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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!

#

Kuuluuko unikoulu 
kotitalous-
vähennyksen piiriin?

ASUMINEN Kotitalousvähennyksen kerää-
minen kannattaa aloittaa heti vuoden alusta.
Voiko akvaarion pesemisen vähentää verotuk-
sessa? Entä vauvan unikoulun? Siinä kysymyk-
siä, joita verottaja on saanut pohdittavakseen yli 
20 vuotta käytössä olleen kotitalousvähennysoi-
keuden aikana.
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23,50€/12,00€

GRISFEST-POSSUJUHLA

27.1 ALKAA KLO 12.00
GRISBUFFÉ/POS

SUBUFFÉ

BÖRJAR

BARN
LAPSET

Pesukone kosahti 
KORJAUTANKO VAI 
OSTANKO UUDEN?

Tarjoukset voimassa 25.1 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 tyynyt ja peitot HUOM! Kotimaista laatua
Alla dynor och täcken OBS! Inhemsk kvalitet -20%
     Kaikki sukat osta 3 maksa 2 tarjoamme edullisimman
         Alla strumpor köp 3 betala för 2, vi bjuder på den billigaste
Kaikki vahakankaat paljon uusia malleja!!!
Alla vaxdukar, många nya modeller!!! -25%
Kaikki kahvinkeittimet/alla kaffebryggare -25%

HUOM HARVOIN TARJOLLA!  Laatua, tarpeeksi järeitä!!! 
JÄTTIERÄ KÄYTETTYJÄ PUUNTYÖSTÖKONEITA, PUUSEPILLE 
JA HARRASTELIJOILLE: Puusorveja, vannesahoja, pyörösahoja, isoja 
nauhahiomakoneita, lehtisahoja. Pellintyöstöön: levyleikkureita!!!

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

UUSI ERÄ MATTOJA!! UUSI ERÄ LANKOJA!! Alennettuun hintaan!
NYTT PARTI MATTOR!! NYTT PARTI GARN!! Till rabbaterat pris!
Paljon alennettuja hintoja/ många rabbaterade priser -25% -50% ja -70%

ASUMINEN EU:ssa ollaan laatimassa yhteisiä 
pelisääntöjä, joilla kodinkoneista saadaan 
pitkäikäisimpiä ja helpommin korjattavia.

Kuva: Sami Virtanen, Vaasa.
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VUOSITILAUS / ÅRSPRENUMERATION: 50 € • 06-3218 000 www.asuntolehti.com        www.bostadsbladet.com
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info@upcode.fi

Viimeisimmät 
tiedot 

Asenna UpCode ohjelma puhelimeesi osoit-
teesta www.upcode.fi

Avaa ohjelma ja tähtää puhelimesi kameralla 
alla olevaa koodia ja sovellus tuo viimeisim-
mät tiedot puhelimeesi, tai käytä numeroa 
koodin alla kameran sijasta.

VUOSITILAUS / ÅRSPRENUMERATION: 50 € • 06-3218 000 www.asuntolehti.com        www.bostadsbladet.com

4.–11.1.2008
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info@upcode.fi

Viimeisimmät 
tiedot 
ajalta 3.–10.1.2008

Asenna UpCode ohjelma puhelimeesi osoit-
teesta www.upcode.fi

Avaa ohjelma ja tähtää puhelimesi kameralla 
alla olevaa koodia ja sovellus tuo viimeisim-
mät tiedot puhelimeesi, tai käytä numeroa 
koodin alla kameran sijasta.

