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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!

#

Digialbum

S18

S8-15
Kuva: Paula Viitanen, Teuva

Volvo V70 2.0F Bensa Kinetic manuaali  .......-08
205tkm, täydellinen huoltokirja! Abs, a/c, ajo- 
tietokone, vetokoukku, vak.nop.säädin. 
Juuri katsastettu!       10900€

Peugeot 308 1.6 VTi Sport ...................................-09
146tkm, a/c,abs, luiston esto, sumuvalot, lasikatto
vak.nop. säädin, aluvanteet, juuri katsastettu!
  6990€ 

Monikäyttöinen 5-Ovinen

Volvo V70 2.4 Diesel Wagon   ..............................-02
411tkm abs, a/c hyvin huollettu! Aba,a/c,vetokouk-
ku vak.nop.säädin, aluventeet, Siisti farkku!  
                2790€

BMW 320 E90 Sedan 150hv   ............................-06
131tkm, täydellinen huoltokirja, abs, a/c, ajotieto-
kone luiston esto, aluvanteet,
6-vaihteinen manuaali    10990€

Nöötöntie 90 Böle - Sepänkylä 65610 Mustasaari - 5 km Vaasasta

Palvelemme joka päivä    

Vi betjänar varje dag 

HUOM! Soita ja sovi näyttö

OBS! Ring om visning

www.nettiauto.com/botniatrade

9.00 - 21.00 Rainer Nordström
044-3215094

Se mera uppgifter om bilarna / Katso Lisää tietoja autoista: 

Huippusiisti! Vähän ajettu löytö!

Renault Grand Scenic 1.6 Confort  ..................-06
163tkm, a/c, abs, vak.nop.säädin, luiston esto, 
aluvanteet, ajotietokone, sumuvalot ym. Siisti!                            
 3990€ 

Tilava 7-hengen 
monikäyttömalli!

Mazda 2 1.3 Elegance 5-Ovinen.......................-08
116tkm, a/c, abs kestävä ketjukone! Juuri 
katsastettu! Taloudellinen käyttöauto      
 5990€

Uusikorinen!

Iso Diesel farmari!

Citroen Grand C4 picasso 2.0 bensa aut.  .....-07     
165tkm, a/c, abs, luiston esto, vak. nop säädin, 
isofix, vetokoukku, Hyvin huollettu ja 
juuri katsasettu!         6990€

Peugeot 207 SW 1.6 Platinium  120hv ...........-08
aj. Vain 81tkm! abs, a/c, ajotietokone, lasikatto, su-
muvalot Juuri katsastettu ja  huollettu! Ketjukone! 
 5990€ 

Opel Combo 1.3 CDTI L2H1 ................................-13
166tkm, a/c, abs, sivuovi tavaratilaan molemmin 
puolin tavaratilan lämmitin, turbo
(sis alv:n 1726€)              8990€

Mazda 3 1.6 Turbo Diesel Elegance 5-Ov ......-09
154tkm, abs, a/c, aluvanteet, luiston esto
jakohihna vaihdettu! 109 HV turbo! 
 5990€

7-hengen todellinen Tila-auto 
automaatilla!

Vähän ajettu farmari! Pieniruokainen Diesel!

Uusin korimalli! Siisti paku! Sisältää alv:n

Saija Palin 
varsinainen 
monitoiminainen

For a Christmas
dinner made from 

scratch of 
locally produced 

products

Book your
christmas party

@ Bock’s

35€

Please contact:
simone@bockscornerbrewery.com
0503777000
0503777008

Kuva: Roni Lehti

SUPER ALE   Tervetuloa syksyiseen Tolkin Kauppahalliin!   KYLLÄ ON HALPAA !

Tarjoukset voimassa  2.11 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! 

