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Jos flunssa iskee,  
pidä huolta itsestäsi.  
Meiltä saat aina ajan.

SUPER ALE   Tervetuloa syksyiseen Tolkin Kauppahalliin!   KYLLÄ ON HALPAA !

Tarjoukset voimassa  12.10. 2017 saakka niin kauan, kuin tarjouserää riittää

Tolkintie 17, 61500 Isokyrö
ma-pe 9.00-18.30 la 9.00-17.00  

050-5974591
.tolkinkauppahalli.

Paikallinen, palveluksessasi yli 2000m² myymälä ja eri tuotteita 60 000 valikoima! 
Novitan Jussi langat TOSI HALPAA!! 
Uusi erä uusia värejä/
Novita Jussi garn VERKLIGT BILLIGT  2€
Lyhdyt kaikki mallit Jätti-valikoimat/
Jätteurval lyktor, alla modeller -25%
Syyskäsineet naisille ja lapsille paljon hyviä malleja/
Hösthandskar för damer och barn -25%
Vahakankaat kaikki mallit, myös syysvärit!!!/
Alla modeller av vaxdukar, även höstfärger -25%
Serla valkoinen WC-paperi 24 rullaa +30% /
Serla vitt WC-papper 24 rullar +30% 9,50€
Fairy käsitiskiaine 500ml/Fairy handdiskmedel  0,90€
Lasinpesuneste 5 litraa -20 astetta 2 kanisteria 
yhteensä 10 litraa/ Spolarvätska 5L -20o, 
2 kanistrar tillsammans 10 L 5€

Pörrösukat alkaen
Fluffiga sockor från 3€

3€
Kartanon multaa

8 säkkiä 20€   HALPAA ON!!
Kartano mylla

8 säckar 20€  BILLIGT!

Rexholmens
Linderöd

TORSDAGSRÖRELSEN TORSTAILIIKE

Björn-Erik Söderblom

S20-
21

Kesän festereiden jäätyä jo kauas taak-
se, avaa Copper Island huikean tapah-
tumasyksyn perjantaina 13.10. Vaasan 
Jäähallissa. Markoolio, ylivoimaisesti 
suosituin suomalainen räppäävä multi-
lahjakkuus tulee yhtyeensä kanssa vih-
doin Vaasaan.  Kenelläkään Markoolion 
livenä nähneellä ei ole epäilystäkään 
siitä, minkälaiset bileet on tarjolla. Show 
lähtee käyntiin heti alku sekunneilta 
eikä rauhoitu illan missään vaiheessa. 

Markoolio, alias Marko Lehtisalo on syntyjään Lahdesta, mutta 

muutti Ruotsiin jo kuuden kuukauden ikäisenä. Huumoria ja show-

henkeä täynnä oleva nuorimies ”löydettiin” bussista Tukholman kes-

kustassa kahden  musiikkituottajan toimesta. Eikä aikaakaan kun 

ensimmäinen hitti ”Sommar och sol” löysi tiensä soittolistoille. Loppu 

onkin sitten historiaa.

Markoolio yhdistää musiikissaan luontevasti räpin ja eurodancen 

ja jokainen kappale sisältää aimo annoksen huumoria sekä biletys-

tä. Kesän hitissään ”Bastukungen” hän tapansa mukaan tuo esiin 

suomalaisuutensa,  ylpeänä juuristaan. Ura Ruotsissa on ollut moni-

puolinen. Koko kansan rakastama bileräppäri on musiikkinsa lisäksi 

tullut tunnetuksi myös näyttelijänä, tv-juontajana, radioäänenä ja 

jopa tanssitähtenä. Luvassa onkin monipuolinen kattaus Markooliota 

itseään.

Fri 13.10. @VAASA ARENA
Markoolio & Friends from 90´s

ISHALLEN ÖPPNAR HÖSTENS PARTYN
Nu när sommarens festivaler är över öppnar Copper Island en 

händelserik höst I Vasa ishall. Festandet börjar den 13 okto-

ber när Markoolio med sitt band gör entre. Den överlägset po-

puläraste finska rappande multitalangen kommer äntligen till 

Vasa. Den som har sett Markoolio live I estraden vet vad man 

kan vänta sig av kvällen. Det är show från första sekund och 

lugnar inte ner vid något skede under uppträdandet.

Markoolio, alias Marko Lehtisalo är född I Lahtis men flyttade till Sverige när han var endast 6 

månader gammal. Mannen med sinne för humor och show “hittades” av två musikproducenter i en 

buss I centrala Stockholm. Det tog inte länge innan den första hitlåten “Sommar & Sol” fanns med 

på spellistorna. Succen hade fötts. 
Markoolios låtar är en blandning av rap och Eurodance. Vaje låt innehåller stora mängder humor 

och fest. I sommarhiten “Bastukungen” framkommer Markoolios stolthet över sina finska rötter. 

Hans karriär I Sverige har varit mångsidig. Den uppskattade rapparen har förutom med sin musik 

också blivit känd som skådespelare, programledare, radiopratare och dansmästare. 

BILESYKSY 
AVATAAN 
JÄÄHALLISSA

Markoolio & Friends from 90´sVASA SPORT
LIITE S5-
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J A E R
LAATUSISUSTUS KAIKKI 

VESIVAHINKOTYÖT 
AMMATTITAIDOLLA

• VESIVAHINKOJEN KUIVAUKSET Myös pikakuivaukset (Mikro)
• Sisustustyöt • Parketin korjaukset + asennukset

• Lattialämpökaapelin asennukset • Laatoitukset • Mattotyöt
• Kylpyhuoneremontit - keittiökalusteet myynti + asennus

0400-767050

Max 15.000 €;n Rahoitus

Yksilöllistä palvelua 
Laihian erikoisliikkeistä!

Personlig betjäning 
i Laihias specialbutiker! 

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

000171

•

•

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

N:o 1

000171

•

•

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..

STARKARE TILLSAMMANS
&

7  000 exemplar varenda vecka! 
Postutdelning fredagar.
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Miten puuttua 
teinin iho-ongelmiin?

Asiantuntijat vastaavat lukijoiden kysymyksiin.
Teinin iho-ongelmat ovat arka aihe. Voiko ruoka-
valiolla vaikuttaa asiaan? Missä vaiheessa olisi hyvä 
ottaa yhteyttä lääkäriin?

Vanhemman tai muun läheisen aikuisen on hyvä 
käydä teinin kanssa läpi ihonhoidon perusteet jo hy-
vissä ajoin ¬– viimeistään silloin, kun ensimmäiset 
�nnit ilmestyvät teinin iholle.

Rasvoittuvan ihon hoidossa tärkeintä on puhdistaa 
iho päivittäin talineritystä vähentävällä pesuaineella 
ja kosteuttaa pesun jälkeen iho kevyellä voiteella, 
joka ei rasvoita ihoa.

Finnejä ei kannata puristella, jotta ne eivät tulehdu. 
Finnien päälle voi levittää voidetta, joka kuivattaa 
näppylöitä ja vähentää uusien muodostumista.

Jos itsehoito ei lievitä oireita tai teini kokee iho-

ongelmat vaikeina, kannattaa ottaa yhteys ihotauti-
lääkäriin. 

Aknen hoitoon tarkoitetut reseptilääkkeet saattavat 
kuivattaa voimakkaasti ihoa ja limakalvoja, jolloin 
ihon tehokkaampi kosteutus on tärkeää. 

Kysymykseen vastasi ihonhoitoon erikoistunut 
farmaseutti Hertta Hurme Yliopiston Apteekista. Ai-
voliiton, Diabetesliiton ja Sydänliiton käynnistämien 
talkoiden avulla Suomesta tehdään terveempi.

Aknessa eri asteita
Lievä akne: jonkin verran musta- ja valkopäitä tai 
märkänäppylöitä.
Keskivaikea akne: paljon märkänäppylöitä sekä 
jonkin verran arpeutumista.
Vaikea akne: iholla on edellisten lisäksi märkäonte-
loita ja pahempaa arpeutumista.



3Vasara-messut nyt jo 18:nnen kerran

Tapahtuma rakentajille, 
sisustajilleja kodin kunnostajille
Juha Rantala

Tämän syksyn isot rakennusmessut, Vasara-messut, 
järjestetään Botniahallissa Mustasaaren puolella 14.-
15. lokakuuta. Messut ovat rakentamisen, sisusta-
misen ja remontoinnin suurtapahtuma, josta kävijät 
löytävät ratkaisuja ja tuotteita sekä suurempiin että 
vähän pienempiinkin projekteihin.

- Olipa kyseessä sitten talopaketin, mökin tai varas-
ton ostaminen, keittiön uusiminen, lämmitysvaihto-
ehtojen kartoittaminen tai vaikkapa sopivan remont-
ti�rman tai sisustussuunnittelijan  löytäminen, niin 
vastauksia ja vaihtoehtoja kannattaa katsastaa juuri 
Vasara-messuilta. Myös sisustuksesta ja designista 
kiinnostuneet löytävät messuilta kodin ja sisustuksen 
tuoreimmat tyylit ja trendit. Paikalla on lisäksi eri 
alojen asiantuntijoita kertomassa ja opastamassa mes-
suvieraita, kartoittaa messut järjestävän Pohjanmaan 
Expo Oy:n toimitusjohtaja Jukka Hakala tapahtumaa.

Vasara-messut järjestetään tänä vuonna nyt jo 
18:nnen kerran. Aikaisemmin messut olivat kolmi-
päiväiset, mutta vuonna 2007 tapahtuma muuttui 
kaksipäiväiseksi.

- Palaute tuli näytteilleasettajilta. Tapahtumaan 
haluttiin lisää tehokkuutta ja siinä myös onnistuttiin, 
sanoo Hakala.

Kävijämäärät ovat liikkuneet 8000-9000:ssä ja tänä-
kin vuonna messuille odotetaan reilua 9 000 kävijää. 
Näytteilleasettajia on mukana lähes 120.

- Messujen näyttelyalat ovat rakentaminen, sisus-
taminen, huonekalu ja design. Tapahtuma tarjoaa 
rakentajille, sisustajille ja kodin kunnostajille erin-
omaisen tilaisuuden löytää sopivia ratkaisuja omiin 
projekteihinsa, hakea ideoita ja neuvoja sekä tietysti 
tehdä hyviä kauppoja. Viikonlopun aikana on tarjolla 
tietoa ja tuotteita sekä suurelle yleisölle että rakennus-
alan ammattilaisille, sanoo Hakala.

