luokseni varoittamatta. On siinä tietyllä tapaa 
varpaillaan, kun tekee töitä isojen petojen kanssa, 
Stenroth sanoo.

Teksti: Teija Varis
Kuvat: Kari Pekonen

Jonne Stenroth on opetellut tunnistamaan tiikerit raidoistaan. 
– Tiikerin tuntee raidoistaan ja leopardin pilkuistaan. Ne ovat 
kuin ihmisen sormenjälki, jokaisella erilainen.



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. 

 Boris Berts, Vasa. "Januari 2018".

 Reijo Kärkkäinen, Isokyrö. "Talviset maisemat on kauniita".

 Kenneth Ekström, Vasa. "Röd skymning".

 Sirpa Kaikkonen, Vaasa.
 Marianne Gråbbil-Hakkola

 Gertrud Engman, Helsingby.

 Mathilda Börg, Vasa. "En snöig söndag 21.01.2018".
 Sirpa Kaikkonen, Vaasa

 Elisabeth Holm Kvimo, Maxmo.

www.megamedia.fi



www.megamedia.fi

 Stina Martikainen. "Purmojoki, 13.1.2018".

 Tuula Taskinen, Vaasa. "Talvi pukeutuu valkoiseen".

 Minna Kuorikoski, Vaasa

 Maija Leppäniemi, Isokyrö. "Sille joka osaa
 kehrätä, on kaikki mahdollista".

 Matti Hietala, Vaasa. "Värikäs kuuramaisema, 11.1.2018 Lohtaja".

 Christian Nylund, Vasa. "Elefanter i Serengeti nationalpark, Tanzania,
 Januari 2018".

 Päivi Saarijärvi, Teuva. "Lumilinna me rakennettiin…"

 Leena Minkkinen, Merikaarto. "Puut talvivaatteissaan".

 Niklas Falk, Sundom. "Vinterbilder från Långskäret i Sundom den
 20.01.2018".
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KAUHAVA

KURIKKA

Luo kampanjan – myös mobiilisti. Kampanjlösningar – även mobila.
Ilmoitushinta tekstissä 1,70 Eur/pmm + alv. Annons i text 1,70 Eur/spmm + mvs.
Mediamyynti / Mediaförsäljning:  mega@upc.fi 
Mediakortti / Mediakort: www.megamedia.fi
Tuomo Arpiainen 040 900 4153 tuomo.arpiainen@upc.fi

Toimitus / Redaktion:  
Sören Lundberg Gsm 040-187 8137
mega@upc.fi 
www.megamedia.fi
Avustajat / Medarbetare: 
Juha Rantala, 
Hans Hästbacka, 

Kustannus / Utgivare: Paino / Tryck: 

PAINOS 75 000  – KAIKKI KOTITTALOUDET • POSTIJAKELU • UPPLAGA 75 000  – ALLA HUSHÅLL • POSTUTDELNING

TIKANOJAN TAIDEKOTI
MATTI VISANTI – KUVITTAJA JA ARKKITEHTI 
13.10.2017–4.2.2018
Näyttely esittelee pohjalaisen arkkitehdin, 
taiteilijan ja kuvittajan monipuolista tuotantoa.
Avoinna: tiistai–sunnuntai 10-17
Pääsymaksut: 9 € / 6 € / alle 18 v. ilmainen
Hovioikeudenpuistikko 4, Vaasa

KUNTSIN MODERNIN TAITEEN MUSEO
SULJETTU NÄYTTELYNVAIHDON AJAKSI
Seuraava näyttely:
Ihmisen kuva 3.2.-22.4.2018
Näyttely nostaa esiin nykytaiteen koko 
kirjon esittelemällä keskeisten suomalaisten 
taiteilijoiden teoksia Raimo, Raini ja Rauli 
Heinon lahjoituskokoelmasta. Näyttelyn ovat 
tuottaneet yhteistyössä Kuntsin modernin 
taiteen museo ja Heinon taidesäätlö.
Avoinna: tiistai–sunnuntai 11–17
Pääsymaksut: 9 € / 6 € / alle 18 v. ilmainen
Sisäsatama, Vaasa

POHJANMAAN MUSEO
JÄÄKÄRIT 6.10.2017–27.5.2018
Näyttely esittelee jääkäriliikkeen ja jääkärei-
den historiaa sekä vuosien 1917 –1918 tapah-
tumia Vaasan ja Pohjanmaan näkökulmasta. 
Avoinna: tiistai–sunnuntai 10–17  
Pääsymaksut: 9 € / 6 € / alle 18 v. ilmainen. 
Museokatu 3, Vaasa
SULJETTU POIKKEUKSELLISESTI 
SUNNUNTAINA 28.1.POHJANMAAN 
MUSEO TOIMII PRESIDENTINVAALIEN 
ÄÄNESTYSPAIKKANA

