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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!

#

S16-
17

S18-
19

Veljeä ei jätetä, 
eikä sisarta 
unohdeta
Vaasan Rintama- ja 
Sotaveteraaniyhdistyksen 
50-vuotisjuhlaa vietettiin 
syyskuun lopussa arvokkais-
sa merkeissä. - Kuva: Juha Rantala

Ann-Sofie West

Popeda kestää 
myös kuittailua

S20-
21

Esse Highland

Munasta on 
moneksi

SUPER ALE   Tervetuloa syksyiseen Tolkin Kauppahalliin!   KYLLÄ ON HALPAA !

Tarjoukset voimassa  19.10. 2017 saakka niin kauan, kuin tarjouserää riittää

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

050-5974591
www.tolkinkauppahalli.fi

Paikallinen, palveluksessasi yli 2000m² myymälä ja eri tuotteita 60 000 valikoima! 
Pandan suklaalevyt 145g ALE/Panda choklad REA 1,50€
Novitan Jussi langat TOSI HALPAA!! Uusi erä uusia 
värejä/Novita Jussi garn, nytt parti nya färger 2€
Miesten pitkät alushousut/
Långkalsonger för herrar  7,50€
Vahakankaat kaikki mallit, myös syysvärit!!!
Vaxdukar alla modeller, även höstfärger -25%
Serla valkoinen WC-paperi 24 rullaa +30% 
Serla vitt WC-papper 24 rullar +3%  9,50€
Miesten työsukat 3 paria mustat/Arbetsstrumpor för 
herrar, 3 par, svarta 4€
Lasinpesuneste 5 litraa -20 astetta 2 kanisteria 
yhteensä 10 litraa/ Spolarvätska 5L -20o, 
2 kanistrar tillsammans 10 L 5€

6€

Kartanon multaa 8 säkkiä 20€ PIHAT TALVIKUNTOON! 
Kartano mylla 8 säckar 20€  GÅRDEN I VINTERSKICK!

Naisten desing toppa 
käsineet ja kintaat 
karvareunalla, 
ennen 9,90€  NYT  6€
Vadderade handskar och 
påsvantar för damer
förr 9,90€  NU 6€



Don’t search FInD!  
a cellphone equIppeD wIth a camera 
anD an Internet-connectIon Is requIreD.

Sudoku

SYKSYN UUTUUSMALLI!
Bernette Funlock 42 
peitetikki nyt 690,-

Tammipiha-Ekgården
J045 6566 659

www.halonen.com

• 4-lankainen/3-neulainen peitetikkikone
• Helppo värimerkitty langoitus
• Ompelunopeus jopa 1300 pistoa/min
• Peitetikin leveys: 2.8/5.6 mm.

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

• Industry Leader  

         • Vertical Integration 

                • Business Intelligence

www.upcodeworld.fi 

	

 
Join us in the next discussion panel at Bock’s Corner Ladan  

World Energy Vaasa 2050 
Thursday, 19 October 2017 18.30h with Tim Jones, Future Agenda 

Topics: Areas of Future Change, Core Drivers 
Moderator: Krish Sankaran, input statements by Tomas Häyry, Tauno Kekäle, 

Rune Westergard and Sture Udd. 

 

In order to make change happen, one must take part in it! 

 

Registration until October 17: simone@bockscornerbrewery.com  



En Äkta Österbottning
Bock’s Rågöl är en medelfyllig öl med stor 
humlebeska och en kryddig och fruktig 
smak.
Råg malten som används i framställningen 
kommer från Laihian mallas. Rågölen är 
verkligen en produkt från Österbotten, en 
Äkta Österbottning! 
Bock’s Weissbier är en klassisk Bajersk 
veteöl- Fruktig aroma av banan och nejlika 
med en uppiggande 
kolsyresättning. 

Aito Pohjalainen
Bock’s Ruisolut on keskitäyteläinen ja 
voimakkaasti humaloitu olut. 
Vahvan makuinen, mutta tasapinoinen. 
Ruis mallasta joka käytetään valmistukses-
sa on Laihian mallasta. 
Ruisolueemme on aidosti Pohjalainen tuote! 
Bock’s Weissbier on klassinen Baijerilainen 
vehnäolut. Hedelmäinen banaanin ja neil-
ikan aromi ja virkistävä hiilihappoisuus. 

       
          

    MAKE GOOD!

1
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You need to know!

Lähde: Maailman Kuvalehti



Munasta on moneksi
RUOKA Kananmunien suosio on taas nousussa ja 
kuluttajat entistä laatutietoisempia. Se on luomu-
munatuottajalle ilouutinen.

Reilu vuosi sitten luomukananmunien tuottajaksi 
ryhtynyt Virva Latostenmaa ei ole tuotteeseensa kyl-
lästynyt, vaan päinvastoin. 

– Syön kananmunia ihan hirveästi, melkein joka päi-
vä ainakin yhdellä aterialla, Latostenmaa sanoo.