Työnäytöksistä 
tietoiskuihin
Vasara-messujen ohjelma tarjoaa paljon hyödyllistä 
tietoa sekä työnäytösten että tietoiskujen muodossa.

- Tietoiskut käsittelevät mm. sisäilman laatua, uusia 
ratkaisuja jätehuoltoon ja kodin turvajärjestelmiä. 
Työnäytöksissä puolestaan esitellään uutta tekniikkaa 
sisäpintojen maalaukseen ja ammattilaiset näyttävät 
paikan päällä, miten kattoremontti ja katon kuntotar-
kastus hoituu tehokkaasti, kertoo Hakala.

Ruotsalainen, televisiosta tuttu nikkari, Martin Timell 
osallistuu messujen ohjelmaan lauantaina. Työnäytök-
sessään hän jakaa kodin kunnostajille niksejä tape-
tointiin ja laatoitukseen. Lauantaina nähdään myös 
Mallitoimisto Matinen tuottama työvaatenäytös.

Tällä kertaa messuille rakennetaan myös aivan oikea 
yksiö. Erika Rentola-Björklundin suunnittelema 
kokonaisuus esittelee järkevällä budjetilla toteutettuja 
ratkaisuja.

- Sisustuksessa käytetään syksyn rohkeita värejä ja 
toteutuksesta voi napata käytännöllisiä ideoita omaan 
kotiin, vinkkaa Hakala.

Yksiön toteutuksessa yhteistyökumppaneina ovat 
mukana mm. Hakola huonekalu, Vaasan Väri, Säde ja 
EVO Engineering Oy.

- Uskon, että tällaisen yksiön kokonaisuuden 
toteutus ja suunnittelu, minkä messuilla nähdään, 
sopii tiukempaankin budjettiin ja käy mielestäni 
hyvänä vinkkinä vaikkapa ensiasuntoaan sisustavalle 
nuorelle.

Monipuolinen 
tapahtuma
Pohjanmaan Expo Oy:n toimitusjohtaja Jukka Haka-
lan mukaan Vasara-messut ovat kehittyneet vuosien 
varrella monipuoliseksi ja mielenkiintoiseksi tapahtu-
maksi, jota kenenkään rakentamista ja remontointia 
suunnittelevan ei kannata jättää väliin.

Messut ovat löytäneet myös yleisönsä, sillä kävijöitä 
riittää koko Pohjanmaan alueelta aina Kokkolasta 
Kristiinankaupunkiin saakka unohtamatta Etelä-
Pohjanmaata ja muutakaan Suomea.

- Haluamme yhdessä näytteilleasettajien ja messu-
vieraiden kanssa kehittää tapahtumaa jatkossakin. 
Otamme huomioon ja tutkimme kaiken saamamme 
palautteen ja yritämme parhaamme mukaan hyödyn-
tää sitä sitten tulevilla messuilla, sanoo Hakala.

- Juuri saamamme palautteen pohjalta aikanaan 
aloitimme Vasara-messujen järjestämisen. Rakennus-
alan ammattilaiset ottivat meihin yhteyttä ja sanoivat, 
että tarvetta nimenomaan rakennusalan erikoismes-
suille löytyy. Ala menee valtavasti eteenpäin, tuotteet 
uudistuvat ja kuluttajat tarvitsevat tietoa. Tuolloin 
90-luvun alussa omakotitalojen myynti lähti myös 
uudestaan nousuun. Eli klassisesti sanottuna tällaisille 
messuille löytyi tilaus. 

Hakalan ja järjestävän messuyhtiön saaman pa-
lautteen mukaan kotiin halutaan satsata aina vain 
enemmän.

- Tietysti painopisteet ovat saattaneet vuosien 
varrella muuttua. 2013 ja sen jälkeen mm. huonekalu-
puoli tuli messuilla vahvemmin esille. Koti ja remon-
toiminen ovat aina kiinnostaneet ja messuvieraat ovat 
halunneet paikan päällä vertailla minkälaisia tuotteita 
on saatavilla ja miten ne soveltuvat omiin suunnitel-
miin. Kun paikalla on vielä eri alojen asiantuntijoita, 
niin messuilla saa varmasti koko alasta kokonaisval-
taisen kuvan.

Talonvalmistajat ovat huomioineet messuilla myös 
vapaa-ajan.

- Terassit, lasitukset kylpytynnyreineen ja porealtai-
neen ovat vapaa-ajanasunnoista puhuttaessa kasvava 
trendi. Kuten omasta asunnosta niin myös vapaa-
ajanasunnosta halutaan toimiva ja käytännöllinen. 
Kesäkeitaisiin kuuluu usein myös tulisija ja paljon, 
paljon muuta mukavaa, lupaa Hakala.

Vasara-messut Botniahallissa, Papinsaarentie 2, Mus-
tasaari 14.-15. lokakuuta. Messut ovat avoinna molem-
pina päivinä, lauantaina ja sunnuntaina, klo 10 - 17.
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sisustajilleja kodin kunnostajille
Yksiön toteutuksessa yhteistyökumppaneina ovat 

mukana mm. Hakola huonekalu, Vaasan Väri, Säde ja 

toteutus ja suunnittelu, minkä messuilla nähdään, 

hyvänä vinkkinä vaikkapa ensiasuntoaan sisustavalle 

Pohjanmaan Expo Oy:n toimitusjohtaja Jukka Haka-
lan mukaan Vasara-messut ovat kehittyneet vuosien 
varrella monipuoliseksi ja mielenkiintoiseksi tapahtu-
maksi, jota kenenkään rakentamista ja remontointia 

Messut ovat löytäneet myös yleisönsä, sillä kävijöitä 
riittää koko Pohjanmaan alueelta aina Kokkolasta 
Kristiinankaupunkiin saakka unohtamatta Etelä-

- Haluamme yhdessä näytteilleasettajien ja messu-
vieraiden kanssa kehittää tapahtumaa jatkossakin. 
Otamme huomioon ja tutkimme kaiken saamamme 
palautteen ja yritämme parhaamme mukaan hyödyn-

- Juuri saamamme palautteen pohjalta aikanaan 
aloitimme Vasara-messujen järjestämisen. Rakennus-
alan ammattilaiset ottivat meihin yhteyttä ja sanoivat, 
että tarvetta nimenomaan rakennusalan erikoismes-
suille löytyy. Ala menee valtavasti eteenpäin, tuotteet 
uudistuvat ja kuluttajat tarvitsevat tietoa. Tuolloin 
90-luvun alussa omakotitalojen myynti lähti myös 
uudestaan nousuun. Eli klassisesti sanottuna tällaisille 

Vasara-messuja järjestävän Pohjanmaan Expo 
Oy:n toimitusjohtaja Jukka Hakalan mukaan oli-
pa kyse talopaketin, mökin tai varastorakennuksen 
hankinnasta, keittiön uusimisesta, lämmitysvaih-
toehtojen kartoittamisesta tai sopivan remontti-
�rman ja sisustussuunnittelijan löytämisestä, niin 
Vasara-messuilta näitä asioita kannattaa katsas-
taa. 
- Kuva: Juha Rantala



Ruoka on hyvä syy mennä ulos
RUOKA Kesällä muistetaan taas, että ulkona ruoka 
maistuu paremmalta niin tavallisena arkipäivänä 
kuin viikonloppua juhlittaessa.
Suomalaiset eivät helposti säitä säiky, kun on hyvä syy 
ruokailla taivasalla, kuten vappuna. Olutasiantuntijana ja 
ruokatoimittajana tunnettu Anikó Lehtinen ulottaa saman 
asenteen pitkälle syksyyn. 

Ruokailun siirtämistä mahdollisimman usein taivaan alle 
hän suosittelee myös muille, joten kirjoitti inspiraatioksi 
ruokakirjan Ihan ulkona. 

Reseptiikka taipuu niin eväiksi kuin grillin äärelle, tai 
vaikkapa ulkoilmajuhliin.

– Ruoka on mahtava syy oleilla ulkoilmassa myös kau-
pungissa, Lehtinen huudahtaa.

– Olen aina viettänyt paljon aikaa ulkona ruokaillen, vaik-
ka olenkin helsinkiläinen ja asun kantakaupungissa.

Alakoululaisten lastensa kanssa hän menee syömään ulos 
niin usein, että sitä varten pakattu kassi on aina valmiina. 
Siellä on lämpimiä vaatteita, saippuakuplapurkki ja piirus-
tusvälineitä.

– Ruuaksi teen usein, mitä kaapista löytyy. Joskus haem-
me eväät suoraan kaupasta, Lehtinen kertoo.

– Yritän tehdä ulos siirtymisestä vaivatonta, mutta on 
toki niitäkin kertoja, jolloin panostan esivalmisteluihin 
enemmän.

Toisinaan ateria grillataan, joskus ruokia napostellaan 
pikkuhiljaa. 

Usein ruokailemaan kutsutaan muitakin, ja silloin jokai-
nen voi tuoda jotain mukanaan.

– Jos menemme eväinemme vaikka puistoon, niin saatan 
ilmoittaa somessa, että täällä ollaan, liittykää seuraan.

Kun yhteinen ruokahetki järjestetään ulos, on se monin 
tavoin vaivattomampaa koota ystäviä yhteen, kuin kutsua 
ihmisiä kotiinsa. 

Anikó Lehtinen on huomannut myös, että ulos on hel-
pompi saada ihmisiä mukaan.

– Esimerkiksi sinkut saattavat vierastaa lapsiperheen luo-
na kyläilyä, mutta ulkona yhdessäolo on rennompaa.

Hän on huomannut, että lapset ovat ulkona parempaa 
seuraa etenkin aurinkoisella säällä, koska kirkkaalla säällä 
puhelimien näyttöä on hankala tihrustaa, joten pelit eivät 
vie heidän huomiotaan.

Eväsruuissa hän pitää nyrkkisääntönä helppouden ja sen, 
että ruuat maistuvat huoneenlämpöisinä. 

Kalaa ei ole tarjolla koskaan, ja salaatit hän sekoittaa vasta 
paikan päällä. 