VAASAN TAIDEHALLI
KOHTEENA SUOMI 20.1–25.2.2018
Valokuvanäyttely, joka esittelee Ahon 
taiteilijasuvun Heikki Ahon, Björn Soldanin 
ja Claire Ahon kuvia Suomesta 1920-luvulta 
1960-luvulle. 
Avoinna: tiistai–sunnuntai 11–17
Ilmainen sisäänpääsy. 
Vaasan kaupungintalo, Senaatinkatu 1 D
Sisäänkäynti Raastuvankadun puolelta.
SULJETTU POIKKEUKSELLISESTI 
SUNNUNTAINA 28.1.
VAASAN TAIDEHALLI TOIMII PRESIDENTIN-
VAALIEN ÄÄNESTYSPAIKKANA.

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

ATELJE TORNI 
Avoinna ti-to 12-18 la-su 12-16. Pitkäkatu 
66 Vaasa. Vapaa sisäänpääsy.

BOCK´S CORNER BREWERY
Gerbyntie 18 
Stig Rönn, Surrealistinen taidenäyttely 
Ladossa, Juhlasalissa ja Ravintolassa. 
Avoinna 31.1.2018 asti. Rönn on paikalla 
perjantaisin, lauantaisin ja sunnuntaisin.

Näyttelyt

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

KUNTSI MUSEUM FÖR MODERN KONST
STÄNGT FÖR UTSTÄLLNINGSBYTE
Följande utställning:
Bilden av människan 3.2.-22.4.2018
Utställningen lyfter fram samtidskonstens 
hela bråkiga mångfald genom att presentera 
centrala finländska konstnärers verk ur Raimo, 
Raini och Rauli Heinos donationssamling. 
Utställningen har producerats som ett samar-
bete mellan Kuntsi museum för modern konst 
och Heinos konststiftelse.
Öppet: tisdag–söndag 11–17
Inträde: 9 € / 6 € / under 18 åringar gratis.
Inre hamnen, Vasa

ÖSTERBOTTENS MUSEUM
JÄGARNA 6.10.2017–27.5.2018
Utställningen presenterar jägarrörelsens och 
jägarnas historia samt händelserna åren 1917–
1918 ur Vasas och Österbottens perspektiv. 
Öppet: tisdag–söndag 10–17. Inträde: 9 € / 6 € 
/ under 18 åringar gratis. Museigatan 3, Vasa
OBS! STÄNGT PÅ SÖNDAGEN 28.1. 2018.
ÖSTERBOTTENS MUSEUM FUNGERAR SOM 
RÖSTNINGSLOKAL (PRESIDENTVAL)

VASA KONSTHALL
FOKUS FINLAND 20.1–25.2.2018
En fotoutställning som presenterar Ahos 
konstnärssläkts, dvs. Heikki Ahos, Björn 
Soldans och Claire Ahos Finlandsfotografier 
från 1920-talet till 1960-talet.
Öppet: tisdag–söndag 11–17
Gratis inträde, Vasa stadshus, Senatsgatan 1 D, 
Ingång från Rådhusgatans sida.
OBS! STÄNGT PÅ SÖNDAGEN 28.1.2018. 
VASA KONSTHALL FUNGERAR SOM RÖST-
NINGSLOKAL (PRESIDENTVAL)

BLACK WALL GALLERY
NEROBLANCO-TECKNINGAR
6.-28.1.2018 
Öppen teckningutställning av konstnärer från 
Österbotten. Konstutlåning
Korsholmsesplanaden 6, Vaasa
Öppet ons-fre kl. 13-18 och lö-sö 12-15
Fritt inträde

ATELJÉ TORNI
Öpp. ti-to 12-18 lö-sö 12-16. Storalånggatan 
66 Vasa. Fritt inträde.

BOCK´S CORNER BREWERY 
Gerbyvägen 18
Stig Rönn, Surrealistisk konstutställning i 
Ladan, Festsalen och Restaurangen. Öppet till 
och med 31.1.2018. Rönn är på plats fredag, 
lördag och söndag.

Utställningar

You need 
to know!

Lähde: Maailman kuvalehti

tapaturmaa sattuu suomalaiskodeissa 
vuosittain. Suomalaisille koti on vaarallisin 
paikka olla.
Lähde: THL

300 000

lasta kokee säännöllisesti väkivaltaista 
kuritusta kotonaan.
Lähde: Unicef

300 milj.