– Edelleen yllätyn siitä, kuinka monipuolinen raaka-
aine se on. Reseptejä on valtavasti.

Hän kannustaa pitämään munia aina saatavilla. Ne 
ovat hyvä hätävara ja säilyvät pitkään, ainakin kuukau-
den, jopa kaksi. 

Kerran asiakas kertoi Latostenmaalle käyttäneensä 
kolme kuukautta vanhoja kananmunia ja todenneensa 
ne hyviksi.

– Toimiva testi on panna muna vesilasiin. Jos se kel-
luu, sitä ei voi enää syödä.

Kananmunien terveellisyydestä ei enää tarvitse 
kiistellä ja lähiruoka on arvossaan, joten luomumu-
nien kasvava suosio näkyy myös Latostenmaan su-
vun 1800-luvulta lähtien hallinnoimalla Mäntymäen 
(ruots. Tallbacka) maatilalla Hyvinkäällä. 

Lauantaisin tuotantotilojen kupeessa olevassa tila-
myymälässä riittää asiakkaita, ja lisää tulee. Joskus he 
innostuvat jakamaan reseptejään. 

Yksi asiakkaan antama resepti on nuoren emännän 
suosikki, jota hän valmistaa usein.

Se on munakokkeli, johon tulee kolme kananmunaa 
ja desi raejuustoa. 

Seosta pyöritellään hetki kuumalla paistinpannulla 
ja nostetaan liedeltä hautumaan kypsäksi kannen alla. 

Mausteeksi suolaa ja pippuria, miksei yrttejäkin.
– Tosi hyvä, ihanan kostea ja pehmeä.
Virva Latosmaa suosittelee hauduttamista myös kei-

tettyjen munien valmistamiseen.
Hän laittaa kananmunan haaleaan veteen kattilaan ja 

antaa sen kuumentua sen verran, että vesi kuplii hie-
man. Sitten kattila pois liedeltä, kansi päälle ja kahdek-
san minuuttia hauduttamista.

– Näin saan mielestäni täydellisesti keitetyn munan, 
joka ei ole kuiva.

Munareseptien ykkössuosikkia kysyttäessä Latosten-
maan ei tarvitse miettiä hetkeäkään. Se on tilan uuni-
tuore nimikkoresepti, pitkän linjan ruokakirjailijan ja 
-toimittajan Sanna Mansikkamäen gluteeniton versio 
britakakusta. 

Resepti on mukana Sanna Mansikkamäen uusim-
massa ruokakirjassa, joka sisältää yli sata munaruoka-
ohjetta ja tietoa kananmunasta.

– Tutustuimme reko-lähiruokarenkaassa ja pää-
dyimme tekemään yhteistyötä, Latostenmaa kertoo.

– Kananmunista ei ole tehty ruokakirjaa aikoihin, jo-
ten sille on varmasti kysyntää.

Munatrendi näkyy myös ravintola-alalla. Helsingin 
Kanavarantaan avataan maaliskuussa munakasravin-
tola Egg, josta suunnitellaan ketjua. 
Seuraavaa munaravintolan kerrotaan tulevan Jyväsky-
lään.

Ekovinkki
Näin värjäät pääsiäismunat luonnonväreillä

Laita kananmunat veteen haluamasi väriaineen kanssa 
ja keitä kahdeksan minuuttia. 
Lisää keitinveteen värjäävien raaka-aineiden lisäksi 
ruokalusikallinen etikkaa, niin väri tarttuu paremmin 
kananmuniin. 
Keltainen: currya tai kurkumaa
Vaalean ruskea: keltasipulinkuoria 
Ruskea: pikakahvi tai vahva tee
Punainen: punajuuren säilykepurkin liemi  
Sininen: punakaali, mustikoita tai marja-aronioita
Vihreä: pinaatti
Vaaleanpunainen: vadelma
Oranssi: paprikajauhe

Kananmunista juustoa, ja britakakkua

Munajuusto
3 l täysmaitoa
1 l kirnupiimää tai talouspiimää
4 kananmunaa
3 tl suolaa
Maustamiseen esimerkiksi
1 rkl nokkosrouhetta (kuivattua ja hienonnettua nok-
kosta) tai kuivattuja yrttejä
1 hienonnettu valkosipulinkynsi
tai raastettua tryffeliä

Piimä voi olla jo vähän hapanta, kun teet siitä juustoa. 
Se juoksettaa maidon paremmin vähän happamana. 
Voit nostaa sen huoneenlämpöön edellisenä iltana. 
Kuumenna maito melkein kiehuvaksi. Sekoita munat 
piimän joukkoon.
Sekoita piimä-munaseos varovasti kuumaan maitoon 
ja kuumenna uudelleen kiehumispisteeseen.
Jätä kattila levylle kansi kiinni ja sammuta levy. Anna 
kattilan seistä hellalla puoli tuntia. Älä sekoita sinä ai-
kana. Juustomassa lähtee erottumaan hitaasti. 
Kerää reikäkauhalla juustomassa isoon siivilään ja va-
luta hera talteen. Kaada vielä lopuksi kattilasta kaikki 
hera siivilään, että saat kaiken massan talteen. He-
ran voi pakastaa ja käyttää leivonnassa, puurossa tai 
smoothien raaka-aineena.
Sekoita juustomassan joukkoon haluamasi mausteet. 
Lusikoi massa harsolla vuorattuihin juustomuotteihin 
ja laita päälle paino. Anna valua kylmässä seuraavaan 
päivään.