YRITTÄJÄT!  FÖRETAGARE!
Tehokkaat markkinointi-

tuotteet ja jakelu UPCMedia
(06) 321 8017
040 900 4153

Effektiva marknadsförings-
produkter och distribution

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

HÅKAN 
HJERPE Oy
0400-604 946

❤❤
KEITTIÖ JA PESUTILA-
KALUSTEET:

Asumisen Teemaviikolla HK-Kiinteistökeskuksessa suunnittelivat Tapio Mäkelä Tapiolasta (vas.), Olavi Mäki 
Uunikeramikselta, Rami Salomäki Puustellista,  Jani Haapala Rakennus Vestrasta,  Anne Tujunen sekä  Anne 
Kentta Tapiolasta ja Nina Tyni KWH Pipe:sta

HK-Kiinteistökeskuksessa
Asumisen teemaviikko
Ensi viikolla 7.-11.1. HK-Kiinteistökes-
kuksessa 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 uuni-
valmistajaa, 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 
kertovat keskittämisen monista eduista ja 
pankkiasiakkuuden kokonaiskustannuksista.

Keskiviikkona Rauno Haapala Rakennus 
Vestrasta esittelee Vaasan seudulla toimivan 
Rakennus Vestran tulevaa tuotantoa 
ja parhaillaan valmistuvia pientalo- ja 
kerrostaloja Vaasassa, mm. asuntomessu-
alueella.

Torstaina Rami Salomäki Puustellista 
kertoo keittiön uusista trendeistä ja Puustellin 
uudesta keittiömallistosta vuodelle 2008, 
johon voi tutustua myös Puustellilla 11-13. 
pvä viikonloppuna.

Perjantaina KWH Pipe esittelee WehoPuts 
ja WehoSeptic jäteveden -puhdistamoita. Nina 
Tyniltä voi kysyä KWH Pipen ratkaisuista 
asumisjätevesien puhdistamiseen. 

Temavecka för boende 
på HK-Kiinteistökeskus   

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 Ta-
piola Banken i Vasa om fördelarna med att 
koncentrera sina ekonomiska ärenden och om 
totalkostnaderna för en bankkund. 

På onsdag presenterar Rauno Haapala 
på Rakennus Vestra företagets kommande 
pro-duktion samt aktuella småhus- och 
höghusprojekt i Vasa, bl.a. hus på bostads-
mässområdet.

På torsdag redogör Rami Salomäki på 
Puustelli för nya trender inom köksinredning. 
Samtidigt presenterar han också Puustellis nya 
kökskollektion år 2008. Modellerna visas på 
Puustelli veckoslutet 11-13.1.  

På fredag är det KWH Pipes tur att 
presentera avloppsreningsverken WehoPuts 
och WehoSeptic. Nina Tyni informerar om 
KWH Pipes lösningar för rening av hus-
hållsavloppsvatten.

Sakkunniga under temaveckan för boende på HK-Kiinteistökeskus är Tapio Mäkelä på Tapiola (t.v.), Olavi 
Mäki på Uunikeramis, Rami Salomäki på Puustelli, Jani Haapala på Rakennus Vestra, Anne Tujunen och 
Anne Kentta på Tapiola samt Nina Tyni på KWH Pipe.

kotimainen valmistalo.

Stig Damsten, 
p. 0500-263 007

Starkki, Kivihaantie 2, VAASA
puh. (06)3563516, 356 3586

www.parmakeittiot.com

Edelleen yksi
halutuimmista..

75 000 kappaletta joka viikko! 
Postijakelu perjantaisin.

VahVemmat yhdessä
&& 73000

kappaletta joka viikko! Postijakelu perjantaisin

Myynti ja huolto
Försäljning och service

Tammipiha-Ekgården
J045 6566 659

www.halonen.com

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

KATSO KALA JA ELÄINVALIKOIMA NETISTÄ!

BEKANTA DIG MED FISK- OCH DJURSORTI-

MENTET PÅ NÄTET!

www.vaasanakvaarioliike.fi 

Hyvät kaupat keskellä Vaasaa
Bra affärer i centrum av Vasa 16-17.2.2018

VAASA           VASA
 
Gerbyntie 16, 65230 Vaasa    Gerbyvägen 16, 65230 Vasa
Lisätiedot: tapahtuman FB-sivulla  Mera info: evenemangets FB-sida

Kuuluuko 
unikoulu kotitalous-
vähennyksen piiriin?
ASUMINEN Kotitalousvähennyksen 
kerääminen kannattaa aloittaa heti vuoden 
alusta.