 

       
          

    MAKE GOOD!

Program:
Meet the Brewers

Bock’s Brewery Tour (fin&swe)

Beer - tasting  
Live music

 
Gerbyntie 16, 65230 Vaasa  
Lisätiedot: tapahtuman FB-sivulla

Gerbyvägen 16, 65230 Vasa 
Mera info: evenemangets FB-sida

16-17.2.2018



8 4 5 9

4 1 7

9 3 8 2

6 9 2

2 6

3 1 5

2 4 1 6

8 9 7

4 6 5 8

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.55)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Mon Jan 22 06:19:20 2018 GMT. Enjoy!

Bazi & Mazi

Zitz

SUDOKU
#1 #2 #3

1 3 5 4

5 3 8

2 1 3

1 2

2 7 4 1 5 8 3

6 1

2 5 3

8 2 5

3 7 9 8

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.66)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Mon Jan 22 06:21:47 2018 GMT. Enjoy!

5 4

9 7 8 5 2

5 3 9

6 5

7 9 4 3 2 1

1 4

2 7 3

3 8 1 2 9

5 6

Puzzle 1 (Very hard, difficulty rating 0.86)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Mon Jan 22 06:22:06 2018 GMT. Enjoy!
Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.66)

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

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Mon Jan 22 06:21:47 2018 GMT. Enjoy!

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.55)

1 8 6 4 5 7 2 3 9
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6 5 4 8 7 9 3 2 1
8 1 2 5 3 4 6 9 7
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3 9 7 2 4 8 1 5 6
5 6 8 3 9 1 4 7 2
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7 5 9 4 8 3 2 6 1
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6 4 2 8 9 5 7 1 3
3 8 7 1 2 4 6 9 5
9 1 5 7 3 6 8 2 4
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Japanilainen 
ristikko
Japanilainen ristikko (tunnetaan myös nimillä Hanjie, 
Picross ja Nonogram) on sanaristikkotyyppi, jossa on 
tarkoituksena värittää ristikon ruuduista vihjeiden 
avulla ruutuja. Väritetyistä ruuduista muodostuu 
kuva. Ristikkotyyppi sai alkunsa 1980-luvun lopussa 
Tokiossa järjestetyissä kilpailussa, jossa pilvenpiirtäjien 
seiniin hahmoteltiin kuvia sytytetyillä ja sammutetuilla 
ikkunavaloilla.

Ruuturivien ylä- ja sivumarginaaleissa kerrotaan 
vihjeenä kunkin rivin peräkkäisten väritettävien 
ruutujen määrä. Väritettyjen ruuturyhmien väliin on 
aina jätettävä vähintään yksi tyhjä ruutu. Esimerkiksi 
vihje ”3 6 2” tarkoittaa, että rivillä on yksi kolmen, yksi 
kuuden ja yksi kahden värillisen ruudun ruuturyhmä. 
Japanilaiset ristikot ovat yleensä mustavalkoisia. On 
myös samalla tavalla ratkaistavia, mutta monella eri 
värillä täytettäviä ristikoita. Niissä vihjenumeroiden 
värit kertovat, minkä väriseksi kyseiset ruudut tulee 
värittää. Eriväristen vihjenumeroiden väliin ei välttä-
mättä tule yhtään tyhjää ruutua.

Japanilaisen ristikon ratkaiseminen kannattaa 
aloittaa etsimällä ruudukosta rivejä, joilta väritetään 
kaikki ruudut. Jos väritettävien ruutujen määrän 

Japanskt 
bildkryss
även japanskt korsord[1] eller nonogram[2], är en sys-
selsättning 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.

Beskrivning
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 innebär ledtrå-
den "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 vil-
ken färg den färgade raden ska ha, till exempel genom att 
siffrorna är färgade. 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 1
Ratkaisu - lösning:

kertova numero on suurempi kuin puolet rivin pituu-
desta, voi päätellä ruudut, jotka varmasti väritetään. 
Risteäviltä riveiltä kannattaa etsiä rivit, joista värite-
tään vain yksi ruutu tai yksi ruuturyhmä. Sen avulla 
selviää varmasti tyhjiksi jäävät ruudut.

Jos yleisimmillä metodeilla ei saada täytettyä enem-
pää ruutuja, on hyvä alkaa miettimään pidemmälti ja 
verrata eri vaihtoehtoja. Katsomalla esimerkiksi mitkä 
väritetyt ruudut aiheuttaisivat konfliktin risteävän 
rivin kanssa ja sulkea sitä kautta ruutuja/vaihtoehtoja 
pois.