– Myös se on tärkeää, ettei ruokia tarvitse raahata selkä 
vääränä, Lehtinen sanoo.

– Pelkkä viltti riittää hyvin, mutta siitä pidän kiinni, että 
mukana on kunnon juomalasit. Mikään juoma ei maistu 
hyvältä, jos sitä ei juo oikeasta lasista.
Resepti: Anikó Lehtinen: Ihan ulkona. WSOY, 2017.

MUISTILISTA
Anikón vinkeillä ulos syömään ja juomaan
Tarvitset ruokien ja juomien kuljettamiseen kunnollisia 
muoviastioita (käytetyt jäätelörasiat ovat hyviä!), juomapul-
loja ja termospullon. 

Ota mukaan muovikasseja, joihin voita pakata roskat ja 
likaiset astiat. Älä jätä jälkeesi mitään.

Satsaa hyviin viltteihin. Parhaita ovat sellaiset, joiden toi-
nen puoli on kosteutta läpäisemätöntä kangasta ja muovia.

Pukeudu rennosti ja tarpeeksi lämpimästi, niin jaksat 
istuskella kauemmin. 

Lapsille kannattaa olla valmiiksi pakattuna kassi, jossa 
on lisävaatetusta ja ajanvietettä. Pipot ja hanskat ovat illan 
viiletessä joskus kesälläkin tarpeen.

Tilavassa repussa tavarat on helppo kuljettaa. Lisäksi pieni 
kylmälaukku on kätevä.

Ota mukaan lukemista ja musiikkia (hanki kännykkään 
sopiva kaiutin).

Nakkipiiloja, kasvispaloja 
ja pähkinäsuklaaherkkuja
Nakkipiilot
(Noin 15 kpl)
1 pkt (500 g) voitaikinaa
1 pkt (300 g) prinssinakkeja
1 kanamuna voiteluun

Sulata voitaikina pakkauksen ohjeen mukaan. Kauli taikina 
ohuemmaksi ja leikkaa siitä kapeita suikaleita.
Kääri yksi nakki taikinasuikaleeseen ja laita ne leivinpape-
rille uunipellille.
Voitele kanamunalla ja paista uunissa 200 asteessa noin 10 
minuuttia tai kunnes taikina ruskistuu kauniisti.

Tomaattitartar 
sellerinvarsilla
6 tomaattia
½ punasipulia
1 dl basilikaa, pieneksi leikattuna
½ dl pieniä kapriksia
2 rkl oliiviöljyä
1 tl juoksevaa hunajaa
1 tl suolaa
4 lehtisellerin vartta, pestyinä ja 5 cm:n 
pätkiksi leikattuina
2 rkl balsamicoa

Valmista ensin tomaattitartar. Pese tomaatit ja lohko ne. 
Poista siemenet ja pilko tomaatit hyvin pieniksi kuutioiksi. 
Raasta punasipuli karkealla terällä. 
Sekoita tomaattikuutiot, sipuliraaste ja basilika.
Soseuta kaprikset ja oliiviöljy sauva- tai tehosekoittimella.
Sekoita kapristahna, hunaja ja suola.

Yhdistä lopuksi tahna ja tomaattiseos.
Annostele tartar sellerinvarsien kouruihin ja pirskota päälle 
balsamicoa. Tuloksena on täydellisiä, hyvin säilyviä maku-
paloja alkuruuaksi.

Pähkinäcrunchersit
(9 kpl)
18 cream cracker -keksiä
200 g tummaa suklaata
2 dl Nutellaa
pähkinöitä

Asettele vuokaan yhdeksän keksiä tiiviisti vierekkäin. Sulata 
suklaa ja lisää siihen 3 rkl Nutellaa. Voitele keksien päälli-
puoli paksulti Nutellalla. 
Paina toinen keksi päälle. Voitele jäähtyneellä suklaanu-
tellalla. Sirottele päälle pähkinöitä ja laita kylmään yön yli. 
Ota crunchersit mukaan tiiviissä laatikossa.

Pakastetut mansikat ja omenalohkot 
ajavat mehuboolissa jäiden virkaa
Kaikille maistuva mehubooli
mansikoita, pakastettuina
omenaviipaleita, pakastettuina
1 l omenamehua, hyvin viilennettynä
1 l sitruunavirvoitusjuomaa, hyvin viilennettynä
5 dl kivennäisvettä, hyvin viilennettynä

Sekoita booli paikan päällä suoraan kannuihin tai boolimal-
jaan. 
Laita pakastetut hedelmät maljaan ja kaada mehu päälle. 
Lisää lopuksi hyvin viilennetyt hiilihappopitoiset juomat, 
joilla pystyt säätelemään boolin makeutta.

Teksti: Crista Lassfolk-Feodoro�
Kuva: Else Kyhälä
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Kesän festereiden jäätyä jo kauas taak-
se, avaa Copper Island huikean tapah-
tumasyksyn perjantaina 13.10. Vaasan 
Jäähallissa. Markoolio, ylivoimaisesti 
suosituin suomalainen räppäävä multi-
lahjakkuus tulee yhtyeensä kanssa vih-
doin Vaasaan.  Kenelläkään Markoolion 
livenä nähneellä ei ole epäilystäkään 
siitä, minkälaiset bileet on tarjolla. Show 
lähtee käyntiin heti alku sekunneilta 
eikä rauhoitu illan missään vaiheessa. 

Markoolio, alias Marko Lehtisalo on syntyjään Lahdesta, mutta 
muutti Ruotsiin jo kuuden kuukauden ikäisenä. Huumoria ja show-
henkeä täynnä oleva nuorimies ”löydettiin” bussista Tukholman kes-
kustassa kahden  musiikkituottajan toimesta. Eikä aikaakaan kun 
ensimmäinen hitti ”Sommar och sol” löysi tiensä soittolistoille. Loppu 
onkin sitten historiaa.

Markoolio yhdistää musiikissaan luontevasti räpin ja eurodancen 
ja jokainen kappale sisältää aimo annoksen huumoria sekä biletys-
tä. Kesän hitissään ”Bastukungen” hän tapansa mukaan tuo esiin 
suomalaisuutensa,  ylpeänä juuristaan. Ura Ruotsissa on ollut moni-
puolinen. Koko kansan rakastama bileräppäri on musiikkinsa lisäksi 
tullut tunnetuksi myös näyttelijänä, tv-juontajana, radioäänenä ja 
jopa tanssitähtenä. Luvassa onkin monipuolinen kattaus Markooliota 
itseään.

Fri 13.10. @VAASA ARENA

Markoolio & Friends from 90´s

ISHALLEN ÖPPNAR HÖSTENS PARTYN
Nu när sommarens festivaler är över öppnar Copper Island en 
händelserik höst I Vasa ishall. Festandet börjar den 13 okto-
ber när Markoolio med sitt band gör entre. Den överlägset po-
puläraste finska rappande multitalangen kommer äntligen till 
Vasa. Den som har sett Markoolio live I estraden vet vad man 
kan vänta sig av kvällen. Det är show från första sekund och 
lugnar inte ner vid något skede under uppträdandet.

Markoolio, alias Marko Lehtisalo är född I Lahtis men flyttade till Sverige när han var endast 6 
månader gammal. Mannen med sinne för humor och show “hittades” av två musikproducenter i en 
buss I centrala Stockholm. Det tog inte länge innan den första hitlåten “Sommar & Sol” fanns med 
på spellistorna. Succen hade fötts. 

Markoolios låtar är en blandning av rap och Eurodance. Vaje låt innehåller stora mängder humor 
och fest. I sommarhiten “Bastukungen” framkommer Markoolios stolthet över sina finska rötter. 
Hans karriär I Sverige har varit mångsidig. Den uppskattade rapparen har förutom med sin musik 
också blivit känd som skådespelare, programledare, radiopratare och dansmästare. 

BILESYKSY 
AVATAAN 
JÄÄHALLISSA



Kevään bileissä jäähalli tuntui jäävän pieneksi, kun juhlinta lähti käyntiin. Koko kilpajää katetaan taas 
yhdeksi isoksi tanssilattiaksi ja nupit käännetään kaakkoon. Kevään tapahtuma keräsi paikalle suuren 
määrän naispuolisia bilettäjiä, mutta toki miehetkin lopulta ”heräsi” tapahtumalle ja parketilla nähtiin 
lähes kolmetuhatta juhlijaa. Nyt on odotettavissa jälleen samanlaista menoa. 

Markoolion rinnalle on kiinnitetty kaksi kovanluokan Ysäritähteä, Dr. Alban ja Captain Jack. Molem-
pien artistien hittimäärä on uskomaton ja soittolistojen kestomenestyjiä tullaan kuulemaan illan aikana 
useampia. It´s My Life, Sing Hallelujah, Let the Beat Go, Dr Albanin tuotannosta saadaan kuulla illan 
aikana takuuvarmasti. Kuin myös Captain Jackin Another One Bites the Dust, Holiday ja Drill Instructor 
laittaa takuuvarmasti bileet käyntiin.

NONSTOP -BUSSILLA PERMANNOLLE TAI VIPPIIN
Tapahtumaan on helppo saapua paikalle keskustasta kulkevan NonStop -bussikuljetuksen avulla. 

Bussi ajaa NonStopina SportShopin (Hovioikeudenpuistikko 21) ja jäähallin väliä 18:15-20:00 välisen 
ajan ennen tapahtumaa. Tapahtuman jälkeen on myös bussikuljetus takaisin keskustaan. 

Liput tapahtumaan myy lippu.fi sekä SportShop Hovioikeudenpuistikolla ja tarjolla on kahden eri 
kategorian lippuja. Normaalilippu maksaa 29,90€ (+toimituskulut) ja se oikeuttaa sisäänpääsyyn per-
mannolle ja numeroimattomille istumapaikoille jäähallin A-katsomossa. Myös tähän tapahtumaan on 
tarjolla 59,90€ (+toimituskulut) hintaisia VIP-lippuja. Niiden haltijoille on varattuna oma sisäänkäynti 
omalla narikallaan sekä VIP-katselualue tarjoilupisteineen parhailla paikoilla lavan välittömässä lähei-
syydessä. Lisäksi VIP-lipun hintaan sisältyy snack-buffet, joka tarjoillaan klo 18:30-20:00. Buffet si-
sältää ranskalaisia ja dippejä, tuliset wingsit, dippikasviksia, salaattia, patonkia ja yrttivoita. Tervetuloa 
nauttimaan ysäritähdistä jäähallille!