Voiko akvaarion pesemisen vähentää 
verotuksessa? Entä vauvan unikoulun? 
Siinä kysymyksiä, joita verottaja on saanut 
pohdittavakseen yli 20 vuotta käytössä olleen 
kotitalousvähennysoikeuden aikana.

– Välillä tuntuu, että tämä on sellainen elä-
mää suurempi vähennys, hymähtää johtava 
veroasiantuntija Aki Mattsson Verohallin-
nosta.

Kotitalousvähennysoikeuden käyttöönot-
toa perusteltiin sillä, että sen avulla voidaan 
parantaa ikääntyvän väestön asumisoloja 
sekä tuoda kotitalouksien ”pimeitä” remont-
titöitä verottajan ulottuville. Vähennysoikeus 
koskee no. työnosuutta.

Vähennysoikeuden piiriin kirjattiin tavan-
omainen kotitalous-, hoiva- tai hoitotyö sekä 
asunnon ja vapaa-ajan asunnon kunnossapi-
to- ja perusparannustyö.

Vuoden 2009 lakimuutoksella kotitalouk-
sissa tapahtuva tieto- viestintätekniikan lait-
teiden asennus- ja kunnossapitotyöt lisättiin 
vähennysoikeuden piiriin.

Laveaan tuloverolain säännökseen jäi rut-

kasti tulkinnanvaraa käytännön tilanteiden 
kohdalla.

Korjaus- ja kunnostustöissä keskeistä on 
se, korvataanko kunnostuksella vanhaa, 
olennaisesti asumiseen liittyvää. Esimerkiksi 
uusien kodinkoneiden huolto- tai asen-
nustyöt eivät oikeuta vähennykseen, mutta 
esimerkiksi ilmalämpöpumpun asentaminen 
kuuluu.

– Suomalaisessa asumisessa on aina pitänyt 
olla jokin lämmitysmuoto ja kun sitä uusi-
taan, kyse on vanhan remontointi, Mattsson 
linjaa.

Mutkikkuutta tuo kokonaisuus. Liesi-
tuuletin katsotaan kodinkoneeksi, jonka 
huoltotyöstä ei saa verohyötyä, mutta keit-
tiöremontin yhteydessä tuulettimen asennus 
on vähennyskelpoista työtä osana keittiön 
uusimista. Lapsen läksyjen teossa auttami-
nen kuuluu vähennysoikeuden piiriin, kun 
se on osa muuta hoitotyötä, mutta säännölli-
nen kotiopetus ei kuulu.

Verottajan nettisivuilla on lista töistä, jotka 
kuuluvat vähennysoikeuden piiriin.

Teksti: Marjo Rämö

Oikeus vähennykseen:
Ammattijärjestäjän työ
Tuholaisten torjunta asunnossa ja 
piha-alueella
Uusien huonekalujen kokoaminen
Sälekaihtimien asennus
Turvalukon asennustyö

Ei oikeutta vähennykseen:
Akvaarioiden ja terraarioiden puh-
distustyö
Kotiunikoulu

Lasten kotiopetus tai lisäopetus 
kotona
Savupiipun nuohous
Pianonviritys
Muuttopalvelu ja muuttoon liit-
tyvä irtaimiston pakkauspalvelu, 
huonekalujen purkaminen ja 
kokoaminen

                     Lähde: www.vero.fi

Näin verottaja suhtautuu:

Kotitalousvähennystä vai ei? Kokosimme yhteen yleisimmät neuvot.
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Puhdista astiat ruoantähteistä. Älä jätä 
likaisia astioita pitkäksi aikaa koneeseen.
Puhdista astianpesukoneen lavat, siivilät 
ja pohjakaivo.
Pese pyykkiä välillä 60 asteen ja 90 as-
teen pesulämpötiloissa.
On suositeltavaa pestä toisinaan tyhjä 

kone 90 asteen ohjelmalla.
Tarkista, että taskut ovat tyhjät, solmi 
nauhat ja sulje vetoketjut.
Pesukoneisiin kertyy likaa, kalkkia ja zeo-
liittia. Pese koneita välillä puhdistuspesui-
hin tarkoitetuilla pesuaineilla.

