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VAASA 312 1233
Kauppapuistikko 20B

LAIHIA 477 0744 
Kauppatie 5

MAALAHTI 347 8080
Köpingsvägen

20 v.
alallaErikoishammas-

teknikolta
• uudet kokoproteesit
• tiivistys ja korjaus jopa odottaessa!
• hammasproteesien tarkastus ilmaiseksi! 
• takuutyö

Soita ja varaa aikasi!

#

Digialbum

DIGIALBUM

Vi stöder Torsdagsrörelsen 
Tuemme Torstailiikettä:

Kuva: Matti Hietala, Vaasa

SUPER ALE   Tervetuloa syksyiseen Tolkin Kauppahalliin!   KYLLÄ ON HALPAA !

Tarjoukset voimassa  26.10. 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! 
Ruohomatot kaikki värit rullasta/Plastmattor  -20%
Novitan Jussi langat TOSI HALPAA!! Uusi erä uusia 
värejä/ Novita Jussi garn VERKLIGT BILLIGT 2€
Kaikki kahvinkeittimet useita malleja/
Alla kaffebryggare, många modeller -20%
Serla valkoinen WC-paperi 24 rullaa +30%/
Serla vitt WC-papper 24 rullar +30% 9,50€
HUOM HARVOIN TARJOLLA! Laadukkaita merkkejä, tarpeeksi järeitä!!!
JÄTTIERÄ KÄYTETTYJÄ PUUNTYÖSTÖKONEITA, PUUSEPILLE 
HARRASTELIJOILLE: Puusorveja, vannesahoja, pyörösahoja, 
pylväsporakoneita, isoja nauhahiomakoneita, lehtisahoja. Pellintyöstöön: 
mankeleita!!!!!!! Penkkihiomakoneita, levyleikkureita, kanttikoneita, 
hydraulipuristin.
OBS! SÄLLAN TILL FÖRSÄLJNING!  JÄTTEPARTI BEGAGNADE 
SNICKERIMASKINER, FÖR SNICKARE ELLER HOBBYSNICKARE

-20%

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

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

Lasse Koski
Tapio 
Nyysti

S6

S8-13

S16-17

Joulun 
HITTILAHJAT
tiedetään jo

Päivi LinnapuomiKuva: Anton Soinne



 2  Haluatko koulusi sisäilman kuntoon? 
  Nyt voit hakea tiedeprojektiin

ASUMINEN Pilotti toteutetaan syksyllä 2018, ja se 
kestää noin neljä kuukautta.

Koulujen sisäilmaan haetaan parannusta syksyllä 
starttaavassa suomalaispilotissa, jossa paneudutaan 
sisäilman parantamiseen.

Nyt kokeiluun haetaan mukaan sisäilmaongelmista 
kärsiviä suomalaiskouluja.

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy toteuttaa pi-
lotin yhdessä suomalaisten yritysten, Inspector Sec 
Oy:n, Bigdatapump Oy:n ja UniqAir Oy:n, kanssa.

Tavoitteena on saada tietoa sisäilman laadun vaiku-
tuksista oppilaiden ja opettajien hyvinvointiin sekä si-
säilman laadun mittaamisesta luotettavasti.

– Koulut pääsevät vaikuttamaan myös siihen, mil-
laisia tulevaisuuden ratkaisuja sisäilman laadun mää-
rittämiseksi ja tiedon hyödyntämiseksi kehitetään esi-
merkiksi erilaisten digitaalisten palvelujen muodossa, 
kertoo projektipäällikkö Kaisa Vehmas VTT:ltä.

Projektissa luodaan uudenlaisia personoituja sovel-

luksia ja palveluja käyttäjille yhdistämällä henkilö-
kohtaisia fysiologisia mittauksia ja antureilta saatavaa 
tietoa sisä- ja ulkoilman laadusta.

Pilotissa kerätään tietoa sisäilman laadusta erilaisilla 
antureilla, joita asennetaan luokkahuoneisiin.

Pilotin aikana opettajille annetaan käyttöön ranne-
tietokoneet henkilön fysiologisen tiedon keräämisek-
si. He voivat myös antaa mobiilisovelluksen avulla 
palautetta siitä, millaiseksi he itse kokevat sisäilman 
laadun ja oman hyvinvointinsa.

Kokeilun toisessa vaiheessa opettajille jaetaan mo-
biilisovelluksen avulla toimintaympäristöön ja omaan 
hyvinvointiin liittyvää tietoa.

Pilotti toteutetaan syksyllä 2018, ja se kestää noin 
neljä kuukautta.