Illan aikataulu:
18:30 ovet avataan
19:00 DJ Tornio
20:00 Dr. Alban
21:30 Captain Jack
23:00 Markoolio

SUOSITTU 
YSÄRITEEMA 
SAA JATKOA 

Fri 13.10. @VAASA ARENA

Markoolio & Friends from 90´s

Markoolio, Dr. Alban ja Captain Jack tuovat 90-luvun hitit Vaasaan

Suureen yleisöön hyvin uppoava Ysäriteema saa jatkoa 
13.10. järjestettävässä tapahtumassa. Kova kolmikko Mar-
koolio, Dr. Alban ja Captain Jack tarjoavat jäähallilla vahvan 
kattauksen 90-luvun hittejä.

MED NONSTOP BUSS TILL ISHALLEN
Det är lätt att ta sig till ishallen från centrum. 
Från kl.18:15 till 20:00 kör bussen nonstop 
mellan Sport Shopen (Hovrättsesplanaden 
21) och ishallen . Också efter evenemanget 
löper busstrafiken till centrum.

Biljetter till evenemanget kan köpas från www.lippu.fi och Sport 
Shop. Du kan välja mellan två olika kategorier av biljetter. Normal 
biljett kostar 29,90 (+exp.avg.) och med denna biljett har du tillträde 
till parketten och A-läktaren. Du kan även välja VIP biljett med priset 
59,90 (+exp.avg.).  VIP biljetten innehåller särskild ingång till ishal-
len, egen garderob, tillträde till VIP läktaren nära scen samt tillgång 
till snackbuffet. Buffetbordet serverar från kl.18.30-20.00 pomfritt 
med dipp, hot wings, dippgrönsaker, sallad, batong med örtsmör. 

Välkommen att njuta av Ysäriartisterna till ishallen.

Kvällens program:
18:30 Dörrarna öppnas
19:00 DJ Tornio
20:00 Dr. Alban
21:30 Captain Jack
23:00 Markoolio



Hanki lippusi nyt upeisiin joulukuun Show & Dinner -tapahtumiin - 

JARI SILLANPÄÄ TÄHDITTÄÄ 
JOULUKONSERTTIA 
Fri 08.12. @VAASA ARENA

SUURI JOULUKONSERTTI

Menu
Tervetuliaismalja
- Kuohuviini (Vain VIP Deluxe)

Alkuruoka
- Maalahden limppu- Kylmäsavulohi-tartar, sitruunaviipaleita, tilliä- Sitruunamarinoitu kaalisalaatti punasipulilla katkarapujen kera 

Jälkiruoka
Legendaarinen Jäähallin taytekakkubuffee - Mansikkakakku
- Prinsessakakku
- Suklaakakku
- Vadelmakakku
- Banaanikakku 

Pääruoka

Sat 09.12. @VAASA ARENA

LEGENDS @VAASA ARENA

VIP SHOW + DINNER (K18): 109,90€ ja VIP DELUXE SHOW + DINNER (K18) 139,90€ -liput sisältävät 
Shown lisäksi erittäin korkealaatuisen Buffét -illallisen. Deluxe -lipulla vielä lasi kuohuvaa alkuun 

ja parhaat paikat lavan välittömästä läheisyydestä. VIP-paketit on saatavilla molempiin tapahtumiin 
SportShopista numerosta 0201 555 600.

Pikkujoulupaikka vielä hakusessa? Ei hätää, sillä Vaasa Are-
nalla järjestetään joulukuun alussa kaksi erittäin korkeatasois-
ta Show & Dinner -tapahtumaa tähditettynä huippuesiintyjillä. 
Perjantaina 8.12. lavalla nähdään joulutunnelmissa iskel-
mätaivaan tähdet Jari Sillanpää, Anne Mattila ja Laura Vouti-
lainen. Lauantaina 9.12. palataan 1970-luvulle loistavien tribu-
uttibändien kanssa: luvassa on maailmankuulu ABBA 1974 
Tribute Show sekä Elvis Tribute by Aaron Show. Parhaat paikat 
menevät nyt - ole nopea.

Vaasan Suuri Joulukonsertti tarjoaa kauneimmat 
suomalaiset joululaulut iskelmätaivaan rakastettujen 
artistien tulkitsemana. Nimet Jari Sillanpää, Anne 
Mattila ja Laura Voutilainen eivät juuri esittelyjä 
kaipaa - luvassa on varmasti ikimuistoinen ilta huip-
puartistien seurassa.

Heti seuraavana päivänä, lauantaina 9.12. jää-
halllissa on luvassa nostalgiaa ja hittejä maailmalta 
kun Legends at the Vaasa Arena -konsertissa lavalle 
nousevat sekä ABBA että Elvis -tribuuttiyhtyeet.

VAIVATON TAPA JÄRJESTÄÄ PIKKUJOULUT
Tapahtumien lipunmyynti on täydessä vauhdissa 

ja kysyntä on ollut vilkasta.
- Lipunmyynti molempiin tapahtumiin on lähtenyt 

hyvin liikkeelle. Normaalilipuissa on vaihtoehtoina 
seisomakatsomo- (25,90€ +toim.maksu) tai istu-
makatsomoliput (35,90€ +toim.maksu). Molemmat 
tapahtumat ovat Show & Dinner -konsertteja, joten 
saatavilla on myös todella kattavan illallismenun si-
sältävät VIP Show + Dinner (109,90€ +toim.mak-
su) ja VIP Deluxe Show + Dinner (139,90€ +toim.
kulut) -liput. Molemmat sisältävät henkilökohtaiset 
paikkavaraukset VIP-pöydistä VIP-alueelta ja oman 
sisäänkäynnin tapahtumaan. Deluxe -lipun ostaneet 
saavat parhaat paikat aivan lavan läheisyydestä 
sekä lasillisen kuohuvaa saapuessaan, kertoo Vaa-
san Sportin Leena Lundström.

Lippuja on vielä saatavilla kaikissa kategorioissa.

- Lippuja ja VIP-pöytiä on vielä vapaana molem-
mille päiville. Show & Dinner -tapahtumat ovat 
myös oiva ja vaivaton tapa järjestää esimerkiksi yri-
tyksen tai työpaikan pikkujoulut. Oli sitten kyseessä 
1-2 hengen tai vaikka sadan hengen ryhmä niin 
löydämme varmasti kiinnostavan paketin. 

Asiakkaiden tarpeisiin varaudutaan myös ennak-
koon ruuhkien välttämiseksi.

- Otamme muutamaa viikkoa ennen tapahtumaa 
kaikkiin VIP-asiakkaisiin yhteyttä, jotka halutessaan 
voivat tehdä esimerkiksi juomatilaukset etukäteen 
valmiiksi pöytiin.

Lundström korostaa vielä illallismenun laadukasta 
sisältöä.

- Tarjolla on erittäin korkeatasoinen illallisbuffee, 
jossa löytyy varmasti jokaiselle mieluisat vaihtoeh-
dot. Se yhdistettynä tähtiartisteihin takaa onnistu-
neen illan Vaasa Arenalla. Tilaa nyt oma paikkasi, 
päättää Lundström.  

SUURI JOULUKONSERTTI AIKATAULU:
18:00 ovet avataan, VIP-ruokailu alkaa
19:30 Laura Voutilainen
21:00 Anne Mattila
22:30 Jari Sillanpää

LEGENDS AT THE VAASA ARENA AIKATAULU:
18.30 ovet avataan, VIP-ruokailu alkaa
20.00 ELVIS tribute 
22.00 ABBA tribute 





SAMI 
HEDBERG 
ON ICE 

Stand up -kiertue saapuu Vaasaan 14.10.

Sat 14.10. @VAASA ARENA

SAMI HEDBERG ON ICE

ICE BREAKER SHOW & DINNER 

14.10.2017 Vaasa Arena

Ovet auki 17.15, illallinen tarjolla klo 17.30

Yrttisalaattia & vadelmavingretteä

Kolmen juuston salaattia

Pippuri-savulohisalaattia & Lime –yrttivinegrette

parmankinkkuun käärittyä mangoa

marinoituja kasviksia

Maissileipää ja avocadovoita

* * *

Pinaatti – vuohenjuusto ohrattoa

Broileria marsalakastikeessa

* * *

inkiväärillä maustettu mansikka – raparperi clafoutis

& vaniljaranskankermaa

Erityisruokavaliot ja allergiat sekä juomatilaukset ennakkoon

osoitteeseen: ravintola@vaasansport.fi

Saapumisohjeet lähetetään noin viikkoa ennen tilaisuutta.

149,50€/hlö

sisältää illallisen lisäksi eteispalvelun, give away –lahjan,

Show & Dinner –passin ja istumapaikat permannolta.

www.onice.fi

Yksi tämän hetken valovoimaisimmista stand up 
-esiintyjistä, Sami Hedberg, tuo jäättömän ja 
luistimettoman On Ice -hallikiertueensa lokakuussa
Vaasa Arenalle.

Syksyn hallikiertueella Sami Hedberg venyy taas uusiin ulottuvuuksiin. Tällä kertaa tapahtumapai-
koiksi on valittu suurhallit ja kiertueen keskiössä on puhtaasti stand up –komiikka. Sami pistää itsensä 
täysillä peliin ja todistaa, että lämpimän tunnelman saa aikaan myös isoihin halleihin!

Kiertueen jälkeen keikkatauolle jäävä Hedberg toivottaa kaikki tervetulleiksi.
- Kaikenlaista on tullut tehtyä, mutta kyllä se komiikka on aina lähinnä sydäntä. Hienointa on, että 

stand upin kysyntä kasvaa jatkuvasti, jolloin osa teatterisaleista jää pieniksi ja silloin pääsee esiin-
tymään näin isoille yleisöille, sanoo Hedberg.

Jäätön ja luistimeton Sami Hedberg On Ice –hallikiertue sisältää aitoa kokovartalomiestä ja myös 
uutta sisältöä, ja sopii niin pikkujouluviihteeksi kuin valopilkuksi keskelle pimeää syksyä. 
Liput tapahtumaan myy lippu.fi. 