Mäntymäen luomutilan britakakku
1 kakku eli noin 8–10 annosta, 1 tunti
Kakkukerros
100 g sulatettua jäähtynyttä voita
1 dl sokeria
2 tl vaniljasokeria
3 keltuaista (tarvitset valkuaiset kakun marenkikerrok-
seen)
1 kananmuna
2 dl perunajauhoja
2 dl mantelijauhetta
Marenkikerros
3 valkuaista
1 ½ dl sokeria
1 dl mantelilastuja

Täyte
2 dl kermaa 
250 g maitorahkaa
200 g tuoreita marjoja esimerkiksi mansikoita, musti-
koita tai vadelmia murskattuna tai marjacurdia tai ha-
luamaasi marjahilloa
Koristeeksi Tomusokeria

Erottele kolmesta munasta keltuaiset ja valkuaiset. 
Laita keltuaiset yhteen sekoituskulhoon ja valkuaiset 
toiseen. Lisää vielä yksi kokonainen muna keltuaiskul-
hoon.
Kuumenna uuni 175 asteeseen.
Sulata voi ja anna sen jäähtyä. Sekoita kakkupohjan 
ainekset yhteen.
Vuoraa 29 x 24 cm:n kokoinen uunivuoka leivinpape-
rilla. Kaada taikina vuokaan ja levitä se tasaisesti.
Vatkaa valkuaiset kovaksi vaahdoksi. Lisää sokeri pik-
kuhiljaa mukaan vaahtoon koko ajan vatkaten. Kun 
vaahto muodostaa teräviä piikkejä ja on kiiltävää ja 
kiinteää, levitä se pohjataikinan päälle varovasti nuo-
lijalla levittäen. Taikinoiden ei ole tarkoitus sekoittua. 
Ripottele päälle mantelilastuja. 
Paista noin 25–30 minuuttia. Anna kakun jäähtyä en-
nen täytteiden lisäämistä. Mielestäni brita on parasta 
seuraavana päivänä valmistuksesta.
Leikkaa kakku kahtia.
Vatkaa kermavaahto ja vatkaa joukkoon maitorahka. 
Mausta vaniljasokerilla, jos haluat. 
Murskaa marjat soseeksi ja levitä kakkupuoliskon 
päälle. Levitä päälle kerma-rahkatäyte ja nosta kakun 
toinen puoli päälle. Koristele tomusokerilla.
Lähde: Sanna Mansikkamäki ja Pia Inberg, Muna – 
Herkulliset ohjeet kananmunasta. Readme, 2017.

Oikein säilytetty kananmuna säilyy ainakin kuukau-
den

Kananmunat säilyvät parhaiten viileä- tai jääkaapissa 
(n. 12–14 astetta), tasaisessa lämpötilassa omassa pak-
kauksessa ja tylppä pää ylöspäin.

Lämpötilan vaihtelut heikentävät munien säilyvyyt-
tä. Pakkaus vähentää munasta ilmakanavien kautta 
tapahtuvaa hiilidioksidin ja veden haihtumista ja estää 
vieraiden hajujen ja makujen siirtymistä ympäristöstä 
muniin.

Pahimpia maku- ja hajuvirheitä munille aiheutta-
vat savustetut tuotteet esim. meetvursti, purjo ja til-
li. Myös sipuleista ja hedelmistä voi siirtyä vieraita 
maku- ja hajutekijöitä muniin.

Koko EU:n alueella säilyvyysajaksi lasketaan 28 päi-
vää muninnasta. Ehjä ja oikein säilytetty muna säilyy 
pidempäänkin.

Tuoreen, rikotun munan tunnistaa kiinteästä val-
kuaisesta, joka ympäröi keltuaisen korkeana. Munan 
vanhetessa valkuainen vetistyy ja leviää laajemmalle. 
Tuore, rikkomaton muna vajoaa vesiastian pohjaan 
eikä hölsky heilutettaessa. 

Pilaantuneen kananmunan tunnistaa parhaiten kui-
tenkin epämiellyttävästä hajusta.

Lähde: Siipikarjaliitto

Teksti: Crista Lassfolk-Feodoroff



5



6

Konst, skrivande och 
musik hänger samman 
Som pensionär kan jag äntligen presentera mig som 

konstnär på heltid. Men visst har jag också under 
mitt nästan fyrtioåriga yrkesliv som lärare målat 

aktivt, deltagit i och haft egna utställningar. Mitt enga-
gemang i konsten tog ännu mera fart då jag i slutet av 
nittiotalet inredde ett litet sommargalleri i f.d ”nötse” 
på min hemgård i Skrattnäs utanför Kristinestad. 