Teksti: Crista Lassfolk-Feodoroff
Kuvat: ESM arkisto

Lisätietoa: tanja.suomalainen@vtt.fi

Kouluja haetaan nyt mukaan sisäilmatutkimuksiin.

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! 
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3INTERNATIONAL PUPPET 
THEATRE FESTIVAL
VAASA 27.-29.10.2017

PIKKU AASI INTERNATIONAL 
PUPPET THEATRE FESTIVAL on 
koko perheen tapahtuma. Ensimmäisen 
kerran festivaali järjestettiin vuonna 
2015.

Vaasassa aikoinaan elänyt nukketeat-
terifestivaali-perinne katosi tärkeimmän 
paikallisen nukketeatteri Peukalopotin 
toiminnan loputtua. Nukketeatterifes-
tivaaleja järjestetään Suomessa onneksi 
muutamia - ainakin Oulussa, Turussa, 
Helsingissä, Tampereella, Rovaniemellä, 
Imatralla jne....

Pikku Aasin Nukketeatteri haluaa tuo-
da Vaasaan raikkaita tuulia nukketeatte-
rin saralta. Haluaisimme, että Vaasa saisi 
oman vaihtoehtoisen ja pienimuotoisen 
nukketeatterifestivaalin, joka toisi aitoa 
piristystä lasten kulttuuriin. Nukketeat-
terifestivaalin merkitys sekä taiteellisesti 
että kulttuurillisesti on merkittävää, 
koska se on suurella alueella ainut alansa 
tapahtuma, joka on myös kansainväli-
nen.

Olemme kutsuneet Tanskasta (Sofia 
Krog teater), Ranskasta (Compagnie 
Samoloet) ja Suomesta (Nukketeatteri 
Ofelia, Nukketeatterikeskus Poiju-Bojab 
Baric, ja Maria Baric Company) esiinty-
jiä vieraaksi. Esitykset tulee ensisijaisesti 
olla lapsille soveltuvia ja ymmärrettäviä, 
kuitenkaan laadun/ taiteellisuuden siitä 
kärsimättä.

Vaasan Nukketeatterifestivaali kestää 3 
päivää. Se sisältää yhteensä 8 esitystä ja 
yhden pedagogisen nukketeatteri –semi-
naarin aiheesta ITSENÄISYYS–ERILAI-
SUUS, joiden luennoitsijana toimivat 
Marjut Tawast, Anne Lihavainen ja 
Lasse Hjelt. Tapahtuman järjestäjä on 
vaasalainen Pikku Aasin Nukketeatteri. 
Teemme yhteistyötä Finland Uniman, 
Vaasan kaupungin kulttuurikeskuksen ja 
Wasa Teaterin kanssa.
Esitykset toteutetaan näissä tiloissa:
- Vaasan kirjaston Draamasali, Kir-
jastonkatu 13, Vaasa
- Wasa Teater, studioscenen, Kirkko-
puistikko 16, Vaasa

PIKKU AASI INTERNATIONAL 
PUPPET THEATRE FESTIVAL är ett 
evenemang för hela familjen. Festivalen 
ordnades för första gången år 2015. 
Dockteatern Lilla Åsnan vill föra in 
friska fläktar inom dockteatern till Vasa. 
Vi vill gärna att Vasa får en egen alterna-
tiv och småskalig dockteaterfestival, som 
på riktigt skulle liva upp barnkulturen. 
En dockteaterfestival betyder mycket 

både konstnärligt och kulturellt, efter-
som den på ett stort område är det enda 
evenemanget inom sin egen genre som 
också är internationellt.

Vasas dockteaterfestival pågår tre 
dagar. Den innehåller totalt 8 föres-
tällningar och ett pedagogiskt dock-
teaterseminarium om ämnet SJÄLVS-
TÄNDIGHET-OLIKHET med Marjut 
Tawast, Anne Lihavainen och Lasse 
Hjelt som föreläsare.

Vi har inbjudit uppträdande grup-
per från Danmark (Sofia Krog teater), 
Frankrike (Compagnie Samoloet) och 
Finland (Nukketeatteri Ofelia, Nukke-
teatterikeskus Poiju-Bojan Baric och 
Maria Baric Company). Föreställnin-
garna ska i första hand vara lämpade 
för och kunna förstås av barn, dock så 
att kvaliteten/konstnärligheten inte blir 
lidande.

Evenemanget arrangeras av Docktea-
tern Lilla Åsnan från Vasa. Vi samarbe-
tar med Finland Unima, Vasa kulturcen-
ter och Wasa Teater.
Föreställningarna ges i följande 
lokaler:
- Dramasalen i Vasa huvudbibliotek, 
Biblioteksgatan 13, Vasa
- Wasa Teater, studioscenen, Kyr-
koesplanaden 16, Vasa

PIKKU AASI INTERNATIONAL 
PUPPET THEATRE FESTIVAL is an 
event for the whole family. The festival 
was arranged for the first time in 2015.