Työhanskat kaikki mallit kyllä tarkenee… 
Arbetshandskar alla modeller -25%
Kaikki vahakankaat satoja eri malleja UUSI ERÄ SAAPUNUT  
Alla vaxdukar, hundratals olika modeller -25%
Kaikki pipot/ alla mössor  -25%
Serla valkoinen WC-paperi 24 rullaa +30%
Serla vitt WC-papper 24 rullar +30% 9,50€
HUOM HARVOIN TARJOLLA! hyviä merkkejä, tarpeeksi järeitä! Koneet 
kaupan sisällä tule katsomaan….
JÄTTIERÄ KÄYTETTYJÄ PUUNTYÖSTÖKONEITA, PUUSEPILLE 
HARRASTELIJOILLE: Puusorveja, vannesahoja, pyörösahoja, pylväsporakoneita, 
isoja nauhahiomakoneita, lehtisahoja. 
PELLINTYÖSTÖÖN: mankeleita, prässi, kanttikoneita, levyleikkureita!!!!!!! 

OBS! SÄLLAN TILL FÖRSÄLJNING!  JÄTTEPARTI BEGAGNADE SNICKERIMASKINER, 
FÖR SNICKARE ELLER HOBBYSNICKARE, ÄVEN TILLBEHÖR FÖR PLÅTBEARBETNING

-25%

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

000171

•

•

info@upcode.fi

Viimeisimmät 
tiedot 

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

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

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

4.–11.1.2008

N:o 1

000171

•

•

info@upcode.fi

Viimeisimmät 
tiedot 
ajalta 3.–10.1.2008

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

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

YRITTÄJÄT!  FÖRETAGARE!
Tehokkaat markkinointi-

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

Effektiva marknadsförings-
produkter och distribution

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

HÅKAN 
HJERPE Oy
0400-604 946

❤❤
KEITTIÖ JA PESUTILA-
KALUSTEET:

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

HK-Kiinteistökeskuksessa
Asumisen teemaviikko
Ensi viikolla 7.-11.1. HK-Kiinteistökes-
kuksessa on Asumisen teemaviikko. Joka 
päivä viikon ajan paikalla on eri alojen 
ammattilaisia antamassa asumiseen ja kodin 
hankintaan liittyviä neuvoja ja vinkkejä 
kiinnostuneille klo 15.00-20.00. 

Maanantaina aiheena ovat tulisijat. 
Uunikeramis Oy edustaa kolmea uuni-
valmistajaa, ruotsalaisia Gabriel ja Camina 
kaakeliuuneja ja suomalaisia Warma -uuneja. 
Olavi Mäki, joka sekä asentaa että myy 
uuneja, kertoo mm. mallien räätälöinnistä.

Tiistaina Vaasan Tapiola Pankin edustajat 
kertovat keskittämisen monista eduista ja 
pankkiasiakkuuden kokonaiskustannuksista.

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

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

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

Temavecka för boende 
på HK-Kiinteistökeskus   

Nästa vecka 7-11.1 arrangeras en temavecka 
för boende på HK-Kiinteistökeskus. Varje dag 
kl. 15.00-20.00 under hela temaveckan kommer 
sakkunniga inom olika områden att ge råd och 
tips om boende och anskaffande av hem.  

Temat på måndag är kakelugnar. Uunikeramis 
Oy representerar tre ugnstillverkare: svenska 
Gabriel och Camina samt finländska Warma. 
Olavi Mäki, som både monterar och säljer 
ugnar, berättar bl.a. om hur modeller kan 
skräddarsys.

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

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

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

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

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

kotimainen valmistalo.

Stig Damsten, 
p. 0500-263 007

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

www.parmakeittiot.com

Edelleen yksi
halutuimmista..

75 000 kappaletta joka viikko! 
Postijakelu perjantaisin.

VahVemmat yhdessä
&& 73 000 kappaletta joka viikko!

Postijakelu perjantaisin.



Tettsut  
hopea/musta 
15”  340 /360€
16”  360/390€

Brock RC27 
hopea/musta 
15”  330/350€
16”  375/380€
17” 450/470€

Runsorintie 2, 65380 VAASA puh 045 8060 450   www.rengaspaja.fi

175/65-14 300€ 360€ 435€
185/65-15 320€ 395€ 460€     475€
195/65-15 360€ 420€ 490€     520€
205/55-16 500€ 650€     690€
205/60-16 460€ 520€ 630€     690€

Yokohama Continental
Nokian
Hkpl8

Nokian
Norman 5

Brock RC24blk
esim.
Continental renkaalla 
195/65-15 790€,
205/55-16 990€

Etabeta Tettsut
esim.
Continental renkaalla
195/65-15 790€,
205/55-16 960€

Hinnat sisältävät 4 rengasta töineen.
Lisää hintoja rengaspaja.fi

NASTOJA TARJOUKSIA!!

www.rengaspaja.fi

17”  460/490€

VANNETARJOUKSIA!
FÄLGERBJUDANDEN!