Det lilla utrymme som jag startade har min sam-
bo, Sven Mattila och jag byggt ut till Galleri Gottorp 
som idag består av sju gårdsbyggnader. Här finns två 
permanenta utställningar om häxförföljelsen och livet 
i Kristinestad på 1600-talet sammanställda av mig och 
mina systrar Sonja Lapveteläinen och Rose-Marie Eng-
vall. Här ställer jag ut min konst och Sonjas konst och 
bjuder ibland in någon gästande konstnär. På Gottorp 
har vi också varje sommar något musikevenemang då 
jag och mina systrar spelar folkmusik, vilket vi också 
kommer att göra under vernissagen på i Bocks restau-
rang. 

Jag har också strävat efter att visa upp min konst utan-
för Kristinestad. Det har under årens lopp blivit ganska 
många utställningar i Stockholm. I Finland har jag 
ställt ut i olika gallerior bl.a. i Åbo, Helsingfors, Vasa, 
Pieksämäki, Tammerfors. De senaste två somrarna har 
jag deltagit i den stora naivistiska utställningen i Iittala 
och sommaren 2017 i Varkaus i konstcentrum Väinölä. 

Motiven i mina målningar formas av idéer som jag får 
genom upplevelser i vardagen, på resor, i litteraturen, i 
dagdrömmar och verklighet. Att måla med olja på duk 
har varit utgångspunkten, men ganska snart började 
jag också måla på trä. Läder är ett material som jag 
återkommer till. Det känns behagligt mjukt och levan-
de. Under de senaste tre åren har jag blivit litet besatt 
av en teknik som kallas ”reverse glass painting” eller 
bakom glas målning. Planering och tankeverksamhet 
krävs för att måla ”bak och fram”, men enligt mig kan 
resultat om det lyckas få en helt annan dimension och 
lyskraft än en målning på duk.

Alla tekniker och material finns representerade på 
utställningen i restaurangen på Bock’s bryggeri. Nja, 
inte mina bokillustrationer. Men mina två senaste 
böcker Galaxia och Jacks första uppdrag finns till salu 
här. Jag har skrivit och illustrerat sammanlagt sex 
böcker med början 1999 med sagoboken Missans resa. 

För mig hänger konst, skrivande och musik nära 
samman. Musiken kan skapa bilder och bilderna kan 
ge idéer till skrivande. Texter föder bilder i mitt huvud. 
Jag hoppas att jag länge ännu får behålla min skapar-
lust. För mig fyller den varje dag med glädje och nya 
möjligheter.

  Stina Engvall

Stina Engvall
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Avajaiset/Vernissage 14.10. kl 14.00



www.megamedia.fi

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

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

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

Kristiina Airaksinen, Vaasa

Rainer Fors, Vaasa.
"Runsassatoinen luumupuu"

8

Tarja Vainio, Mustasaari. "Syksyn luumu ja omenasatoa." 



19

Paula Viitanen, Teuva

Tuula Taskinen, Vaasa. "Aarre odottaa"

9

Marko Koski, Kaskö. Auringonlasku Kaskisissa 28.9.2017



www.megamedia.fi

  10

Matti Hiettala, Vaasa. "Koski ruskamaisemassa, 2.10.2017"

Nanette Westergård, Köklot

Matti Hiettala, Vaasa. "Auringonkukat pilvisten päivien ilona, Isokyrö"
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Arja Utunen, Pietarsaari. "Oodi aamuauringolle"

Arja Utunen, Pietarsaari. "Utuinen päivä Ähtävänjoen rannalla."

11

Mikko Eteläpää. "Variskarilla"



12

www.megamedia.fi

Elisabeth Holm, Kvimo

Elisabeth Holm, Kvimo
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Nina Nabb, Koskö. "Spöken"
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Niklas Falk, Sundom. "Öjberget i Sundom 25.09.2017" 

Marko Koski

Nina Nabb, Koskö. "Ögonfröjd"



www.megamedia.fi

Pekka Harju, Mässkär.

Pekka Harju, Mässkär.
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Ulla Pada "Svampar i en björnstammen"

Päivi Lammela, Teuva

Mathilda Börg, Vasa. "En liten flugsvamp. 23.09.2017"

15
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Jag som driver Esse Highland heter Ann-Sofie West, till min hjälp har jag mina två 
utflugna barn. Mina Australiensiska Working Kelpies Viggo och Dixie hjälper mig att 
hålla ordning på kossorna Gården har uppfödning och avel av Highland Cattle sedan 

1994 och är Finlands äldsta highlandgård. Till gården hör också en gårds restaurang, 
keramikverkstad och avel av Svensk ridponny. Gården är ekologisk.