We have invited performing groups 
from Denmark - Sofia Krog teater, Fran-
ce - Compagnie Samoloet, and Finland 
-Nukketeatteri Ofelia, Nukketeatterikes-
kus Poiju/Bojan Baric och Maria Baric 
Company.

The festival is three days long, it 
contains eight performances and a 
pedagogic puppet theatre seminar on 
the subject INDEPENDENCE - DIFFE-
RENCE with lecturers Marjut Tawast, 
Anne Lihavainen and Lasse Hjelt.

The event is arranged by Dockteatern 
Lilla Åsnan/Pikku Aasin Nukketeatteri/
Teatrino del Ciuchino in collaboration 
with Unima Finland, Vasa cultural 
center and Wasa Teater.

The performances are played in the 
following venues:
- Dramasalen, Vasa City Library,    Bib-
lioteksgatan 13, Vasa 
- Wasa Teater, studioscenen,   Kyr-
koesplanaden 16, Vasa 

INFO :
WWW.PIKKUAASI.ORG

www.facebook.com/PikkuAasinNukketeatteri
Liput / Biljetter :  www.netticket.fi

II ”PIKKU AASI”
FESTIVAALI LAPSILLE JA... AIKUISILLE 
-  FESTIVAL FÖR BARN OCH... VUXNA





Syksyllä syödään silakkaa

RUOKA Suomalainen syö silakkaa enää vain 
keskimäärin 300 grammaa vuodessa.
Silakka kuuluu suomalaiseen syksyyn, kuten perinteisistä 
silakkamarkkinoista tiedämme. Niillä on maassamme vankat 
juuret: silakkamarkkinoita on järjestetty Suomessa jo 1700-lu-
vulta lähtien.

Nykyään silakka on ammattikalastuksen saalislaji. Pyynti-
määrät ovat viime vuosina olleet ennätyssuuria, joten silakkaa 
Itämerestä kyllä nousee, mutta ruokapöytiimme saakka se 
päätyy yhä harvemmin.

Silakkaa syödään tänä päivänä vain 300 grammaa henkeä 
kohti, kun sitä vielä 2000-luvun alussa kulutettiin vuodessa 
1,2 kiloa per suomalainen. Asiantuntijoiden mukaan mitään 
yksittäistä syytä silakan kulutuksen laskuun ei ole, vaan sen 
arvellaan olevan monen tekijän summa.

Kalan kulutus kokonaisuutena ei ole laskenut, päinvastoin, 
se on noussut, kulutus vain on suuntautunut silakasta toisiin 
lajeihin.

Tunnetusti tarjonta vaikuttaa kulutukseen.
Silakankalastusta on ajoittain rajoitettu voimakkaasti, eikä 

kulutukseen sopivan kokoista silakkaa ole aina ollut saatavilla. 
Tämän jälkeen, vaikka silakkaa alkoi taas nousta paljon, se 
oli pienikokoista, eikä jalostukseen sopivan kokoista silakkaa 
ollut tasaisesti saatavilla.

Samaan aikaan lohikalojen saatavuus oli tasaista ja hintakin 
kuluttajalle edullinen, joten kirjolohi ja lohi tulivat arkisiin 
ruokapöytiin. Siinä missä ennen syötiin silakkaa, syödään nyt 
kasvatettua lohta.

Silakkaa voidaan syödä jopa viisinkertainen määrä nykyti-
lanteeseen nähden.

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira suosittelee syömään si-
lakkaa rajoitetusti, mutta keskivertosuomalaisen silakansyönti 
jää kauas suosituksista. Kala-alalla toivotaankin, että silakan 
suosio lähtisi uuteen nousuun.

– Syöntisuositukset huomioon ottaen silakkaa voidaan 
syödä jopa viisinkertainen määrä nykytilanteeseen nähden. 
Silakka sisältää muiden kalojen tapaan proteiinia, D-vita-
miinia ja omega-3-rasvahappoja, joten syöntiä kannattaa 
ehdottomasti lisätä jo terveysvaikutusten takia, Pro Kala Ry:n 
toiminnanjohtaja Katriina Partanen sanoo.

– Silakkaa syömällä voi tehdä myös ekoteon, sillä silakan ja 
muiden kalojen pyynti puhdistaa Itämerta.

Partanen kertoo, että kalastajat poistavat silakan ja kilohailin 
pyynnin mukana Itämerestä yli 600 tonnia fosforia ja noin 3 
500 tonnia typpeä. Fosforin määrä vastaa lähes neljännestä 
Suomen vuotuisesta ihmisperäisestä Itämeren kuormitukses-
ta.