Ristikkoa ratkoessa ei ikinä tulisi arvailla tai toden-
näköisyyksien mukaan lähteä täyttämään ruutuja. Jo 
yksikin väärin väritetty ruutu voi muuttaa ristikon 
lopputuloksen totaalisesti, ja vikaa voi olla mahdoton 
jälkeenpäin paikantaa/korjata.

Lähde: Wikipedia



OMA TALOUS Pankin perimät maksut 
nakertavat käyttämättömän tilin saldoa

Kummitäti avasi säästötilin paikalliseen säästöpankkiin 1980-luvulla. 
Missä tili sijaitsee nyt, kun kyseinen pankki lakkautettiin vuosia sitten?

Entä onko tilillä varoja vai ovatko markat sulaneet miinusmerkkisiksi 
euroiksi tilin hoitomaksujen vuoksi?

Pankeista kerrotaan, että tili tulkitaan käyttämättömäksi, jos sillä ei ole 
asiakkaan tekemiä tapahtumia kymmeneen vuoteen.

Pankeilla ei ole lain mukaan velvollisuutta maksaa korkoa tileille, joita 
ei ole käytetty kymmeneen vuoteen. Toisaalta nykyisen, erittäin alhaisen 
korkotason mukaan, käyttötileille ei muutenkaan makseta korkoa.

Palvelu- tai kuukausimaksuja voidaan kuitenkin periä. Vuosia pyörineet 
maksut voivat tyhjentää koko lahjatilin.

Nordeassa ja Danske Bankissa kuukausi- tai palvelumaksujen perintä 
päättyy tilin tyhjentymiseen.

Osuuspankissa oleva tili voi mennä jopa miinukselle palvelumaksujen 
vuoksi.

– Käytännössä yli kymmenen vuotta käyttämättömissä tileissä ei yleensä 
ole maksullisia palveluita käytössä tai ne on poistettu, Osuuspankista 
kerrotaan.

– Asiakasta tavoitellaan kirjeitse ja lähetetään huomautuskirje ja viime 
kädessä tili voidaan irtisanoa ylityksen vuoksi, jos asiakas ei reagoi yhtey-
denottoihin.

Pankit ovat yhteydessä kirjeitse ja verkkoviestein myös käyttämättömien 
tilien omistajiin.

Osuuspankki, Säästöpankki ja Danske Bank yrittävät aktiivisesti tavoit-
taa asiakkaita, joiden tileillä on huomattavia varoja.

Nordeasta kerrotaan, ettei pankki järjestelmällisesti tavoittele passiivis-
ten tilien omistajia, mutta heille lähetetään asiakaskirjeitä.

Teksti: Marjo Rämö

Unohdetut varat käyttöön
Selvitä ensin, mikä pankki talletustasi nykyisin hallinnoi. Esimerkiksi 
KOP:n, SYP:n ja Meritan entiset tilinomistajat voivat kysyä tilitietojaan 
Nordeasta. Postipankin, Leonian ja Sampo Pankin entisten asiakkaiden 
asiointiosoite on Danske Bank. Lakkautetun säästöpankin asiakkaat voi-
vat kääntyä lähimmän säästöpankin puoleen.

Vaikka tili olisi suljettu ja varat siirretty pankin koontitilille, ne ovat 
edelleen asiakkaan nostettavissa.

Jos tilinomistaja on kuollut, kuolinpesän osakkailla on oikeus tilin 
varoihin.
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Älä unohda 
tiliä pankkiin



Klasta miel. jo vanhempaa naista, jo-
ka myös seuraa aina välillä vailla ja jo-
ka voisi haluta tapailla 39/185/80, ok 
sinkkumiestä? (1199766)

Olen 68v mies ja etsin luotettavaa, mu-
kavaa naista tosissaan, jos sellainen 
vielä on. (1199595)

Mies, 70v, etsii loppuelämäksi ystävää. 
Olen raitis ja tupakoimaton, omillani 
toimeentuleva. (1199496)

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

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

Olen kiva, puhelias, hellä, herkkä, lap-
seton, työskäyvä, sopusuht., 44v mies, 
en kapakoi enkä tupakoi. Etsin kivaa 
naista tositark. (1199399)

Pitkähiuksinen, rehellinen, ei tupakkaa/
alkoa, maaseutuhenk., 50-55/160-165 
nainen saa kodin okt:ssa maaseutu-kau-
punkialueella. Jos harrastat vähän liikun-
taa se +. Olet ruuanlaittotait., sinun pitää 
sietää 2 suloista kissaa. (1199215)

K-Pohjanmaa, nainen lapsineen. Kiva, 
raitis mies vastausta odottaa. (1198685)