Normaalien lippujen lisäksi Sami Hedberg 
On Ice -tapahtumaan on saatavilla myös ra-
joitettu määrä 149,50€ hintaisia Ice Breaker 
Show & Dinner -lippuja, jotka sisältävät sekä 

Shown että herkullisen illallisen parhaine 
paikkoineen.  Lisäksi tarjolla on myöskin 

rajoitettu määrä Meet & Greet -lippuja, jossa 
pääset tapaamaan Samin henkilökohtaisesti. 
Meet & Greet -lipun voi yhdistää mihin ta-

hansa pääsylippuun. Katso lisää tapahtuman 
nettisivuilta: www.onice.fi.



Vaasan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kim Berg:

Vaasa haluaa tulevaisuudessa olla osa Suomen kaupunkien 
Sixpackia eli mukaan kuuden suurimman kaupungin jouk-
koon. Päästäkseen tähän täytyy alueen vetovoima olla kun-
nossa ja  muuttovirran kautta saada väkimäärä nousuun.

Vaasan kaupunginhallituksen puheenjohtaja 
Kim Berg (SDP) on tyytyväinen kaupungin tämän-
hetkiseen viihdetarjontaan.

- Meillä on tarjolla korkealuokkaista viihdettä 
useassa eri kategoriassa. Urheilupuolella on niin 
Veikkausliigaa, jääkiekon Liigaa kuin Amerik-
kalaista jalkapalloa ja futsalia maan korkeimmalla 
sarjatasolla. Näiden lisäksi musiikkitarjonta eri 
konserttien ja isompien tapahtumakokonaisuuk-
sien myötä on hyvää, unohtamatta kulttuuripuol-
takaan. Vaasa tarjoaa ympäri vuoden monia eri 
vapaa-ajanviettomahdollisuuksia niin eri ikäisille 
alueen asukkaille kuin kaupungissa vieraileville 
ihmisille, kertoo Berg.

Vaasan kaupunki on asettanut tavoitteek-
seen olla yksi vetovoimaisimmista kaupungeista 

Suomessa. Sen avulla sisäänmuuttoliikennettä 
pyritään saamaan aktiivisemmaksi.

- Haluamme saada eri alojen osaajia valitse-
maan Vaasan omaksi kaupungikseen, jossa ra-
kentaa työuraa ja kasvattaa perhettä. Usein päätös 
tehdään kokonaispaketin mukaan, joihin kuuluu 
neljä tärkeää päätekijää: työpaikka, koti, julkiset 
palvelut kuten esimerkiksi koulut ja terveydenhu-
oltopalvelut ja neljäntenä vapaa-aika, listaa Berg.

Vapaa-ajan viettomahdollisuudet ja kaupungin 
tarjoamat puitteet niihin ovat siis iso osa koko-
naisuutta?

- Kyllä ehdottomasti. Yksi tärkeistä kriteereistä 
on riittävän elovoimainen kaupunki, joka ei uinu 
talvellakaan. Meidän täytyy pystyä tarjoamaan 
kunnolliset vapaa-ajan harrastemahdollisuudet 

mahdollisimman kattavasti ja se tarkoittaa myös 
urheilupaikkojen, kuten jäähallin, jalkapallokent-
tien ja palloilu- sekä liikuntahallien riittävää laatua. 

EI PELKKÄÄ KILPAURHEILUA
Urheilupuolella kaikki eri harrastetasot tulee 

myös huomioida.
- Usein ajatellaan, että halleja ja stadioneja 

rakennetaan vain pääsarjatason joukkueita sekä 
kilpaurheilua varten, mutta erittäin tärkeää on har-
raste- sekä junioripuolen palveleminen sekä tilojen 
monikäyttöisyys. Lasten ja nuorten harrastaminen 
on juuri sitä tulevaisuuteen satsaamista ja es-
imerkiksi jääkiekkopuolella myöskin he tarvitsevat 
seinät sekä hallin ympärille pystyäkseen harras-
tamaan lajia. 

  Urheilun junioripolku on Bergille tuttu, sillä hän 
on pelannut aktiivisesti sekä jääkiekkoa että jalka-
palloa nuoresta alkaen. Vielä tänä päivänäkin mies 
on tuttu näky maalivahtina harrastevuoroilla Vasa 
Arenalla.

- Urheilu ja liikunta on hyvää vastapainoa työn-
teolle. Itse pyrin käymään maalissa muutaman 
kerran viikossa ja se tarjoaa hyvän irtioton arjen 
askareista – kun on maalissa, niin työasiat eivät 
ole päällimmäisinä mielessä.

TILOJEN MONIKÄYTTÖISYYS 
LISÄÄ VIIHDETARJONTAA

Tänä päivänä kun rakennetaan uusia tiloja, niin 
on tärkeää, että ne ovat monikäyttöisiä.

- Botniahalli on isojen messujen ja tapahtumien, 
kuten viime syksynä järjestettyjen Suomen Yrit-
täjäpäivien järjestämiseen hyvin soveltuva pai-
kka. On hienoa myös huomata, että tapahtuma-
järjestäjät ovat ottaneet niin uuden Elisa Stadionin 
kuin jäähallinkin paikaksi konserttien järjestämis-
een. Kun tilat tehdään valmiiksi monikäyttöisiksi, 
saadaan niiden käyttöastekin maksimoitua. 
Erilaiset tapahtumat varmasti huomioidaan jatkos-
sakin kun uusia tiloja tehdään tai vanhoja remon-
toidaan.

Vaasan syksy tarjoaa tukun mielenkiintoisia ta-
pahtumia.

- On positiivista, että tapahtumia on tarjolla eri 
ikäluokille ja genreille. On 90-lukua, Polar Soundia, 
StandUpia ja joulutapahtumaa niin iskelmätähdillä 
kuin heviosastolla maustettuna. Varmasti jokainen 
löytää itselleen mieluisen tapahtuman, johon osal-
listua. Ja toivon todella, että ihmiset löytävät kau-
pungissamme järjestettäviin eri tapahtumiin, sillä 
sitä kautta myös tarjonta varmasti kasvaa, päättää 
Berg.

Kim Berg on aktiivinen urheiluihminen. Mies on tuttu näky harrastekiekkovuorojen maalilla.

 RIITTÄVÄ TAPAHTUMATARJONTA 
 OSA ISOMPAA KOKONAISUUTTA



UPCOMING EVENTS @VAASA ARENA 

OCTOBER NOVEMBER DECEMBER
Fri 06.10. - Sun 08.10.
Suomen Jääkiekkoliiton A-Nuorten turnaus

Sat 07.10. 17:00  
LIIGA: Sport - Ilves

Sat 07.10.   
GAMEOVER Octoberfest: Kotipelto &
Liimatainen Duo (Statovarius / Sonata Arctica)

Fri 13.10. 
Markoolio & Friends from 90´s

Sat 14.10. 
Stand Up: Sami Hedberg on Ice

Sun 15.10. 17:00 
LIIGA: Sport - JYP

Sat 21.10. 17:00  
LIIGA: Sport - Tappara

Sat 21.10.   
GAMEOVER: Jani Wikholm

Wed 01.11. 18:30
LIIGA: Sport - Kärpät

Fri 03.11. 18:30
LIIGA: Sport - TPS

Fri 03.11.   
GAMEOVER: Joona&Frogley Duo (Skädäm/Yö)

Sat 11-12.11. 
Cheerleadingin SM-karsinnat

Thu 16.11. 18:30
LIIGA: Sport - Jukurit

Fri 17.11. - Sun 19.11.
Suomen Jääkiekkoliiton A-Nuorten turnaus

Tue 21.11. 18:30
LIIGA: Sport - Pelicans

Fri 24.11. 
Polar Sound Festival: Village People & Rednex

Sat 25.11. 
Polar Sound Festival: Apulanta & Vesala

Tue 28.11. 18:30
LIIGA: Sport - KalPa

Sat 02.12. 17:00
LIIGA: Sport - HPK

Thu 07.12. 18:30
LIIGA: Sport - Kärpät

Fri 08.12.
Suuri Joulukonsertti: 
Jari Sillanpää, Anne Mattila & Laura Voutilainen

Sat 09.12.
Legends @Vaasa Arena: 
ABBA 1974 Tribute Show

Wed 13.12. 18:30
LIIGA: Sport - JYP

Fri 15.12. 18:30
LIIGA: Sport - Tappara

Sun 17.12.
Raskasta Joulua 2017: Joe Lynn Turner, Tarja 
Turunen, Marko Hietala with friends

Thu 28.12. 18:30
LIIGA: Sport - Jukurit

25.11. 07.10.

GAME OVER
GAMEOVER -tilaisuudet järjestetään kaikissa Sportin 
perjantain ja lauantaina Liigaotteluissa kaudella 2017-
18. GAMEOVER alkaa heti ottelun jälkeen OlviPubissa 
ja paikalla tunnettuja esiintyjiä. Tilaisuuteen on vapaa 
sisäänpääsy (K18).
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.me ame ia.

Julkaisemme viikoittain lukijoiden kuvia digial-
bumissa. Voit osallistua sähköpostitse, lähettä-

mällä kuvasi sekä nimesi osoitteeseen mega@upc.� 
Vi publicerar varenda vecka våra läsares bilder 

i digialbumet. Du kan delta via e-post. Skicka 
in bilden till mega@upc.� med namn och ort. 

Tarja Vainio, Mustasaari. "Tulkoon syys ja talvi!"