Näin huollat astian- ja pyykinpesukonetta:

Korjaamisesta halutaan kannattavampaa
EU:ssa ollaan laatimassa yhteisiä 
pelisääntöjä, joilla kodinkoneista saadaan 
pitkäikäisimpiä ja helpommin korjatta-
via. Huoltoliikkeet toivovat vuoteen 2021 
kaavaillusta muutoksesta piristystä ker-
takäyttökulttuurista kärsineelle alalle.
Toinen kannuste korjaamiselle olisi mah-
dollisuus kotitalousvähennykseen. Kodin-
koneiden korjaaminen ei kuulu vähen-
nysoikeuden piiriin toisin kuin esimerkiksi 

tieto- ja viestintätekniikkalaitteiden asen-
nus- ja kunnossapitotyöt.
– Vähennysoikeuden vaikutukset olisivat 
alan työllisyyden nousu, harmaan taloud-
en väheneminen ja yritysten maksamien 
verotulojen kasvu. Kotitalousvähennys 
tukisi myös kotitalouksia kuluttamaan 
ekologisemmin, todetaan Suomen Kodin-
konehuoltojen Liitosta.

ASUMINEN EU:ssa ollaan laatimassa yhteisiä peli-
sääntöjä, joilla kodinkoneista saadaan pitkäikäisimpiä ja 
helpommin korjattavia.
Jos käytössäsi on markkinoiden halvimpiin kuuluva 

kodinkone, ei sen korjaaminen ole taloudellisesti järkevää. 
Esimerkiksi astian- ja pyykinpesukoneiden korjauskustan-
nukset liikkuvat 100–200 euron tuntumassa. Halvimmat 
koneet maksavat noin 200 euroa.
Hintavampien koneiden korjaaminen kannattaa ja korjaa-

misella voidaan saada useita lisäkäyttövuosia.
Ylivoimaisesti eniten huolletaan astianpesukoneita ja 

pyykinpesukoneita.
– Yleisin vika syntyy, kun astianpesukoneita ei puhdisteta. 

Yksi riisinjyvä voi aiheuttaa tukoksen, kertoo Riku Murto-
aro Huoltopalvelu Oy:stä.
Nykyiset astianpesukoneet kuluttavat hyvin vähän vettä, 

mikä aiheuttaa helposti liasta ja ruoantähteistä aiheutuvia 
vikoja.
Käyttövikojen jälkeen kodinkoneiden yleisimpiä vikoja 

ovat piirikorttien sekä pesukoneissa kiertovesipumpun ja 
lapojen rikkoutumiset.
– Nykyisissä laitteissa on enemmän tekniikkaa ja siten 

mahdollisuuksia mennä rikki kuin vanhoissa laitteissa, 
sanoo Kari Järvinen Suomen Kodinkonehuoltojen liitosta.
Markkinoilla on myös kodinkoneita, joihin ei valmisteta 

varaosia, jolloin niiden korjaaminen on mahdotonta.
Pienkoneissa on laitteita, joita ei edes voi korjata rikko-

matta laitetta. Esimerkiksi sähköhammasharjan akku on 
mahdoton vaihtaa.
Järvinen kumoaa väitteen, ettei nykyajan kodinkoneista 

löydy kestäviä laitteita. Hintalappu on hyvä merkki kestä-
vyydestä.
– Yleensä ensimmäiseksi koneeksi hankitaan se halvin. 

Toisella ja kolmannella kerralla ollaan jo valmiita maksa-
maan pitkäikäisyydestä.
Järvisen mukaan on myös niitä kuluttajia, jotka lähtevät 

korjauttamaan halpaakin konetta nimenomaan ekologisista 
syistä.
Kodinkoneen rikkoutuessa kannattaa tarkistaa oman koti-

vakuutuksen kattavuus.