Sinä naisellinen nainen, jolla on vyötä-
rö ja leviä lantio. Olen 51/177/82 mies. 
Ole joko K- tai P-Suomesta, tulen luok-
sesi, et varmasti pety. (1198600)

K-Pohjanmaa, oletko nainen, 30-45v? 
Tanssi, lenkeily ym. Raitis, savuton mies 
vastausta odottaa. Kiva, ok. (1198528)

Vapaa, rehti, savuton, työssäkäyvä, 
50+ mies kaipaa sydämellistä naista 
tositark. (1198502)

Man, 60+, söker trofast kvinna för en 
gemensam framtid. Jag i 06-omr. - 
du? Höres! (1198456) T

Mies, 59v, etsii vanhempaa, nahkaha-
meista naista 06-alueelta. (1198446)

Huumorintaj., keski-ikäinen, kunnollinen, 
lapsirakas, raitis ja reilu, parisuhdetta ar-
vostava mies 06-alueelta etsii luotetta-
vaa, yhden miehen naista. (1198303)

Haen Pohjanmaan alueelta naista, ys-
tävää, miel. uskovaa. Olen 63v, voit ol-
la 60-65v tai jotakin. Olen kiltti ja hyvä-
käytöksinen, soita vain minulle, jutel-
laan lisää. (1198080)

Te kaikki ihanat, iloiset, ylikiloiset, uh-
keat naiset, nuoret ja vanhat. Ota yh-
teyttä herrasmieheen, -60v, ympäri 
Suomen. Asun 06-alueella. (1198069)

Haen 60-65v naista 06-alueelta. Olen 
kulttuurista ym. ja matkailusta kiin-
nostunut. Soita, sinä Pohjanmaan tyt-
tö. Tykkään, jos olet pullukka, XL-XXL-
kok. tai jotakin. (1198056)

Haen naisseuraa Pohjanmaalta, 60-65/
XL-XXL pullukkaa. Olen 63v, mukava 
mies. (1198054)

Eedeni nyt loistossaan. Aatami mur-
heissaan. Eevaa ei vain näy. Lähettäi-
sitte edes viestinpätkän? (1197977)

Olen lähihoitaja, 50/179/80, bi. Etsin 
miestä, lähihoitajaa, hierojaa, sairaan-
hoitajaa ym. Kauhajoki. (1200073)

Olen 52v bi Kurikasta. Etsin nuorta-
miestä mm-juttuihin. Olen luotettava. 
(1200072)

Ilmoituksen jättö
SOITTAMALLA

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

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 173197. 
Ilmoituksen hinta 10e. Ilmoitukseen 
tu lee automaat tisesti numero mistä 
ilmoituksen lähetät. Mikäli haluat  
toisen numeron, lisää se ilmoitus-
tekstin 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 ilmoitus on jätettävä edeltävänä 
maanantaina klo 16 mennessä. Ilmoi-
tukset julkaistaan Mega-lehdessä sekä 
kaikkien palvelussa mukana olevien 
lehtien ja TV-kanavien internet-palvelus-
sa. Ilmoituksesi näkyy koko Suomessa!

Esimerkki

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

Olen 50+, vapaa nainen. Etsin sinua 
vapaa, rehti mies ja uskallat sitoutua, 
ei toisen oma, pikku paheet sallittu, 
XL:kin käy. (1202121)

Raamikas ja rauhallinen maaseudun 
mies. Sinusta haluaisi rakkaudelleen 
kohteen 06-alueen 50+, hyvännäk. hy-
myhuuli, jolla tyyliä, taitoa ja sieluk-
kuutta. (1201473)

Jag fyllde 70 år, änkakvinna från Ka-
ris. Nu får det vara slut med ensamhe-
ten. Skriv så får vi se, om det matchar. 
(1198420)

Olen nainen, 65v. Etsin miestä, 65-
75v. Olen eronnut kauan sitten. Otat-
han yhteyttä. Pohjanmaa. (1197927)

Hakusessa kiva, tavallinen, rehti, vapaa 
mies, n. 50-65v. Toiveen esitti +50v, 
vapaa nainen. (1196374)

Olen nuorekas, vapaa, reipas, 57v nai-
nen 06-alueelta pikkupaheilla. Sinä mies, 
samantyyppinen ja samoja ikijä tai van-
hempi, tule minulle rakkaaksi. (1195403)

Nuorekas, rehellinen, mukava, -60v nai-
nen etsii 06-alueelta rehellistä, yhden 
naisen yh-miestä tositark. (1194142)