Pro Kalan keväällä teettämän kuluttajatutkimuksen mukaan 
suomalaisten kiinnostus kalansyöntiin on korkealla – kol-
me neljästä haluaisi syödä kalaa nykyistä enemmän. Kalaa 
ostettaessa ostopäätökseen vaikuttaa erityisesti laatu, tuoreus 
ja hinta.

Suomalaisista 95 prosenttia syö kalaa ja 90 prosentin mieles-
tä kala kuuluu suomalaiseen ruokapöytään.

Teksti: Crista Lassfolk-Feodoroff
Kuva: Pro Kala

Elintarviketurval-
lisuusvirasto Evira 
suosittelee syömään 
silakkaa rajoitetusti, 
mutta keskivertosuo-
malaisen silakansyönti 
jää kauas suosituksista. 
Kala-alalla toivotaan-
kin, että silakan suosio 
lähtisi uuteen nousuun.
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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 ja yksinkertainen esimerkki siitä, 
miten pienistä puroista voi muodostua suuria jokia. Emme 
vain aina tule ajatelleeksi näitä asioita.

Meillä tunnetaan kyllä monenlaiset kampanjat; kuten ”osta 
työtä suomeen”, ”osta kotimaista”, ”osta tilalta”, ”suosi suoma-
laista” jne. Kaikki nämä tähtäävät Mega –lehden torstailiikkeen 
tavoin  samaan päämäärään; kotimaisten työpaikkojen luontiin 
ja säilymiseen.

Me kuntapäättäjät voimme omalta osaltamme edesauttaa, 
että julkisissa hankinnoissa paikallisille tuottajille ja kauppiaille 
annetaan edes mahdollisuus pärjätä tarjouskilpailuissa isoja 
ylikansallisia tarjoajia vastaan. Uuden hankintalain tärkein 
tavoite on edistää laadukkaiden ja innovatiivisten hankintojen 
tekemistä, säästää julkisia varoja sekä myös vähentää hallin-
nollista taakkaa. Hinnan ei tarvitse olla ainut kriteeri.

Kotimainen, puhdas ruoka ei ole itsestäänselvyys. Kotimaas-
sa valmistetut laadukkaat tuotteet eivät myöskään ole itsestään-
selvyys. Näiden vaalimiseen meitä jokaista tarvitaan.

" Torstailiikkeen ajatus ja tavoite on erinomainen. Hen-
kilökohtaisesti toivon että se laajenisi niin että Suo-
messa asuvat kuluttaisivat ensisijaisesti kotimaisiatuot-
teita ja palveluja koska mielestäni kaikki suomalaisesta 
raaka-aineesta suomessa tuotettu ruoka on lähiruokaa. 

Toki koitetaan pysyä kärryllä myös siitä mitä ul-
komailla on tarjolla niin että pystytään vastaamaan 
kilpailuun mahdollisimman hyvin. Kotimainen teol-
lisuus joka korvaa tuontia on Suomelle yhtä tärkeätä 
kuin vievä teollisuus.  Kotimaisuus ja isänmaallisuus 
käy käsi kädessä. Ja se pitää näkyä arjessa, jääkaapissa 
ja kulutuksessa - johtajia myöten.

Lasse Koski

Tapio 
Nyysti



7
VARJE TORSDAG @BOCK'S - JOKA TORSTAI @BOCK'S

Jag heter Tom Blom, 48 år, gift med Sussi Westersten-Blom och har barnen 
Linus, Hannah, Jonas och hunden Elmer, vi bor i Sundom och producerar 
fiskprodukter.

Hur länge har du hållit på att utveckla dina produkter och
vad gör du för att kvaliteten blir bra?
Vi har bott i Sundom i 15 år och har hållit på med produktutveckling un-
gefär lika länge. För att hålla bra kvalitet försöker jag hålla kylkedjan stabil 
och använder mej av färska råvaror.

Hur kan konsumenterna njuta av att komma till ditt stånd på
HayMarket - vad är din serviceambition?
Positivt bemötande och att vi delger kunderna tips på hur dom kan an-
vända eller tillreda sina inköpta fiskprodukter.

Vad kan konsumenterna tillreda av dina produkter - hur kommer
de till sin rätt bäst?
Se föregående fråga.  

Fördelarna med dina produkter i förhållande till dom som
säljs i butikskedjorna?
fördelar är bl.a. direktkontakt till producenten och egenfångad färsk fisk. 
Och därtill kan vi ge information om fångsplatser och när den är fiskad.