Teksti: Marjo Rämö
Symbolikuva: Päivi Tuovinen

Nonogram vko 1 -2018
Ratkaisu-lösning
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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 
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 Anitta Rintamäki, Mustasaari.

 Kurmaeva Elvira, Vaasa."Hiljaisuus".

 Paula Viitanen, Teuva. "Kuurankukkien kimara parvekelasissa".

 Elisabeth Holm, Kvimo, Maxmo.
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 Anneli Nyberg, Korsnäs. "Auringon laskiessa."

 Matti Hietala, Vaasa. "Aallot pärskivät merenrantaan auringon laskiessa ja
 värjätessä maiseman punertavaksi. Lohtaja 8.1.2018".

 Marianne Gråbbil-Hakkola

 Erkki Teppo, Mustasaari, Iskmo. "Talvi huntu!"



8

www.megamedia.fi

8

 Christian Nylund, Vasa. Solnedgång på Sri Lanka januari 2017

 Boris Berts

 Nina Franssi, 9.1.2018.

 Vyacheslav Kostromin, Vaasa. "USA, Nebrask, 2012".
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 Mathilda Börg, Vasa. "Fin ljusbelysning i Vasa".

 Esa Rönkä, Vaasa. "Majakat ohjaavat kulkijoita Juustoportilla".

 Sami Virtanen, Vaasa. "Aamun odotus".

 Leena Minkkinen, Merikaarto
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TIKANOJAN TAIDEKOTI
MATTI VISANTI – KUVITTAJA JA ARKKITEHTI 
13.10.2017–4.2.2018
Näyttely esittelee pohjalaisen arkkitehdin, 
taiteilijan ja kuvittajan monipuolista tuotantoa.
Yleisöopastus sunnuntaina 21.1 suomeksi 
klo 14 ja ruotsiksi klo 13.
Opastus sisältyy museon sisäänpääsymak-
suun.
Avoinna: tiistai–sunnuntai 10-17
Pääsymaksut: 9 € / 6 € / alle 18 v. ilmainen
Hovioikeudenpuistikko 4, Vaasa

KUNTSIN MODERNIN TAITEEN MUSEO
KALLE HAMM & DZAMIL KAMANGER: MAAN ÄÄRIIN 
23.9.2017–21.1.2018
Näyttely on eräänlainen matkakertomus 
ihmisten ja kasvien selviytymistarinoista, ja 
käsittelee sitä miksi joku jättää oman koti-
seutunsa ja sekä mitä hän kohtaa matkallaan 
uuteen paikkaan.
Avoinna: tiistai–sunnuntai 11–17
Pääsymaksut: 9 € / 6 € / alle 18 v. ilmainen
Sisäsatama, Vaasa

POHJANMAAN MUSEO
JÄÄKÄRIT 6.10.2017–27.5.2018
Näyttely esittelee jääkäriliikkeen ja 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

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.

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.
Öppen guidning för publiken ordnas sön-
dagen den 21.1 kl. 13 på svenska och kl. 14 
på finska. 
Guidningen ingår i museets inträdesavgift.
Öppet: tisdag–söndag 10–17
Inträde: 9 € / 6 € / under 18 åringar gratis. 
Hovrättsesplanaden 4, Vasa

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

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.

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
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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 kiva, puhelias, hellä, herkkä, lap-
seton, työskäyvä, sopusuht., 44v mies, 
en kapakoi enkä tupakoi. Etsin kivaa 
naista tositark. (1197973)

Etsin naista tositark. Olen luotetta-
va, raitis, vapaa, terve mies. Olen 
65/180/84, hellä. Löydänkö sinut näin, 
sinä tyttöni mun? (1197958)

Kalastelen vakisuhteeseen pirteää, po-
vekasta, aikuista naista. Mä raitis, nuo-
rekas, ok-näk. ja -kok., +50v Leijo-
na-mies. (1197895)

Herrasmies, -60v, etsii pienikok., huu-
morilla varustettua naista. Vaaleus ja 
iso povi suotavaa. Ikä ja näkö sivuseik-
ka. (1197690)

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

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)

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)