Täällä 78v, virkeä emäntä etsii ystävää 
sinusta mies. Kevät lähenee. Olisi hyvä 
olla ystävä, jonka kanssa harrastaa yh-
teisiä asioita. Seikkailijat älkää vaivau-
tuko. (1193444)

Iso mies, 06-alueelta, joka tykkäät muka-
vasta XXL-naisesta. Olet vapaa, alko ei on-
gelma, olet 55-65v, tanssit, puhut ja pus-
saat, olet etsimäni. Tositark. (1193209)

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

Olen sopivasti pehmeä, 06-alueen 57v nai-
nen. Sinä vapaa, luotettava, rehti mies, jo-
ka osaat arvostaa naista ja elämää, sinua 
etsin. Ikäsi 50v ja siitä ylöspäin. (1190883)

Är en singelkvinna, 52+, sunt omdö-
me, förnuft och livsföring. Rökfri, beta-
gande och erotisk. Gillar utflykter, vac-
kert väder, sevärdheter och oförusedda 
överraskningar. (1190688) T

Är en singelkvinna, 52+, rökfri, sund li-
vsföring, betagande, erotisk och trev-
lig. Gillar eftertraktade sevärdheter och 
djur. Ett vuxet barn. (1190449) T

Suomenruotsalainen, 52v nainen hakee 
52-65v miestä, joka on valmis solmimaan 
avioliiton Uudellamaalla 2018. (1190059) T

Vänlig och energisk tjej, med mycket 
kärlek att ge, söker tjej att resa, mysa 
och dela livet med. Är du 45-58 år, i 
06-omr., skriv gärna åt mej. (1199976)

Hauska, rehellinen, ulospäinsuuntautu-
va, spontaani, 47v, vaasalainen nainen 
etsii vaasalaista naista tositark., 24-
50v. (1193869)

Tervetuloa elämääni nainen. Yhdessä 
tekemään arjen asioita. Nauttimaan lä-
heisyydestä. (1191668)

 <Mies etsii sinua
Olen vapaa, 66v mies K-Pohjanmaalta, 
liikunnallinen, luonnossa viihtyvä. Etsin 
naista luontoon, merelle purjehtimaan, 
yhteisiin harrastuksiin. (1202165)

Olen fiksu, alkoton, 49v mies 
06-alueelta. Haluaisin tutustua 40-50v 
naiseen vakain aikein. (1201848)

Kramgod, 25-årig kille med bruna ögon 
söker rökfri tjej, 20-30år, från 06-omr. för 
fast förhållande. Hör av dig. (1201673)

Asiallinen, 55v, hyvässä ammatissa ole-
va mies etsii pidempiaik., luotettavaa, va-
paamielistä, 65-75v, tavallista naista, jo-
ka asuu yksin ja on jo työelämästä ul-
kona. Haen seuraa mm. matkusteluun. 
Vastaa ennakkoluulottomasti. (1201409)

Täällä rauhallinen, aikuinen, hel-
lä, mukava, luonnossa viihtyvä mies, 
54/183/87. Etsin miellyttävää naista 
kaveriksi, rakkaaksi. (1201047)

Haen K-Pohjanmaalta vapaata, liikun-
nallista naista. Olen vapaa, raitis, savu-
ton, 65v mies. (1198872)

Mies, -60/183/80, vapaa, luotettava, 
etsii naista ilman koko-/ikärajaa, tosi-
tark. (1198289)

Är en man, 64 år, mångsidig, varm och 
skön, god kondis, frisk och viril, jobbar. Sö-
ker lite yngre, kvinnlig vän att kramas och 
pussas med m.m. Tar inga onödiga be-
kymmer, inte du heller. Kram. (1196391)

Olen +65v, raitis, liikunnallinen leski-
mies 06-alueelta. Etsin tavallista, yksi-
näistä naista. Löydänkö? (1196047)

Man, 27-årig, från 06-omr., söker en 
rökfri tjej, 23-34 år, för seriöst förhål-
lande. (1194989)

Luotettava, 56/183/80 mies etsii nais-
ta ilman koko-/ikärajaa. Tositark./seik-
kailu. (1191687)

Man, 25 år, från 06-omr., söker rökfri 
tjej, 20-30 år, som trivs på landet, gil-
lar djur. (1191041)

Olen mies, 59v. Etsin kivaa ystävää ja 
kaveria. Vaasa. (1190626)

Luotettava, 56/183/82 mies etsii nais-
ta ilman koko-/ikärajaa. Tositark./seik-
kailu. (1185649)

Outoa kun raitis, siisti, savuton, sanansa 
pitävä, fiksu, tanssiva, kiltti, kätevä, hy-
vännäk., 63v eläkemies on aina yksin. 
Kaltaiseni, ehkä 50-63v, lapseton/eläi-
metön nainen, pitkä/runsas voit olla, ei 
painoindeksin yläpäässä. (1202159)