Tom 
Blom



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. 
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Päivi Lammela, Teuva

Päivi Lammela, Teuva
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Tarja Vainio Mustasaari. "Raippaluodon maisemia!"

Risto Peitsaro, Vaasa. "Rakenteilla oleva palvelutalo Palosaaren Helmi kuoriutumassa kuplastaan"

9

Tarja Vainio Mustasaari. "Raippaluodon maisemia!"



www.megamedia.fi
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Pekka Harju "Kejsarkubban"

Tom Boberg. "Mässkärin satamaan saapuu Pekka ja Tiitu"
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Juha Kulmala, Kauhajoki

Juha Kulmala, Kauhajoki



12

www.megamedia.fi

Arja Utunen, Pietarsaari. "Sadonkorjuuta Kolpin pelloilla"

  12

Elisabeth Holm, Kvimo
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Matti Hietala, Vaasa. "Siili vaeltelee ja etsii ruokaa." 

Matti Hietala, Vaasa."Ruska pisarat, 5.10.2017, Vaasa"

Kristiina Airaksinen, Vaasa. "Orkidea"



Enjoy our Sunday roast 
@ Bock´s Corner Brewery
At Bock´s we believe in spending your Sundays with the nearest and dea-
rest for family roast. We invite you to enjoy a meal made from the best of 
seasonal ingredients in an authentic atmosphere.
We handle our roast with special love and care from the best cuts of 
meat from local farmers. On the menu you can find good old classics 
like creamy cognac sauce and pommes chateu made from the freshest 
local cream and potatoes. Our autumn inspired salads are full of colour 
and burst in flavour including the best of local kale, beets and a variety of 
greens. Our stone oven baked bread will be baked on sight and served 
warm with freshly whipped butter. We believe in rustic home style cooking 
and make sure everything is made by hand by our chefs from the best of 
ingredients from local producers in Ostrobothnia. 
Come in for a delicious meal or just take a seat in our lounge 
enjoying the warmth of our fireplace with a brew or a cup of 
fresh roasted Wasa coffee.
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We serve
our roast 

on Sundays 12-18
Table reservations 
+358 4692 36175
Check out our 

weekly menu at 
www.

bockscornerbrewery.com
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Hittileluja on vaikea ennustaa, 
sanoo kauppias Päivi Linnapuomi. 
Pintansa pitävät perinteiset lahjat, 
kuten lautapelit, mutta joka joulu 
lelujen joukosta löytyy jokin uusi 
tulokas.



Joulun hittilahjat
tiedetään jo

19

SESONGIT Kaupat analysoivat 
tarkkaan, mitä asiakkaat tänä 
vuonna himoitsevat.
Joulu tulee taas. Kaupoissa on jo 
täysi tohina päällä, kun moni vielä 
totuttelee syksyyn. Aattoon on enää 
vain kolmisen kuukautta.
Soitimme päivittäistavaraketjuihin 
ja kysyimme, mitkä ovat tämän 
vuoden hittilahjat pukinkonttiin.
Moccamaster, Playstation 4 Pro, 
muumimukeja, Legoja. 
Lista on pitkä. Mutta kuka hitti-
tuotteista päättää, ja millainen työ 
päätösten takana on?
– Valikoimiin tulevista tuotteista 
vastaavat valikoimapäälliköt. Ky-
synnän analysointi on päätösten 
pohjana, jonka lisäksi täytyy myös 
seurata trendejä sekä ilmiöitä. Hitin 
erottaminen hudeista voi olla varsin 
haastavaa. Joskus asiantuntija jou-
tuu tekemään parhaan arvauksensa, 
kodin ja viihteen valikoimajohtaja 
Ville Vahla avaa.
– Ostaja vastaa oman vastuualueen-
sa tuotepäätöksistä. Analysoimme 
edellisen joulun tarkasti heti joulun 
jälkeen: mitä tuotteita asiakkaat 
ostivat, loppuiko jokin kesken, tai 
jäikö jokin hyllylle. Osuvan jou-
luvalikoiman tarjoaminen vaatii 
paljon analyysiä, laskentaa, markki-
nan ymmärrystä, ja toisaalta myös 
luovuutta ja rohkeutta, käyttötava-
ran osto- ja myyntijohtaja Hannele 
Åberg kertoo.
Hitin erottaminen hudeista voi olla 
varsin haastavaa.
Elektroniikan puolella ei ole juuri 
yllätyksiä, vaan hittituotteiksi pääty-
vät yleensä uudet, päivitetyt mallit.
– Älypuhelimet, tabletit ja televisiot. 
Ei mitään täysin ennen kuuluma-
tonta, Elektroniikan tukkukauppi-