Hur länge har du hållit på att utveckla dina produkter och
vad gör du för att kvaliteten blir bra?
Vi startade 1994 med visionen  att idka naturvård och få ett etiskt behandlat och naturligt 
kött att själva sälja.På den tiden var det en utopi. Inte en kotte trodde på vår ide. Idag slak-
tar vi ut vid det småskaliga slakteriet Tajma, som vi också är delägare i.Vi kör djuren i våra 
egna tralers, som de är vana att gå in i då de flyttas mellan beteshagarna. För att lära oss 
mera om ranching drift och kött har vi besökt många gårdar och slakterier både i norden 
och europa.

Hur kan konsumenterna njuta av att komma till ditt stånd på
HayMarket - vad är din serviceambition?
Vi har lång erfarenhet av djur och kött.Vi har kontroll på hela processen. Idag vill ofta 
kunderna veta vad djuren utfodras med osv.Vi kan ge information både om djurhantering 
och styckningsdetaljer.

Vad kan konsumenterna tillreda av dina produkter - hur kommer
de till sin rätt bäst?
Ett kött av bra kvalitet är lätt att tillreda. Genom gårdsrestaurangen Fias Hembränt har 
jag mycket erfarenhet av highlandkött och kan dela med mig av mina erfarenheter och 
kunskaper.

Fördelarna med dina produkter i förhållande till dom som
säljs i butikskedjorna?
KGenom att handla på Bocks Hay-market får kunden möjlighet att köpa styckdetaljer som 
inte finns i vanliga köttdiskar. Stekar och filer från Esse Highland hängmöras i två veckor 
för att höja kvaliteten och smakupplevelsen.

Esse Highland

Ann-Sofie West

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 - torsdag 
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 an-
passa rutinen så att det viktiga är att handla 
rätt- inte var.
- använd gärna ytterligare en dag, eller om 

torsdagen inte passar, välj en annan. Huvud-
saken är att du är med på riktigt och tar med 
hela familjen i engagemanget  
- vi uppmanar speciellt alla offentligt 
anställda 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 paikallistuot-
tajilta hankittuihin tuotteisiin, olisi tulos 5000 
uutta työpaikkaa. Tämä on hyvin realistinen 
tavoite. 
 Bock’s Haymarket kehottaa toimintaan 
tavoitteen saavuttamiseksi. 
Me ehdotamme että kaikki kansalaiset 
tulevat mukaan Torstailiikkeeseen jolla on 
seuraava ohjelmajulistus:
- osta ja kuluta kerran viikossa – esimerkiksi 
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 luoda 
edellytykset paikallistuottajille nostaa 
laatutasoa niin, että voisimme ylpeydellä 
sanoa tuotteidemme olevan Euroopan 
parhaita. Seuraa Megan seuraavaa numeroa 
jossa annetaan lisätietoja miten ohjelmajulis-
tusta voidaan jakaa ja muutenkin osallis-
tua toimintaan.

Torsdagsrörelsen

Torstailiike

TORSDAGSRÖRELSEN TORSTAILIIKE

klo
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Juha Rantala

Itsenäinen Suomi viettää tänä vuonna 100-vuotisjuhlaansa. 
Ilman rintama- ja sotaveteraanien panosta olisi tällainen merk-
kipaalu jäänyt meiltä viettämättä. Siksi Vaasassa vietetty Vaasan 

Rintama- ja Sotaveteraaniyhdistyksen 50-vuotisjuhla herkisti kaik-
kien paikalla olleiden mielen. Arvokas juhla Hietalahden Villassa 
oli kunnianosoitus paitsi näille veteraaneille, niin myös itsenäiselle 
isänmaallemme.

Alkumaljan jälkeen yhdistyksen puheenjohtaja Alpo Aronen 
kerto yhdistyksen historiasta ja valotti samalla tulevia vuosia 
eteenpäin aina ns. perinneaikakauteen siirtymiseen saakka, joka 
Sotaveteraaniliiton suunnitelmien mukaan tapahtuisi vuonna 
2020.

- Uskomme vakaasti itsenäisen isänmaamme säilyvän miespol-
velta toiselle. Isänmaastamme huolehtii koko valtiollinen rakennel-
ma, jokaiseen yksilöön saakka. Yhdistyksessämme huolenpito on 
samankaltaista, tosin vain pienemmässä mittakaavassa.

Aronen sanoo yksinäisyyden vaivaavan monia veteraaneja.
- Yksinäisyys vaatisi toisen läsnäoloa. Kaksi vuotta sitten raken-

nettu puhelintiedostomme on päivitystä vailla. Vaikka se olisikin 
ajan tasalla, niin miten löydämme yhteydenottajat toisiimme, eten-
kin veteraanivanhuksiin ja heidän leskiinsä. Tällaiseen tehtävään 
tarvitaan vapaaehtoista väkeä.

Naisjaoston puheenjohtaja Aino Siltanen onnitteli puheen-
vuorossaan yhdistystä lämpimin sanankääntein ja kiitti hyvästä 
yhteistyöstä vuosikymmenten aikana.