Hyväsydäminen, keski-ikäinen, lämmin, 
lempeä, luonnossa viihtyvä, lapsi- ja eläin-
rakas mies 06-alueelta etsii sydänystävää 
yhden miehen naisesta. (1202133)

Mies, 57v, 06-alueelta etsii sinua, jo-
ka voisit vaikka hieroa kipeää selkää 
tai jotakin sellaista helpotusta. Voit olla 
myös muulta alueelta. (1202047)

Haussa yli 30v nainen kival karhulle. Olen 
47/191/99 mies, rehti, sinkku. Pohjalainen 
kaipaa seurusteluseuraa takkatulen ää-
reen. Pidempiaik. suhteeseen. (1201832)

Täällä olisi 45v mies Kokkolasta ja etsin 
vapaata romaninaista ystäväksi tai enem-
män. Voisit olla iältäsi 25-35e. (1201693)

Missä olet yh-nainen, 18-47v, Pohjan-
maalta? Raitis, savuton iskä odottaa 
vastausta. (1201627)

Täs vapaa mies 06-alueelta. Olen 46v, 
hoikka, rehellinen, fiksu, töis olen. Sinä va-
paa nainen, olet mukava, hoikka, puhelias, 
saa olla lapsia. Läheltä Sjk:a. (1201358)

Maaseutuhenk., pitkähiuksinen, aito blon-
di, 47-56/160-170/miel.XL, rehellinen, ei 
tupakkaa/alkoholia. Olisi hyvä, jos harras-
taisit liikuntaa kanssani, osaat laittaa ruo-
kaa/hoitaa kotia. Sinulle paikka okt:ssa 
maaseutukaupungissa. (1201355)

Uhkeaan, isoon, povekkaaseen, huu-
morintaj. ja rentoon naiseen haluaa tu-
tustua herrasmies, alle 60v. Tykkäät-
hän olla lähekkäin. (1200996)

K-Pohjanmaan yh-nainen. Hiihto, pulk-
kamäki, tanssi. Kiva, raitis mies vas-
tausta odottaa. (1200793)

Fiksu nainen, ihanainen. Minä miehen-
tapainen, 70/160, terve, raitis, elämää 
kokenut seniori, vapaa leski, joka osaa 
rakastaa ja sinua arvostaa. (1200730)

Olen kiva, puhelias, hellä, herkkä, lap-
seton, työssäkäyvä, sopusuht., 44v 
mies, en kapakoi enkä tupakoi. Etsin 
kivaa naista tositark. (1200691)

Täällä mielenkiintoinen mies, 50v. 
Oman tien kulkija, aikuinen nainen, suo-
sittelen ottamaan yhteyttä. (1200629)

Är man, 69 år. Söker kvinna som är 
som förr som klär sig som 50-60-tal. 
Intr. hav, 50-60-tals bilar, country mu-
sic och mycket mer. (1200612) T

Raitis, reilu ja sydämensivistys-
tä omaava, keski-ikäinen, vapaa mies 
06-alueelta etsii tositark. sydänystävää 
yhden miehen naisesta. (1200563)

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

Missä olet, sinä pitkäkynsinen nainen? 
Sinua etsii söpö nallekarhu. Olen rau-
hallinen, rehellinen, hellä, huumorin-
taj., 49/179/100 mies. (1200540)

Olenko etsimäsi mies E-Pohjanmaalta? 
Olen tumma, 180/80, nuorekas, urheile-
va, huumorintaj. kaveri. Sinä 30-45v, nätti, 
nuorekas nainen, ota yhteyttä. (1200516)

Olen 70v, vapaa ja luotettava mies. Etsin 
luotettavaa ja hellää naisseuraa 06-alueel-
ta. Olen vakavarainen mies. (1200514)

Nainen, täällä söpö nallekarhu 
49/176/100, ruskeasilmäinen, ruskea-
hiuksinen, hymykuopat. Olen rauhalli-
nen, rehellinen, hellä, huumorintaj., ro-
manttinen. Etsin vakituista naisystävää 
kainalooni. (1200441)

Syksy jo saa, harmaa on maa. Edenis-
sään aatami evaa odottaa. Fiksu nainen, 
vaikka et eeva olekaan, voit minua vies-
tillä muistaa. T. Seniori. (1200181)

Kristilliset perusarvot omaava, sydämel-
lä tunteva ja järjellä ajatteleva, lapsirakas, 
vapaa mies 06-alueelta etsii yhteistä ys-
tävävyyttä ja arkirakkautta samoin tunte-
van naisen kanssa. (1200116)