Maija Leppäniemi, Isokyrö
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Tapio ajamäki, li ärmä

Maj tin jörklun , ravais. "Liten men tu !!"

rja tunen, ietarsaari. " amuka villa tävänjoella"
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VARJE TORSDAG @BOCK'S - JOKA TORSTAI @BOCK'S

Om alla invånare i gamla Vasa län skulle 
köpa lokalproducerat direkt av producent 
för minst 10 euro mer per vecka skapar vi 
5000 nya arbetsplatser. Det är ett mycket 
rimligt mål. Bock’s Haymarket uppmanar 
till action för att nå målet. 
Vi föreslår att alla medborgare inleder en 
Torsdagsrörelse som går ut med följande 
manifest:
- att du och din familj en dag i veckan - tors-
dag förslagsvis - köper och konsumerar 
enbart lokalproducerat direkt från producent. 
- du kan handla även i vanliga butiker som 
tillhandahåller varor direkt av producent, 
gå på Reko eller marknader och hallar av 
typ Bock’s Haymarket. Välj den rutin som 
passar dig bäst och gör det möjligt att 
anpassa rutinen så att det viktiga är att 
handla rätt- inte var.
- använd gärna ytterligare en dag, eller om 

torsdagen inte passar, välj en annan. Hu-  
vudsaken är att du är med på riktigt och 
tar med hela familjen i engagemanget
 - vi uppmanar speciellt alla offentligt an-
ställda och i all synnerhet chefer, direktö-
rer, politiker, rektorer, läkare, forskare osv. 
att visa föredöme eftersom den offentliga 
sektorn speciellt lever på och av en god 
affärsekonomi
-   det gäller också att konsumera den 
lokala besöksindustrin istället för att åka till 
Thailand etc.
- en framgång för Torsdagsrörelsen skulle        
också leda till att de lokala producenterna 
kunde ta som ambition att höja kvaliteten 
så att vi med stolthet kunde säga att vi har 
bättre produkter än i övriga Europa.
Följ med i nästa nummer av Mega hur du 
kan sprida Torsdagsrörelsens Manifest 
vidare och hur du kan delta i övrigt.

Mikäli kaikki asukkaat vanhan Vaasan 
läänin alueella kuluttaisivat vähintään 
10 euroa viikossa enemmän suoraan 
paikallistuottajilta hankittuihin tuotteisiin, 
olisi tulos 5000 uutta työpaikkaa. Tämä on 
hyvin realistinen tavoite. 
           Bock’s Haymarket kehottaa toimin-
taan tavoitteen saavuttamiseksi. 
Me ehdotamme että kaikki kansalaiset 
tulevat mukaan Torstailiikkeeseen jolla on 
seuraava ohjelmajulistus:
- osta ja kuluta kerran viikossa – esimer-
kiksi torstaisin – vain suoraan paikallisilta 
tuottajilta ostettuja tuotteita.
- voit ostaa tavillisista kaupoista jotka 
myyvät suoraan tuottajilta, käy REKO:ssa 
tai markkinoilla kuten Bock’s Haymarket. 
Valitse tapa joka sopii sinulle viikoittain ja 
jonka voit ottaa elämäntavaksi pitkäjäntei-
sesti.
- käytä mielellään vielä toinen päivä tai    

valitse joku muu päivä ellei torstai sovellu. 
Tärkeintä on että kasvat perheenesi elä-     
mäntyyliin ja vastuulliseen kuluttamiseen
- me kehotamme julkisen sektorin pal-
veluksessa olevat ja niistä erityisesti joh-
tajat, päälliköt, poliitikot, rehtorit, lääkärit, 
tutkijat ym. osoittamaan esimerkillisyyttä 
koska julkinen sektori on hyvin riippuvai-
nen kaupallisen talouden tilasta.
- on syytä myös lisätä alueellista turismia 
Thaimaan ym. matkustamisen sijaan
- Torstailiikkeen menestys voisi myös luo-
da edellytykset paikallistuottajille nostaa 
laatutasoa niin, että voisimme ylpeydellä 
sanoa tuotteidemme olevan Euroopan 
parhaita.
Seuraa Megan seuraavaa numeroa jossa 
annetaan lisätietoja miten ohjelmajulistus-
ta voidaan jakaa ja muutenkin osallis-
tua toimintaan.

Torsdagsrörelsen

Torstailiike

TORSDAGSRÖRELSEN TORSTAILIIKE

Vi stöder 
Torsdagsrörelsen 
- tuemme Torstailiikettä:

”Torstailiike” on erinomainen 
aloite jota tuen lämpimästi. Nyt 
meidän on yhdessä otettava 
koppi tästä. Positiiviset dynaa-
miset vaikutukset voivat muut-
taa maatalouspolitiikkaa huo-
mattavasti. Näen tämän myös 
askeleena kohti uutta rajoja 
ylittävää paikallispolitiikkaa 
sekä ihmisiä yhdistävää seudun 
kehittämistä. Haluan haastaa 
kaikkia – erityisesti poliitikkoja 
– toimimaan Torstailiikkeen 
tavoitteiden mukaisesti!

”Torsdagsrörelsen” är ett utmärkt initiativ som jag varmt 
stöder. Nu är det min och din uppgi� att ta lyra på allvar. De 
positiva dynamiska e�ekterna kan komma att ändra på jord-
brukspolitiken ordentligt. Jag ser detta även som ett steg i en ny 
gränsöverkskridande regionalpolitik - och regional utveckling 
- som på riktigt förenar människor. Jag vill utmana alla – och 
i synnerhet politikerna – att i enlighet med Torsdagsrörelsens 
målsättningar handla rätt!

Joakim Strand

Torstailiikkeen tavoitteisiin 
on helppo yhtyä. Lisäksi sen 
konsepti on ymmärrettävän 
yksinkertainen: mikäli kaikki 
me vanhan Vaasan läänin asuk-
kaat kuluttaisimme kymmeni-
sen euroa viikossa enemmän 
suoraan paikallistuottajilta 
hankittuihin tuotteisiin, 
olisi tulos näinkin pienellä 
lisäpanostuksella mullistava. 
Tuhansien ja tuhansien uusien 
työpaikkojen luominen tätä 
kautta olisi realismia ja hyvin-
voinnin lisääntyminen lähialueellamme käsin kosketeltavissa. 
Se on mahtava toimintasignaali ja -idea myös muille maakun-
nille Suomessa. Olkaamme täällä siis esimerkkinä uudesta 
ajattelutavasta hyvinvointimme eteen. Se koskettaa suoraan 
sinua ja minua - konkreettisesti.
Me poliitikot voimme näyttää esimerkkiä. Ja parhaiten se on-
nistuu yhteistyöllä ja yhteisymmärryksellä tukemalla tällaista 
loistoideaa ei vain puhein, vaan toimin.
Me voimme myös viedä tätä viestiä eräänlaisena haasteena 
eteenpäin. Siihen voivat tarttua kaikki, aina johtavassa asemas-
sa olevasta henkilöstä mattimeikäläiseen.
Tätä ajattelutapaa voi myös laajentaa. Voimme vuosittaisten 
ulkomaanmatkojen sijaan alkaa suosia alueellista matkailua, 
me poliitikot voimme halutessamme tehdä viisaita päätöksiä, 
joissa erilaisissa hankinnoissa, urakoissa ja kaupoissa suosim-
me paikallisia yrityksiä ja yrittäjiä.
Paikallisille tuottajille Torstailiikkeen mahtava ideologia voi 
luoda edellytyksiä jopa nostaa tuotteiden laatutaso sellaiselle 
asteelle, että voimme ylpeästi sanoa tuotteiden olevan Euroo-
pan puhtainta ja parasta.

Jukka Mäkynen



Björn-Erik Söderblom heter jag och är en man i mina bästa år. Gården har gått 
i arv i �ere generationer. Rexholmen �nns i Kvimo, Maxmo skärgård. Highland 
Cattle kom med 2008 och som enda gård i Finland inleddes uppfödning av Linde-
rödssvin 2015.

Hur länge har du hållit på att utveckla dina produkter och
vad gör du för att kvaliteten blir bra?
Linderödssvinet är en gammal ras som också kallas skogssvin. Naturlig uppföd-
ning av djur ligger mig varmt om hjärta. Grisarna får gå omkring i stora hagar 
och böka på ett naturligt sätt. Stressen minskar och köttet blir av hög kvalitet De 
utfodras också med mäsk från Bock’s bryggeri, säd o potatis. Grisar är mycket 
känsliga för stress därför transporteras de dagen innan slakt med egen trailer till 
Tajma, ett småskaligt slakteri med djuren i centrum.

Hur kan konsumenterna njuta av att komma till ditt stånd på
HayMarket - vad är din serviceambition?
Genom att ta hand om hela processen fån kulting till konsumentförpackat kött har 
jag hela tiden kontroll över hur både djuren och köttet hanteras. Bra djurhantering 
från början till slut ger en bra och trygg produkt.

Vad kan konsumenterna tillreda av dina produkter - hur kommer
de till sin rätt bäst?
Linderödssvinet ger ett mycket gott kött med utvecklad smak, sa�igare, mörkare 
och mörarare än dagens tamsvin. Linderödaren nämns o�a av gourmetkockar. Ett 
kött av bra kvalitet är lätt och enkelt att tillreda. 

Fördelarna med dina produkter i förhållande till dom som
säljs i butikskedjorna?
Kunder som köper kött från Rexholmens Linderöd kan köpa köttdetaljer som 
saknas i butiksdiskarna dessutom får de ett etiskt hanterat kött.

Rexholmens
Linderöd

VARJE TORSDAG @BOCK'S - JOKA TORSTAI @BOCK'S

Björn-Erik Söderblom
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     Isen går i 
Skärisundet och 
vitnar mot klippor 
och stränder.

u

u

u

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:  me a up .  
Mediakortti / Mediakort:  .me ame ia.
Tuomo Arpiainen 0 0  00  15  tuomo.arpiainen up .

Toimitus / Redaktion:  
Sören Lundberg Gsm 040-187 8137
me a up .  