asyhdistyksen toimitusjohtaja Taina 
Luukkainen luettelee.
Myös niin sanotut klassikkolahjat 
pitävät pintansa.
– Perinteiset lautapelit ovat suosittu-
ja, sillä jouluna vietetään enemmän 
aikaa yhdessä. Suomen kylmässä 
talvessa myös sukat ovat klassikko-
lahja, Åberg sanoo.
Osa seuraavan joulun tuotteista täy-
tyy tilata jo alkuvuoden aikana.
– Tämän joulun tuotteita olemme 
alkaneet ostaa jo tämän vuoden 
tammikuussa.
Sysäys lahjojen hankkimiseen alkaa 
Amerikasta Suomeen rantautunees-
ta kulutusjuhla Black Fridaystä, jota 
vietetään tänä vuonna perjantaina 
24. marraskuuta.
Joulukauppaa vauhdittavat itse-
näisyyspäivä ja veronpalautukset, 
Åberg kertoo.
Hittilahjojen hankintaa ei siis kan-
nata jättää aattoviikolle.
– Jos tuote muodostuu ennakoimat-
tomaksi hitiksi, jota ei ole osattu 
huomioida päätöksiä ja volyymi-
ennusteita tehdessä, niin tällöin 
tavaraa ei välttämättä ole tarpeeksi, 
Ville Vahla neuvoo.
Sekä Keskolla että SOK:lla joulu-
kaupan odotetaan kasvavan vuoden 
takaisesta.
– Joulukauppa varmasti tänä vuon-
na tulee olemaan vilkkaampaa 
kuin viime vuonna, kuten talouden 
kehitysluvutkin ymmärtää, Vahla 
enteilee.
– Ennakoimme, että K-citymarketin 
käyttötavaran joulukauppa kasvaa 
viime vuodesta, Åberg tuumii.

Teksti: Aki Hast
Kuva: Anton Soinne



Eridanosfloden 

• Eridanosfloden var mioseenitidens  Amazonas. 
Floden var  ca. 3000 km lång,  dess vida 
deltaområde finns på södra Nordhavets 
botten  (norra Tyskland, Holland, Danmark). 
Namnet kommer  från grekiska mytologin. 
Floden är känd som bland annat källan av 
Hyperboreas eftersökta bärnsten  
 

Mielenkiintoinen geologinen rakenne
Intressant geologisk utformning

Mielenkiintoinen geologinen rakenne 
Intressant geologisk utforming Aineisto: Vaasan Vesi

Källa: Vasa Vatten

Eridanosjoki  

• Eridanosjoki oli mioseenikauden Amazona. 
Joki oli n. 3000 km pitkä ja sen laaja delta alue 
löytyy eteläiseltä pohjanmereltä (pohj. Saksa, 
Hollanti, Tanska). Nimensä joki on saanut 
kreikkalaisesta mytologiasta, jossa joki 
tunnettiin m.m. Hyperborean himoitun 
meripihkan lähteenä  

  18

Eridanosjoki
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Historia 25 miljoona vuotta  
Historia 25 milj. år 

Yhdysvesiputkisto 80  km  
Förbindelsevattenlednig 80 km  

Yhdysvesiputkisto 80 km
Förbindelsevattenledning 80 km

Historia 25 miljoona vuotta
Historia 25 milj. år

Eridanosfloden



IN BRIEF
• A senior astronomer at the SETI Institute believes we are just 

decades away from confirming the existence of intelligent ex-
traterrestrial life.

IN BRIEF
• Ikea is developing a product that would allow customers to 
cultivate greens and herbs from the comfort of their home. The 

vertical farming system uses LEDs and hydroponics to make it 
possible to grow crops with a minimum of space and resources.
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IN BRIEF
• Researchers from the 
Chinese Academy of Science 
and the Austrian Academy of 
Sciences have conducted the 
first quantum video call using 
the Micius satellite launched 
in 2016. The call was between 
Beijing and Vienna, and was 
completely unhackable.

20



Syksyn isot rakennusmessut, Vasara-messut, 
järjestettiin viikonloppuna Botniahallissa. 
Messuihin osallistui yli 130 näytteilleasettajaa ja 

kävijöitä tapahtuma keräsi 8277.
Messut tarjosi rakentajille, sisustajille ja kodin 

kunnostajille erinomaisen tilaisuuden löytää sopivia 
ratkaisuja omiin projekteihinsa, hakea ideoita ja neu-
voja sekä tehdä hyviä kauppoja. Viikonlopun aikana 
oli tarjolla tietoa ja tuotteita sekä suurelle yleisölle 
että rakennusalan ammattilaisille.