Siltanen kertoi, että pian yhdistyksen perustamisen jälkeen yhdis-
tyksen hallitus oli sitä mieltä, että rinnalle perustetaan naisjaosto 
auttamaan, tukemaan ja palvelemaan veteraaniperheitä.

- Näin myös tapahtui, mutta naisjaoston varsinainen toiminta 
alkoi vasta huhtikuussa 1970. Naisjaosto hoitaa myös yhdistyksen 
juhlien, virike- ja virkistystoiminnan järjestämisen veteraaneille, 
heidän puolisoilleen ja leskille. Veteraanikahvila Ruffesin pyö-
rittäminen kolmena aamupäivänä viikossa kuuluu myös naisten 
tehtäviin.

Siltanen kertoo, että Suomen Sotaveteraaniliiton Naisjärjestön 
historiikki 1968-2014 on juuri valmistunut. Liitto antaa siinä kii-
tokset kaikille Suomen naisille ja heidän arvokkaalle työlleen sota-
veteraanialueella ja kotirintamalla sekä sodan loppumisen jälkeen 
monissa tehtävissä sotaveteraanien parhaaksi. Naisjaoston arvoihin 
kuuluukin, että veljeä ei jätetä eikä sisarta unohdeta.

Vaasan kaupungin tervehdyksen juhlaan toi perusturvajohtaja 
Jukka Kentala ja Pohjanmaan aluetoimiston tervehdyksen juhlival-
le yhdistykselle esitti everstiluutnantti Mika Piiroinen.

Yhdistyksen puheenjohtaja Alpo Aronen ja toiminnanjohtaja 
Sauli Lassila kukitettiin ja heille annettiin naisjärjestön historia.

Korsukuoro esiintyi johtajanaan Director Cantus Reino Peltoharju.
Arvokkaan juhlan lopuksi Sauli Lassila ja Aino Siltanen antoivat 

jokaiselle juhlassa olleelle veteraanille Tasavallan presidentti Sauli 
Niinistön ja rouva Jenni Haukion allekirjoittamat kunniakirjat 
Suomen Sotaveteraaniliiton 60-vuotisjuhlan sekä Suomi 100-juhla-
vuoden kunniaksi.

Vaasan Rintama- ja Sotaveteraaniyhdistyksen puheenjohtaja Alpo Aronen kohottaa alkumal-
jan ja toivottaa juhlavieraat tervetulleiksi. Pöydän ääressä kuuntelevat Arosen puhetta mm. 
Yrjö Savola ja Sauli Lassila sekä taaempana mm. Aino Siltanen ja Ari Yli-Yrjänäinen. 
- Kuva: Juha Rantala

Vaasan Rintama- ja Sotaveteraaniyhdistyksen 50-vuotisjuhlaa vietettiin syyskuun lopussa 
arvokkaissa merkeissä. 
- Kuva: Juha Rantala

Veljeä ei jätetä, 
eikä sisarta unohdeta



Juhlissa olleita veteraaneja muistettiin Tasavallan presidentti Sauli Niinistön ja rouva Jenni Haukion allekirjoittamilla kunniakirjoilla konvehtirasioilla. 
- Kuva: Juha Rantala

Korsukuoro esiintyi säestäjänä ja johtajana Director Cantus Reino Pelto-
harju. - Kuva: Juha Rantala

Naisjaoston puheenjohtaja Aino Siltanen kukitti juhlassa Vaasan Rintama- ja Sotave-
teraaniyhdistyksen puheenjohtaja Alpo Arosen (kuvassa oik.) sekä toiminnanjohtaja 
Sauli Lassilan ja he saivat muistoksi Naisjärjestön historian. - Kuva: Juha Rantala

Yhteistyö on voimaa läpi vuosikymmenien ja sillä voimalla on ajettu 
myös veteraanien asioita Vaasassa. 50-vuotisjuhlassa muisteltiin mennei-
tä vuosia kiitollisina. Meidän nykypäivän ihmisten kelpaakin kysyä, että 
mikä olisi ollutkaan maamme kohtalo ilman näiden veteraanien panosta? 
- Kuva: Juha Rantala
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Popeda kestää myös kuittailua



21

Popeda kestää myös kuittailua
MUSIIKKI Suomi-rock -yhtye viljelee ronskia huumoria. He 
myös osaavat nauraa Popedalle irvaileville vitseille.

Popeda tunnetaan hurtista huumorista.
Mutta osaavatko Pate Mustajärvi ja kumppanit ottaa kuittailua myös vastaan? 

Costello Hautamäki muistaa ainakin yhden Popeda-aiheisen vitsin, joka jäi 
mieleen.