.me ame ia.
Avustajat / Medarbetare: 
Juha Rantala, 
Hans Hästbacka, 

TIKANOJAN TAIDEKOTI
Suljettu näyttelynvaihdon ajaksi. 
Uusi näyttely Matti Visanti – Kuvittaja ja 
arkkitehti avautuu yleisölle 13.10.2017. 
KUNTSIN MODERNIN TAITEEN MUSEO 
Kalle Hamm & Dzamil Kamanger: 
maan ääriin / vid världens ände / to the 
ends of the world 23.9.2017-21.2.2018
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: 7 € / 5 € / alle 18 v. ilmainen
Sisäsatama, Vaasa
POHJANMAAN MUSEO
Uusi näyttely Jääkärit aukeaa yleisölle 
6.10.2017.
Jääkärit 6.10.2017–27.5.2018
Näyttely esittelee jääkäriliikkeen ja jääkärei-
den historiaa sekä vuosien 1917–1918 tapah-
tumia Vaasan ja Pohjanmaan näkökulmasta. 
Yleisöopastus sunnuntaina 8.10 suomeksi 
klo 14 ja ruotsiksi klo 13.
Opastus sisältyy museon sisäänpääsymak-
suun.
Perusnäyttelyt avoinna:
VAASA 400 vuotta – Tarinoita kaupungista
TERRANOVA – Merenkurkun luontokeskus 
HEDMANIN kokoelmat.
Katse kokoelmiin 1990-luku 
Syyskuussa Katse-kokoelmiin-sarjassa 
juhlitaan kotirouva ja keräilijä Elin Nelinin 
90-vuotispäivää, jota vietettiin 19.4.1990. 
Avoinna: tiistai–sunnuntai 10–17 
Pääsymaksut: 7 € / 5 € / alle 18 v. ilmainen. 
Museokatu 3, Vaasa

VAASAN TAIDEHALLI
Paananen & Ulvilas: Liaison – yhteismaa-
lauksia 2.9–15.10.2017
Sanna Maria Paananen ja Tero Ulvila ovat 
työskennelleet yhdessä vuodesta 2014.
Avoinna: tiistai–sunnuntai 11–17
Ilmainen sisäänpääsy. 
Vaasan kaupungintalo, Senaatinkatu 1 D
Sisäänkäynti Raastuvankadun puolelta.
BLACK WALL GALLERY 
JUHA ALLAN EKHOLM - POST MORTEM
15.9 - 8.10.2017
Korsholmanpuistikko 6, Vaasa
Avoinna ke-pe klo 13-18 ja la-su 12-15
Vapaa pääsy

BOCK´S CORNER BREWERY, KYLÄKAUPPA 
Avoinna to. klo 15-18, Gerbyntie 18
Sirpa Seppelin, maalausnäyttely 
esillä 30.9. asti. Auki tors. klo 15-18 tai 
sopimuksen mukaan.
Ravintola, Mårten Sippus näyttely 
"Yksinäisyys huomaamattomuudessa" 
esillä 28.7.-28.9. 
ATELJE TORNI 
" MINUN TARINANI "  SINIKKA LÄHDEMÄKI  12.9.-
22.10.2017
Avoinna ti-to 12-18 la-su 12-16. Pitkäkatu 
66 Vaasa. Vapaa sisäänpääsy.

     Isen går i 
Skärisundet och 

u

TIKANOJAS KONSTHEM
Stängt för utställningsbyte. 
Nya utställingen Matti Visanti – Illustra-
tör och arkitekt öppnar för allmänheten 
13.10.2017.
Öppet: tisdag–söndag 10–16
Inträde: 7 € / 5 € / under 18 åringar gratis. 
Hovrättsesplanaden 4, Vasa
KUNTSI MUSEUM FÖR MODERN KONST
Nya utställingen Kalle Hamm & Dzamil 
Kamanger: Vid världens ände
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–torsdag 11–17
Inträde: 7 € / 5 € / under 18 åringar gratis. 
Inre hamnen, Vasa
ÖSTERBOTTENS MUSEUM
NYA UTSTÄLLNINGEN JÄGARNA ÖPPNAR FÖR 
ALLMÄNHETEN 6.10.2017.
BJägarna 6.10.2017–27.5.2018
Utställningen presenterar jägarrörelsens 
och jägarnas historia samt händelserna 
åren 1917–1918 ur Vasas och Österbottens 
perspektiv. 
Öppen guidning för publiken ordnas sönda-
gen den 8.10 kl. 13 på svenska och kl. 14 på 
nska. 

Guidningen ingår i museets inträdesavgift.
Basutställningarna öppna: 
VAASA 400 – Staden berättar 
TERRANOVA – Kvarkens Naturcentrum 
HEDMANS samlingar
Öppet: tisdag–söndag 10–17 
Inträde: 7 € / 5 € / under 18 åringar gratis. 
Museigatan 3, Vasa

VASA KONSTHALL
PAANANEN & ULVILA: LIAISON – GEMENSAMMA 
MÅLNINGAR 2.9–15.10.2017
Sanna Maria Paananen och Tero Ulvila har 
arbetat tillsammans sedan år 2014.
Öppet: tisdag–söndag 11–17
Gratis inträde
Vasa stadshus, Senatsgatan 1 D
Ingång från Rådhusgatans sida
BLACK WALL GALLERY 
JUHA ALLAN EKHOLM - POST MORTEM
15.9 - 8.10.2017
Korsholmsesplanaden 6, Vaasa
Öppet ons-fre kl. 13-18 och lö-sö 12-15
Fritt inträde
ATELJÉ TORNI
" MINUN TARINANI "  SINIKKA LÄHDEMÄKI  12.9.-
22.10.2017
Öpp. ti-to 12-18 lö-sö 12-16. Storalånggatan 
66 Vasa. Fritt inträde.

BOCK´S CORNER BREWERY, BYABUTIKEN 
Öppet to. klo 15-18, Gerbyntie 18
Sirpa Seppelin, målningsutställning 
framme till och med 30.9. Öppet tors kl 15-18 
eller enligt överenskommelse.
Restaurangen, Mårten Sippus utställning 
"Ensamheten i skymundan" 
under tiden 28.7-28.9. Vernissage på fredagen 
28.7. kl 17-19. Välkommen!

Kustannus / Utgivare: Paino / Tryck: 

                  

uu

Näyttelyt Utställningar



IN BRIEF
• Scientists are now calling the link between depression 
and in�ammation caused by a faulty immune system de-

�nitive. Whether it's causal or not, the connection opens 
up new avenues for treatment, and new hope for su�erers.

IN BRIEF
• Using the FORS2 instrument on the ESO’s Very Large Tel-
escope (VLT), astronomers have found titanium oxide in the 

atmosphere of an exoplanet for the very �rst time. �is discov-
ery in the atmosphere of WASP-19b o�ers new insight into the 
planet, as well as our broader search for alien life.
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IN BRIEF
•JPMorgan Chase CEO James 
Dimon issued some harsh 
criticism of bitcoin at a �-
nancial conference this week, 
describing the cryptocurrency 
as a "fraud" and comparing 
it to tulip mania. However, 
even his own company is 
investigating the blockchain 
technology supporting this 
new type of currency.
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Lastenohjelmien klassikko Pikku Kakkonen täyt-
tää ensi vuonna 40 vuotta. Vuosikymmeniä lapsia 
televisioruutujen ääreen liimanneen ohjelman 

ensimmäinen lähetys nähtiin 11. tammikuuta vuonna 
1977. Pikku Kakkosen ensimmäinen juontaja Pekka Salo 
muistaa tuon päivän yhä kuin eilisen.
– Jännitti ihan kamalasti. En osannut soittaa kitaraa, mut-
ta viikon ajan opettelin kolme sointua, jotta voisin laulaa 
säälaulun. Lauloin koko ajan, että taalvi tulee. Seuraavana 
päivänä hesarissa oli arviossa, että tuo jätkä on ainakin 
asunut koko elämänsä Tampereella, Salo nauraa.
Pikku Kakkonen syntyi ideasta panostaa kotimaiseen. 
Ennen sitä Yle esitti Tenavatuokio-nimistä ohjelmaa, joka 
oli englantilainen formaatti. Eli siitä piti maksaa käyttö-
maksua Englantiin.
Joukko Yleläisiä, Pertti Nättilä heidän joukossaan, ehdotti 
rahojen käyttämistä kotimaisen lastenohjelman tuottami-
seen. Ajatuksesta syntyi lastenohjelma, jonka nimen keksi 
yksi mies.
– Reima Kekäläinen sanoi silloin, että meillä on jo Pata-
kakkonen ja Ajankohtainen kakkonen, nimetkää tämä 
vaikka Pikku Kakkoseksi. Toimitus hyväksyi nimen, 
Nättilä kertoo.
Nättilä oli pitkään Ylen lastentoimituksen päällikkö. Suuri 
yleisö tuntee hänet kuitenkin paremmin ikonisen pehmo-
eläimen äänenä.
Ransu saapui aikanaan Pikku Kakkoseen Salon juontaja-
kollegaksi.
– Lähetysten teko oli silloin aika erilaista. Nykyään jos 
juontaja ehtii puhua puoli minuuttia, se on hyvä suoritus. 
Minun aikanani saatoin kymmenen minuuttia puhua 
kameralle ilman mitään promptereita. Nykyajan lapset 
varmasti nukahtaisivat minuutissa, jos katsoisivat niitä 
nyt, Salo vitsailee.
– Ensimmäinen kakkosjuontaja oli Jaska-niminen käsi-
nukke, mutta se jäi nopeasti liian pieneksi. Sen jälkeen 
tuli Ransu.
Ransun ura oli menestyksekäs. Se haastatteli presidenttejä 
ja muodosti osan seikkailevaa karvakuonot-ryhmää. Alku 
ei kuitenkaan sujunut hyvin.
– Ensimmäinen Ransu kesti tosiasiassa vain muutaman 
vuoden, kunnes sen karva meni huonoksi. Tilasimme uu-
den ja sitä pidettiin kuin kukkaa kämmenellä. Se on yli 30 
vuotta vanha ja yhä hyvässä kunnossa, Nättilä paljastaa.
Kuten useilla muillakin supertähdillä, myös Ransulla oli 
stunt-näyttelijä.
– Karvakuonot sarjassa se muun muassa hyppäsi järveen. 
Ransun kuivaaminen kestäisi kuitenkin todella kauan. 
Käytimme siis stunttia, josta ei huomannut eroa kun sitä 
kuvasi pitkältä.
Nykyään Ransu viettää eläkepäiviä yhdessä Nättilän 
kanssa.
– Minä ikään kuin adoptoin sen ja se on meillä pianon 
päällä kotona ihmettelemässä maailman menoa, Nättilä 
paljastaa.

Pikku Kakkkosta juhlitaan
Yle Areenaan on koottu nostalgiapaketti 40-vuotisjuhlan 
kunniaksi.
Yle Areenasta löytyy myös Alli Haapasalon ohjaama Pik-
ku Kakkonen -dokumentti. 
Tänä viikonloppuna alkaa uusittu Pikku Kakkonen. Uu-
situssa ohjelmassa lapset osallistuvat enemmän ohjelman 
tekoon ja niissä on lapsiyleisö.

Teksti ja kuvat: Toni Tervo

Ransu nauttii innolla 
eläkepäivistään
TELEVISIO Ikoninen Pikku Kakkonen täyttää tammikuussa 40 vuotta. 
Alkuperäiset tekijät muistelevat alkua.