Olen 51/186/95, kunnollinen, asiat ok, 
työ jne. mies, kehtaan näyttäytyä. Viesti 
ja tutustutaan. Olen vapaa. Sinä kunnol-
linen, ok, n. 40-55v nainen. (1200006)

Pirtee ja povekas, n. 40-55v, rehti nai-
nen, sut haluis vakijuttuun 60/185/90, 
nuorekas, raitis ja ok-näk. Leijo-
na-mies. Sjk. (1199970)

Olen vapaa, nuorekas, 64v mies. Sinä 
vapaa, n. 45-65v nainen, otapa yhteyt-
tä. (1199966)

Löytyispä jostain pirtee ja povekas, n. 
40-55v vakinainen. Mä 59/185/88, 
nuorekas, raitis ja ok-näk., erähenk. 
mies. Sjk. (1199871)

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

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

megamarkkinat

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

mega.mainostaja.com

  OSTETAAN

Keräilijä ostaa wanhoja sete-
leitä, hopea-/kultarahoja, ran-
ne-/taskukelloja, sotamerkkejä 
ym. Tarjoa, käteismaksu.  
P. 0401975770

  SEKALAISTA

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 suomalaista miestä, joka haluaa 
olla avoliitossa minun kanssa Hkissä. 
Jos haluat kokeilla onnea, vakiintua ja 
tavata, ota yhteyttä. Olen suomenruot-
salainen, sinkku, hurmaaSelvä. minä-
pä va, ihastuttava ja eroottinen, pidän 
luonnosta. (1200979)

Tjej, 21-årig, i 06-omr., söker 
18-25-årig kille som gillar gym, sport, 
bilar, resa m.m. Hör av dig. (1194962)

Rökfri, 52-årig kvinna söker man att 
semestra med och eventuellt bo till-
sammans. (1193246)

Kvinna, 31/XL, sprit-/rök-/barnfri, sö-
ker ny vänskap från man, 30-45 år, bor 
i 06-omr. (1193076)

Olen nainen, etsin 06-alueelta tanssi-
tait. miesystävää. Itse tykkään tanssi-
misesta, olen vapaa kulkemaan, työ-
elämä takana, olen nuorekas, elämän-
tavat on kunnossa. (1192987)

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 173193. Numerosi 
pysyy salaisena.

2 Ilmoituksen 
jättäminen

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

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 173193.

4 Oma ilmoitus: 
sulkeminen

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

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

Också på svenska.

Jag är en man, 58 år, ej tjock och ej smal, 
ser hyfsad ut enligt andra. Pratar bå-
de svenska och finska, ren och frisk. Sö-
ker dig man, 50+, för vänskap och trevlig 
samvaro. Vasa med omnejd. (1199604)

Vaasan seudulta fiksua miestä etsii 
ukm, 58v, kaikkeen kivaan. (1201675)

Olen 68v mies ja kaipaan filminkatseluseu-
raa samanikäisestä miehestä. (1201420)

Haen sinua mukava ja vapaa, +50v 
gay-top mieskaveriksi. Minä 44v gay-
btm. Voit olla kauempaakin. (1199904)

 <Parit etsivät

Olemme 48v pari, vaimo muodokas, pove-
kas. Etsimme kolmanneksi fiksua ja pys-
tyvää miestä, voit olla 016- tai 06-alueelta. 
Ota yhteyttä, et pety. (1201591)

Tässä pari, 65v, normaali koko, vaimolla 
kroppa kunnossa ja miehellä kunto, en-
sikertalaiset. Parit, yhteyksiä. (1198703)

Ilmoita
Annonsera

mega.mainostaja.com

Jätä kuvailmoitus 
itse netissä

mega.mainostaja.com

Den finlandssvenska 

Kontakten

MTV3 s. 830
Sub s. 830

Koko maan 
kohtaamispaik-
ka teksti-tv:ssä

IN BRIEF
• Recent purchases into wind 
energy are allowing Google 
to use 100 percent renewable 
energy. Google reached its goal 
of running completely on clean 
energy almost a year after it was 
announced in 2016.

IN BRIEF
• Many of us find it difficult to go 
even a few hours without looking 
at our smartphone or accessing 
the internet. Now, a new study 
has found that addiction to these 
technologies might cause a chemi-
cal imbalance in the brain.

IN BRIEF
• Two major HIV trials have 
launched in Africa. One is to test 
a new HIV vaccine from Johnson 
& Johnson, while the other is 
for an injectable drug from ViiV 
Healthcare designed to treat HIV.
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