– Alivaltiosihteerissä kerrottiin kerran, että Popedan keikkabussissa on 
kuultu poikkeuksellisesti yläpäävitsi. Se johtui siitä, että vitsin kertoja 

seisoi käsillään. Se oli aika hyvä, Hautamäki nauraa.
– Aika vähän meille loppupeleissä irvaillaan. Ainakaan ei festarei-
den bäkkäreillä. Siellä tiedetään, että ei paljon bändejä löydy, jotka 
haluavat vetää keikan meidän jälkeen, Mustajärvi uhoaa.
Mustajärven rehvakkuus kuuluu ja näkyy myös Popedan uusim-
massa levyssä, jonka nimi on yksiselitteisesti Haista Popeda. Lau-
laja on levyyn enemmän kuin tyytyväinen ja ilmaisee sen omaan 
persoonalliseen tyyliinsä.

– Tehtiin uusi hieno rocklevy. Se on ilmeisesti kelvannut, kun mei-
dät on hyväksytty esiintymään esimerkiksi Ilosaarirockin kaltaiseen 

isoon festariin. Se ei aina ole ollut itsestäänselvyys. Popedahan sai 
porttikiellon Provinssiin vuonna 1979, kun oltiin vähän liikaa eläimiä. 

Eikä taiteilijoita.
– Se eläin ei lähde ikinä pois, mutta on tässä vuosien varrella kulmat hiou-

tuneet. Ei tartte aina olla näyttämässä kuinka possuja ollaan. Se me osataan 
jo.

Levyä tekemässä oli mukana hieman yllättävä nimi: enemmän nuorisolle tuttu 
Stig. Hautamäen mukaan yhteistyö oli kuitenkin luonnollinen askel.
– Stig oli tällä levyllä niin sanotusti työnjohtaja. Minulla oli jäänyt korvan taakse 
biisejä kuten Puumaa mä metsästän, joka voisi ihan hyvin olla Popedaa. Niissä oli 
hyvää huumoria ja selvää ymmärrystä Suomirockin elementeistä.
Eikä sitä kuuluisaa huumoria tästäkään teoksesta puutu.
– Popedan huumori lähtee yleensä möläytyksestä. Keikkabussissa ei ole mitään 
hälytystä, että nyt tulee huono juttu. Kaikki ideat on hyviä. Seuraavana päivänä 
voidaan sitten miettiä, oliko idea niin hyvä, Mustajärvi hekottelee.
Popedalla on suomalaisessa musiikkikentässä jo legendaarinen asema pitkän 
uransa vuoksi. Yhtyeen fanitkin ovat alkaneet jo tuottaa maailmaan uusia faneja.
– Kerran eräs pariskunta tuli hotelliaamiaisella esittelemään 18-vuotiaan tyttä-
rensä, joka oli ollut ensimmäistä kertaa Popedan keikalla. Kävi ilmi, että tyttö oli 
aikoinaan saanut alkunsa meidän setin aikana. Nyt hänkin oli fani, Mustajärvi 
kertoo.
Bändi ei kuitenkaan näe lopettamista vielä horisontissa.
– Me ollaan vedetty yli 3 500 vetoa. Onhan se paljon, mutta kaikki on suhteellista. 
Lontoon West Endissä on esitetty Hiirenloukkua 100 vuotta. Aika monta kertaa 
saadaan vetää Pitkä kuuma kesä, että siihen päästään, Mustajärvi heittää.

Teksti ja kuvat: Toni Tervo

Popeda
Vuonna 1977 perustettu rock-yhtye.
Yhtyeen keulakuva on laulaja Pate Mus-
tajärvi, joka on myös sen ainoa alkupe-
räisjäsen.
Mustajärven lisäksi nykyisessä kokoon-
panossa soittavat kitaristi Costello Hau-
tamäki, bassokitaristi Jyrki K. Melartin, 
pianisti Pate Kivinen sekä rumpali Lacu 
Lahtinen.
Yhtye on julkaissut 20 studioalbumia.



7 4 6

3 4

2 4 6 8 9

9 5 3 7

3 8

8 7 2 1

8 1 4 2 6

1 3

6 2 7

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.52)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Tue Oct 10 03:41:12 2017 GMT. Enjoy!

3 4 9

6 2

4 8 7

8 3 6 2

7 9 1 8 4 3

6 2 7 5

3 1 2

6 1

3 8 5

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.47)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Tue Oct 10 03:41:23 2017 GMT. Enjoy!

8 5 1 3 7

9 8 2

9 5

6 7 9

5 1 4 7 6

4 6 8

9 6

2 3 9

3 1 9 2 7

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.46)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Tue Oct 10 03:41:28 2017 GMT. Enjoy!

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.52)

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

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Tue Oct 10 03:41:12 2017 GMT. Enjoy!

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.46)

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

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Tue Oct 10 03:41:28 2017 GMT. Enjoy!

26
3

Bazi & Mazi

Zitz

SUDOKU
#1 #2 #3

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.47)

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

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Tue Oct 10 03:41:23 2017 GMT. Enjoy!



7 4 6

3 4

2 4 6 8 9

9 5 3 7

3 8

8 7 2 1

8 1 4 2 6

1 3

6 2 7

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.52)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Tue Oct 10 03:41:12 2017 GMT. Enjoy!