Näytteilleasettajat olivat erittäin tyytyväisiä. Tämä 
on merkki siitä, että Pohjanmaalla rakentaminen ja 
korjausrakentaminen on vahvaa ja että kuluttajat 
panostavat asumiseen. Jotkut olivat sitä mieltä, että 
nämä messut olivat vuoden parhaat alan messut. 
Kauppaa tehtiin paljon jo paikan päällä messupäivinä 
ja asiakaskäyntejä ja tarjouksia saa tehdä runsaasti 
messujen jälkeen. Järjestäjä sai vastaanottaa paljon 
osastovarauksia ensi vuoden Vasara-messuille jo 
tapahtuman aikana.  

Ruotsalainen TV-nikkari Martin Timell osallistui 

messujen ohjelmaan lauantaina ja hän 
keräsi satoja kiinnostuneita messu-
vieraita seuraamaan tapetointi- ja 
kaakelointinäytöksiä. Lisäksi viikonlo-
pun aikana järjestettiin ajankohtaisia 
tietoiskuja ja työnäytöksiä. Työnäytök-
sissä annettiin vinkkejä sisäpintojen 
maalaukseen sekä miten kattoremont-
ti ja katon kuntotarkastus hoituvat te-
hokkaasti. Taitokeskus ja Loftet tarjosi 
kodin sisustamisesta kiinnostuneille 
työnäytöksiä.

Sisustussuunnittelija Erika Rentola-Björklundin 
sisustama yksiö keräsi paljon vieraita hakemaan 
vinkkejä syksyn sisustustrendeistä, materiaaleista ja 
väreistä. Evo Engineeringin rakentama yksiö koostui 
eteisestä, keittiöstä, olohuoneesta, makuu- ja vaateti-
lasta sekä kylpyhuoneesta.  

Seuraavat Vasara-messut järjestetään 27.-28.10.2018.

1
69

You need to know!

Lähde: Maailman Kuvalehti
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Viikonlopun Vasara-messut 
keräisi 8277 kävijää



2017-10-16 13.27Sudoku Generator

Page 1 of 1http://www.sudokuweb.org/

• First select a number/operator and than apply it to a sudoku cell.

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

     1 5 9  
1   9      
7 9  6    1  

   3 1 6  8  
2      3 6 1
3  1     4 9

2017-10-16 13.37Sudoku Generator

Page 1 of 1http://www.sudokuweb.org/

• First select a number/operator and than apply it to a sudoku cell.

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

   8 1 3  2  
 2  7   1   
 7 6       

3   1      
  7 4 8  6  9
  5 2   4   

2017-10-16 13.38Sudoku Generator

Page 1 of 1http://www.sudokuweb.org/

• First select a number/operator and than apply it to a sudoku cell.

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

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

 7   1    9
 1  7 3   4  
     9  1  

2017-10-16 13.28Sudoku Generator

Page 1 of 1http://www.sudokuweb.org/

• First select a number/operator and than apply it to a sudoku cell.

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

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

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

2017-10-16 13.38Sudoku Generator

Page 1 of 1http://www.sudokuweb.org/

• First select a number/operator and than apply it to a sudoku cell.

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

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

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

263

Bazi & Mazi

Zitz

SUDOKU
#1 #2 #3

2017-10-16 13.37Sudoku Generator

Page 1 of 1http://www.sudokuweb.org/

• First select a number/operator and than apply it to a sudoku cell.

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

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

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

KURIKKA

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

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

Kustannus / Utgivare: Paino / Tryck: 

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

TIKANOJAN TAIDEKOTI
MATTI VISANTI – KUVITTAJA JA ARKKITEHTI 
13.10.2017–4.2.2018
Näyttely esittelee pohjalaisen arkkitehdin, 
taiteilijan ja kuvittajan monipuolista tuotantoa. 
Avoinna: tiistai–sunnuntai 10-16
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
Suljettu näyttelynvaihdon ajaksi. 
Uusi näyttely Minun Vaasani, minun museoni 
avautuu yleisölle 28.10.2017. 

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 - 26.11
BOCK´S CORNER BREWERY, LATO
KIKA WIKMAN, GRAAFISIA PIIRRUSTUKSIA
1.10 - 30.11

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.

Näyttelyt
TIKANOJAS KONSTHEM
MATTI VISANTI – ILLUSTRATÖR OCH ARKITEKT 
13.10.2017–4.2.2018
På utställningen visas den österbottniske 
arkitektens, konstnärens och illustratörens 
mångsidiga produktion.
Öppet: tisdag–söndag 10–16
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
STÄNGT FÖR UTSTÄLLNINGSBYTE. 
Nya utställingen Mitt Vasa, mitt museum 
öppnar för allmänheten 28.10.2017.