Olen 48v bi-ukm. Kurikka-Kauhajo-
ki-Teuva-alueelta hakusessa olis luotto 
vakimies. Vastaa, et pety. Tummakar-
vaisuus on plussaa. (1197888)

Etsin luottamuksellista vakimiestä Kau-
hajoki-Teuva-Kurikka-alueelta, jon-
ka kanssa voisi nauttia miestenvälises-
tä. Olen luotettava, 48v bi-ukm. Jään 
odottamaan vastaustasi. (1197887)

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

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

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 Karis. Nu 
får det vara slut med ensamheten. 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 iki-
jä tai vanhempi, tule minulle rakkaak-
si. (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 
nainen. Sinä vapaa, luotettava, rehti 
mies, joka osaat arvostaa naista ja elä-
mää, sinua etsin. Ikäsi 50v ja siitä ylös-
päin. (1190883)

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

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

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

Asiallinen, 55v, hyvässä ammatissa 
oleva mies etsii pidempiaik., luotetta-
vaa, vapaamielistä, 65-75v, tavallista 
naista, joka asuu yksin ja on jo työelä-
mästä ulkona. Haen seuraa mm. mat-
kusteluun. Vastaa ennakkoluulotto-
masti. (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, job-
bar. Söker lite yngre, kvinnlig vän att 
kramas och pussas med m.m. Tar in-
ga onödiga bekymmer, 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)

Haussa yli 30v nainen kival karhul-
le. Olen 47/191/99 mies, rehti, sinkku. 
Pohjalainen kaipaa seurusteluseuraa 
takkatulen ääreen. Pidempiaik. suhtee-
seen. (1201832)

Hyväkunt., monitait., vapaa, luotettava, 
mukava, 61v mies etsii 45-60v naista 
06-alueelta tositark. (1201738)

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

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

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 sydämensivistystä omaa-
va, keski-ikäinen, vapaa mies 06-alueel-
ta etsii tositark. sydänystävää yhden mie-
hen 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-Pohjanmaal-
ta? Olen tumma, 180/80, nuorekas, ur-
heileva, huumorintaj. kaveri. Sinä 30-
45v, nätti, nuorekas nainen, ota yhteyt-
tä. (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)

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)

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)

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 maaseu-
tu-kaupunkialueella. Jos harrastat vä-
hän liikuntaa se +. Olet ruuanlaitto-
tait., sinun pitää sietää 2 suloista kis-
saa. (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)

megamarkkinat

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

mega.mainostaja.com

  MYYDÄÄN

Hirsimökkien tammiale! Sau-
na/aitta 10m2 3300e, TYP 44 
(32,5+11m2) 6200e, TYP 24+8 
Suvitupa 5100e. Raj. erä.  
Katso netistä. P. 0503202222, 
www.laavuvaara.fi

  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 ol-
la avoliitossa minun kanssa Hkissä. Jos 
haluat kokeilla onnea, vakiintua ja tavata, 
ota yhteyttä. Olen suomenruotsalainen, 
sinkku, hurmaava, ihastuttava ja erootti-
nen, 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)

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.

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

 <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, vai-
molla kroppa kunnossa ja miehel-
lä kunto, ensikertalaiset. Parit, yhteyk-
siä. (1198703)

Olemme +60v pari. Vaikka harrastam-
me tuhmia siellä, missä on kiinnijää-
misen mahdollisuus, olemme silti fik-
suja. Etsimme samoista tykkäävää pa-
ria. (1195818)

Olemme +60v pari läh. Vaasaa, et-
simme mukavaa paria mökille saun-
aseuraksi. Mökillä olemme nakuna ja 
käymme kesällä Yyterissä. Ei ikä- eikä 
kokorajoituksia. (1193049)

Ilmoita
Annonsera

mega.mainostaja.com

MTV3 s. 830
Sub s. 830

Koko maan 
kohtaamispaik-
ka teksti-tv:ssä

Jätä kuvailmoitus 
itse netissä

mega.mainostaja.com

Den finlandssvenska 

Kontakten