3 4 9

6 2

4 8 7

8 3 6 2

7 9 1 8 4 3

6 2 7 5

3 1 2

6 1

3 8 5

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.47)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Tue Oct 10 03:41:23 2017 GMT. Enjoy!

8 5 1 3 7

9 8 2

9 5

6 7 9

5 1 4 7 6

4 6 8

9 6

2 3 9

3 1 9 2 7

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.46)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Tue Oct 10 03:41:28 2017 GMT. Enjoy!

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.52)

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

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Tue Oct 10 03:41:12 2017 GMT. Enjoy!

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.46)

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

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Tue Oct 10 03:41:28 2017 GMT. Enjoy!

26
3

Bazi & Mazi

Zitz

SUDOKU
#1 #2 #3

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.47)

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

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Tue Oct 10 03:41:23 2017 GMT. Enjoy!

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:  mega@upc.fi 
Mediakortti / Mediakort: www.megamedia.fi
Tuomo Arpiainen 040 900 4153 tuomo.arpiainen@upc.fi

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

TIKANOJAN TAIDEKOTI
Suljettu näyttelynvaihdon ajaksi. 
Uusi näyttely Matti Visanti – Kuvittaja ja arkki-
tehti avautuu yleisölle 13.10.2017.
Matti Visanti – Kuvittaja ja arkkitehti 
13.10.2017–4.2.2018
Näyttely esittelee pohjalaisen arkkitehdin, 
taiteilijan ja kuvittajan monipuolista tuotantoa.
Yleisöopastus sunnuntaina 15.10 suomeksi 
klo 14 ja ruotsiksi klo 13.
Opastus sisältyy museon sisäänpääsymak-
suun.
Avoinna: tiistai–sunnuntai 10-16
Pääsymaksut: 7 € / 5 € / 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: 7 € / 5 € / 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: 7 € / 5 € / alle 18 v. ilmainen.
Museokatu 3, Vaasa
 
 

VAASAN TAIDEHALLI
PAANANEN & ULVILAS: LIAISON – YHTEISMAALA-
UKSIA 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 
Korsholmanpuistikko 6, Vaasa
Taidelainaamo.
Avoinna ke-pe klo 13-18 ja la-su 12-15
Vapaa pääsy

BOCK´S CORNER BREWERY
Gerbyntie 18 
Avoinna to. klo 15-18, Gerbyntie 18
Stina Engvall, maalausnäyttely 
14.10 -. 

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.

TIKANOJAS KONSTHEM
Stängt för utställningsbyte.
Nya utställingen Matti Visanti – Illustratör och 
arkitekt öppnar för allmänheten 13.10.2017.
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 sönda-
gen den 15.10 kl. 13 på svenska och kl. 14 
på finska. 
Guidningen ingår i museets inträdesavgift.
Öppet: tisdag–söndag 10–16
Inträde: 7 € / 5 € / 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: 7 € / 5 € / 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: 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 
Konstutlåning
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 
Gerbyvägen 18
Stina Engvall, målningsutställning 
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Rempseä, pehmeä, povekas, muo-
dokas, 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)

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)

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

Man, 58 år, söker positiv och allmän-
bildad kvinna. Mina intr. är jakt, fi ske, 
god mat, kattor. Bor i stan, men skulle 
gärna bo en bit utanför. (1185005) T

Jag är en man, 58 år, ej tjock och 
ej smal, ser hyfsad ut enligt an-
dra. Pratar både svenska och fi ns-
ka, ren och frisk. Söker dig man, 50+, 
för vänskap och trevlig samvaro. Vasa 
med omnejd. (1199604)

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)

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

Löytyiskö 39v btm-miehelle ulkomaa-
laista, mustaa tai tummaihoista, van-
hempaa, +55v top-miestä tai miespa-
ria? (1199902)

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 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)

MTV3 s. 830
Sub-tv s.830

Koko maan 
kohtaamispaik-
ka teksti-tv:ssä

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 nainen. Sinä vapaa, luotettava, 
rehti mies, joka 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)

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, ulospäinsuuntau-
tuva, 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
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)

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

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

Vapaa, 61/190/88, mukava, huumorin-
taj. 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, 
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)

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)

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, 
ystävää, miel. uskovaa. Olen 63v, voit 
olla 60-65v tai jotakin. Olen kiltti ja 
hyväkäytöksinen, soita vain minulle, 
jutellaan lisää. (1198080)

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

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

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

Ilmoita
Annonsera

mega.mainostaja.com

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-
alueelta. 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

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, sö-
ker ny vänskap från man, 30-45 år, bor 
i 06-omr. (1193076)

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

Jag fyllde 70 år, änkakvinna från 
Karis. Nu får det vara slut med en-
samheten. 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)





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 

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, 
etsimme mukavaa paria mökille sau-
naseuraksi. Mökillä olemme nakuna ja 
käymme kesällä Yyterissä. Ei ikä- eikä 
kokorajoituksia. (1193049)