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
14.10 - 26.11 
BOCK´S CORNER BREWERY, LADAN
KIKA WIKMAN, UTSTÄLLNING GRAFISKA TECK-
NINGAR 1.10 - 30.11

Utställningar
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Kuuluuko kahvipöydässä kursailla 
vai käydä heti kiinni herkkuihin?
RUOKA Joka toinen suomalainen siir-
tyy pöytään heti ensimmäisen kutsun 
jälkeen.

Jokainen on varmasti huomannut, kuinka ih-
misiä saa joskus kutsua kahvipöytään useamman 
kerran. Kursailulle syynsä. Kolmannes suomalai-
sista on nimittäin kasvatettu odottamaan toista 
kutsua, koska herkkupöytään hyökkääminen olisi 
huonoa käytöstä.

Joka toinen suomalainen siirtyy pöytään heti en-
simmäisen kutsun jälkeen.

Kymmenen prosenttia ei odota kutsua ollen-
kaan, vaan tarttuu heti herkkuihin omin luvin.

Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että perinteiset 
käytöstavat ovat edelleen kunniassa suomalaisessa 
kahvipöytäkulttuurissa. Asia käy ilmi tuhannelle 
suomalaiselle tehdystä pullakyselystä, jonka teetti 
leipomoyritys Lantmännen Unibake.

Kylässä kahvipöydästä ei edelleenkään ole hy-
vien tapojen mukaista lähteä suoraan kotiin, eikä 
näkemyksessä ole eroja sukupolvien kesken.

Selvän enemmistön, 52 prosentin mukaan ky-
läpaikasta ei ole soveliasta suunnata ulko-ovelle 
heti, kun tarjoiluista on saanut tarpeekseen.

Pullakyselyn mukaan länsisuomalaiset ovat tässä 
muita rennompia, ja pitävät asiaa muita yhdente-
kevämpänä.

– Suomalaisen pullakahvikulttuurin tavat siirty-
vät sukupolvelta toiselle, pullakyselyn tilanneen 

Lantmännen Unibaken Trade Marketing Manager 
Kaisa Kivistö kertoo.

– Esimerkiksi pullan tarjoamisjärjestyksessä ei 
nähty nuorten ja vanhempien ikäryhmien välillä 
merkittävää eroa siinä, kenelle tarjotaan ensin.

Pullaa tarjotaan ensin seurueen senioreille.
Hyvien käytöstapojen mukaisesti pullaa tar-

jotaan ensin vanhemmille ihmisille: yli 80 pro-
senttia vastaajista ojentaa herkut ensin seurueen 
senioreiden saataville. Lapsille pullaa tarjoaa en-
simmäisenä alle 40 prosenttia.

Yli kolmekymppiset tarjoavat kahvipöydän 
herkkuja naisille ennen miehiä. Nuoriso on eri 
mieltä sukupuoleen perustuvasta tarjoilujärjes-
tyksestä.

– Nuoremmassa polvessa, 18–30-vuotiaiden 
joukossa yli puolet (56%) ei tarjoaisi naisille pul-
laa ennen miehiä, joten tässä on havaittavissa sel-
keä muutos aiempaan, Kivistö sanoo.

Kaikille pullaa kahviinsa kastaville kysely tarjoaa 
hyviä uutisia ikään katsomatta.

– Ainakin kyselyn perusteella he voivat jatkaa 
hyvällä omallatunnolla pullansa kastamista. Lähes 
joka toisen mielestä se on oikein ja vain 17 pro-
senttia ilmoittaa, ettei se olisi hyvien tapojen mu-
kaista, Kivistö summaa.

Teksti: Crista Lassfolk-Feodoroff
Kuva: Teemu Vestovuo

Suomalaisten kahvipöytätavat on nyt tutkittu.



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

Rempseä, pehmeä, povekas, muodo-
kas, vapaa, 40-55/XL-XXL nainen Vaa-
sa/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 
herrasmies, 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)

MTV3 s. 830
Sub s. 830

Koko maan 
kohtaamispaik-
ka teksti-tv:ssä

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)

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

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

Jag är en man, 58 år, ej tjock och ej smal, 
ser hyfsad ut enligt andra. Pratar bå-
de svenska och fi nska, ren och frisk. Sö-
ker 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)

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)

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)

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



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

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

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

Ilmoita
Annonsera

mega.mainostaja.com

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, 
mukavaa naista tosissaan, jos sellai-
nen 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)

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

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

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, 
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 en-
samheten. Skriv så får vi se, om det 
matchar. (1198420)

Olen nainen, 65v. Etsin miestä, 
65-75v. Olen eronnut kauan sitten. 
Otathan 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 

PL
 1

18
 O

U

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)

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)