Rempseä, pehmeä, povekas, muodo-
kas, vapaa, 40-55/XL-XXL nainen 
Vaasa/Sjk? Sua etsii vapaa, 50v mies. 
Rohkeesti vastaa. (1187989)

Löytyykö Vaasasta tosi povekasta, 
yksinäistä, mukavaa, sopivan rehevää 
naista? Txt rohkeesti. Mies, 51v, 
06-alue. (1187720)

Bonde, 28 år, söker bondmora. 
(1187485) T

Olen mies 06-alueelta. Elämä joskus 
yksinkertaisen monimutkasta, surua-
kin ja suuria tunteita. Nainen, tuntuu-
ko tutulta? Olen 60v mies ja halu vielä 
rakastaa. (1187387)

Olisko oikeasti vapaata, tavallista nais-
ta 06-alueelta + muualta Suomesta, joka 
rakastuis vapaaseen, mukavaan, huumo-
rintaj., töitä tekevään, viriiliin, 60v mie-
heen, tositark.? Txt rohkeasti. (1186942)

Täällä olisi 47v, kiva, työssäkäyvä her-
rasmies, tumma, pitkä ja komeakin. 
Löytäisinkö täältä kainalooni sopusuht./
siron neidon yhteisiin hetkiin, vaikka 
loppuelämäksi? (1186704)

Sinä pitkä, hoikahko nainen. Täällä 
56v, vaasalainen sinkkumies etsii 
sinua. Olen luotettava ja rehellinen. 
Harrastuksina metsästys, kalastus, 
autoilu ja veneily. (1186570)

Nainen. Olen 48/178 mies, rauhallinen, 
rehellinen, hellä, romanttinen, huumo-
rintaj. Etsin vakituista naisystävää syli-
kisuprinsessakseni, jolla on pitkät kyn-
net ja huumorintajua. (1186436)

MTV3 & Sub s.830
Nelonen, JimTV &

Nelonen Sport s.550

Koko maan 
kohtaamispaik-
ka teksti-tv:ssä

Komea, ruskeasilmäinen, 42v timpuri-
mies kaipaa naisen hellyyttä. 06-alue 
miel. (1186227)

Mies, 52v, 06-alueelta, etsii kaiken-
ikäistä, vapaata naisseuraa. (1186093)

Man, född på 50-talet, söker livskam-
rat. Du kvinna som är ärlig och trofast, 
hör av dej. (1185602) T

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

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

Luotettava, 50v ukm etsii sinua luotet-
tava ukm. (1192345)

Olen 39v mies ja etsin vanhempaa, 
+60v top-miestä kaikkeen kivaan yh-
dessäoloon. Plussaa, jos harrastat met-
sästystä. (1199308)

Mies, 43v, hakee n. 50v, siistiä gay- tai 
bi-miestä 06-alueelta. Ite olen 185/90 
ja kokematon. (1198913)

Mies, 57v, 06-alueelta etsii nuorta 
miestä tapaamisiin silloin tällöin. Katso-
taan sit miten asia etenee. (1197619)

Olen varattu, 59v mies, luotettava ja 
siisti. Haen miestä kaiken kivan mer-
keissä yhteisiin hetkiin. Sjk. (1197511)

Nuorimies etsii +60v top-miestä. 
(1194984)

Viiskymppinen, hoikka kaveri etsii yri-
tyksen jatkajaa ja kaveria. (1193902)

Mies, 57v, 06-alueelta, etsii sinua 
mies, joka kaipaat seuraa. Seksi ei 
pääasia. (1192359)

Mies 48v, hoikka, hakee hoikkaa mies-
tä. 06 eteläinen alue. (1190101)

Ilmoituksen jättö
SOITTAMALLA

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

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 10€. 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 10€

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 
sunnuntaina klo 12 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, 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 
yhteisiä asioita. Seikkailijat älkää 
vaivautuko. (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, fi ksu, 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, be-
tagande och erotisk. Gillar utfl ykter, 
vackert väder, sevärdheter och oförus-
edda överraskningar. (1190688) T

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

Täällä mukava, vapaa nainen sydän täyn-
nä hellyyttä, välittämistä. Jos sinä vapaa 
mies, samankalt., n. 52-62v, kiinnostuit, 
laita viestiä tulemaan. (1187189)

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

Olen nainen, 58v, kiltti ja reilu, ei raitis, 
mut ok. Hellyys, naisen lämpö puuttuu, 
jos myös, ota yhteyttä. (1186000)

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

Mies etsii sinua
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. Söker lite yngre, kvinnlig vän 
att kramas och pussas med m.m. 
Tar inga 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)

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



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, 
joka myös seuraa aina välillä vailla ja 
joka voisi haluta tapailla 39/185/80, 
ok sinkkumiestä? (1199766)

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

Ilmoita
Annonsera

mega.mainostaja.com

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

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)

Här är en snäll, ledig, trevlig, nykter, 
rökfri arbetare,  58/175, från Åbo-trak-
ten. Söker seriös kvinna med liknande 
livssituation på samma trakt. Intr. my-
siga hemmakvällar, matlagning, musik, 
dans och dig. (1198764)

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)

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)

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

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, 
povekasta, aikuista naista. Mä raitis, 
nuorekas, ok-näk. ja -kok., +50v 
Leijona-mies. (1197895)

Vapaa nainen. Juhannus, kesiski meni. 
Oisko meillä yhteinen syksy? Olen nuore-
kas, 51v mies. En sauhua, jotain paheita 
on. Kerro omasi ja vertaillaan. (1197596)

Sjk, sinua hoikkavart., 35-50v hetero-
/bi-nainen etsii tositark. 43v, bi-henk., 
lapseton mies. (1197144)

Haen naista 06-alueelta, 50-65v 
ikäistä. Kaikkeen kivaan, rantasauna 
lämpimänä Lappajärven rannalla. 
Myös kulttuurista olen kiinnostunut. 
Tule minun ystäväkseni, sinä järvi-
seudun nainen. (1196957)

Ungdomlig man som fyllt 60 år söker 
kvinna för en seriös relation. Jag i 06-
omr. Du? Höres. (1194684) T

Mies, 24v, etsii naisseuraa, 35-60v. 
Ole rohkea ja laita viestiä 06-alueel-
ta. (1194561)

Man, 60+, jobbar, frisk, ungdomlig, sö-
ker kvinna, 55-70 år, för gemensam fram-
tid. Intr. bl.a. havet, musik (country), gamla 
amerikanska bilar m.m. (1194506) T

Mies, 58v, etsii vanhempaa naista tosi-
tark. 06-alueelta. (1193212)

Ledig man mitt i livet söker kvinna, 
50+. Jag i 06-omr., var fi nns du? 
Höres. (1192850) T

Haluan n. ikäiseni naisen omakse-
ni. Olisit töissäkäyvä, et nipo, sella-
nen norminainen. Pikkupaheet sallittu. 
Mies, 46v, 06-alueelta. (1192072)

Nainen, +40v, löytäisinkö sinut? Kivan 
ja vapaan naisen. Rakastutaan ja tykäs-
tytään ja ollaan kahden. Yhteiselo kuu-
lostaisi kivalta. Mies, 46v. (1191942)

Man, 44 år, glad, snäll, med liten 
son, söker troende kvinna i 06-omr., 
änkling. (1191811) T

Olen alle 100v äijä Pohjanmaalta päin. Ei 
musta muuhun ole, mutta kova oon itteä-
ni kehumaan ja syön paljo. (1191691)

Olen 46v, vapaa, fi ksu, luotettava, em-
paattinen, alkoton mies 06-alueelta. 
Nainen, vastaa. (1191050)

Sinkkumies, 50v, etsii 30-50v naista 
06-alueelta tositark. Poltan, mutta en 
juo. (1190980)

Olen seniori-ikäinen ja etsin sopusuht., 
65v naisen seuraa, miel. urheilullinen, 
06-alueelta. (1190917)

Här fi nns en trevlig, 36-årig kille som 
söker en trevlig kvinna i lämplig ålder. 
(1190786) T

Den fi nlandssvenska 

Kontakten

Kiva, 06-alueen mies etsii vanhem-
man, pehmeänpyöreän naisen seuraa. 
Jos tykkäät hellyydestä, suudelmista 
ja muusta lämpimästä läheisyydestä, 
niin ota yhteyttä. (1190736)

Olen 46v, vapaa, luotettava, fi ksu, 
naista arvostava, alkoton mies 06-alu-
eelta. Etsin seuraa tositark. Nainen, 
tekstaile. (1189929)

Vanhempaa naista, että varmasti tie-
dän huomennakin! Sjk. (1188697)

Ungdomlig man söker kvinna, född på 
50-talet, för en nära, seriös relation. 
Finns i 06-omr. (1188688) T

Olen nuorekas, hoikka, 66v mies. Et-
sin hellää ja luotettavaa naisseuraa 06-
alueelta. (1188662)

megamarkkinat

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

mega.mainostaja.com

MYYDÄÄN

LIUKUMUOVI SPEEDSET
MOOTTORIKELKKOIHIN

PUH. 0405411477
http://www.speedsetliukukiskot.

com

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

Jätä kuvailmoitus 
itse netissä

mega.mainostaja.com

Den fi nlandssvenska 

Kontakten
Nainen etsii sinua

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, 
söker 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)

Jag fyllde 70 år, änkakvinna från Karis. 
Nu får det vara slut med ensamheten. Sk-
riv så får vi se, om det matchar. (1198420)







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

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.

Support
Ring 0400-607818 varje dag 9-21
E-post fi .support@movika.fi 
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Olen 59/185/89 ukm. Haen vanhem-
paa, top-henk. ukm., +55v. Voin käyttää 
stay-upeja. K-Pohjanmaa. (1188424)

Olet Vaasan liepeiltä, haluat aina jos-
kus miehen kainaloon jutustelemaan 
ja. Olen siivo, 60v mies. (1187924)

Olen 44v, siisti mies. Etsin vanhem-
paa btm-miestä, tukevuus ei haittaa. 
(1187701)

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

Olemme +60v pari. Vaikka harrastam-
me tuhmia siellä, missä on kiinnijäämisen 
mahdollisuus, olemme silti fi ksuja. Etsim-
me samoista tykkäävää paria. (1195818)

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