Runsorintie/Runsorvägen 2, 65380 VAASA.  Av. Ma-Pe 8-18.00 La 10-14
Puh./tel. 045 8060 450     Öppet Må-Fre 8-18.00 Lö 10-14

Talvirenkaita asennettuna
                        Kormoran        Hankook      Continental      Nokian Hkpl9        Bridgestone

175/65-14          270€                 320€                380€                    420€                     370€
185/65-15          300€                 340€                420€                    460€                     390€        
195/65-15          300€                 370€                470€                    500€                     450€
205/55-16          340€                 460€                590€                    630€                     560€
205/60-16          370€                 470€                580€                    630€                     560€
215/60-16          460€                 540€                650€                    720€                     650€
225/45-17          460€                 630€                800€                    860€                     760€
225/50-17          420€                 640€                820€                    880€                     770€
195/70-15C                                 440€                550€                    560€                      540€
215/65-16C        460€                550€                660€                    680€                      630€
 

Brock Rc30 
15” 320€    
16” 340€    
17” 430€    
18” 610€

Kodiak
15”  320€ 
16”  350€ 
17”  420€  

Tettsut  
hopea/musta 
15”  350€ 
16”  370€ 
17”  470€ 

Brock RC27 
hopea/musta 
15”  330/350€ 
16”  360/380€ 
17”  430/440€ 

Dezent TX 
15”  300€ 
16”  340€ 
17”  420€

Runsorintie 2, 65380 VAASA puh 045 8060 450   www.rengaspaja.fi

175/65-14 300€ 360€ 435€
185/65-15 320€ 395€ 460€     475€
195/65-15 360€ 420€ 490€     520€
205/55-16 500€ 650€     690€
205/60-16 460€ 520€ 630€     690€

Yokohama Continental
Nokian
Hkpl8

Nokian
Norman 5

Brock RC24blk
esim.
Continental renkaalla 
195/65-15 790€,
205/55-16 990€

Etabeta Tettsut
esim.
Continental renkaalla
195/65-15 790€,
205/55-16 960€

Pakun renkaat alk. 15” 360€, 16” 390€

Hinnat sisältävät 4 rengasta töineen.
Lisää hintoja rengaspaja.fi

NASTOJA TARJOUKSIA!!

Kormoran      Hankook     Michelin     Continental    NokianHkpl8   Good Year
175/65-14   270€ 300€ 390€ 380€330 390€  
185/65-15   290€ 320€ 420€ 420€ 440€ 
195/65-15   300€ 350€ 440€ 460€ 480€  440€ 
205/55-16   330€ 450€ 560€ 570€ 620€  550€ 
205/60-16   370€ 430€ 540€ 570€ 620€  550€ 
215/60-16   420€      500€      650€ 670€ 720€ 
215/65-16   350€  490€ 560€ 560€ 620€ 
225/45-17   440€ 590€ 750€ 780€ 880€ 
225/50-17   420€  600€ 740€ 830€ 860€ 
195/70-15C   390€  440€ 540€ 550€00€ 550€ 
215/65-16C   460€  520€ 640€ 660€00€ 660€

Fuoco VAN 
15”  460€ 
16”  500€

www.rengaspaja.fi

ÄLÄ ANNA TALVEN YLLÄTTÄÄ!
LÅT INTE VINTERN ÖVERRASKA DIG!

VANNETARJOUKSIA! FÄLGERBJUDANDEN!

Runsorintie/Runsorvägen 2, 65380 VAASA.  Av. Ma-Pe 8-18.00 La 10-14
Puh./tel. 045 8060 450     Öppet Må-Fre 8-18.00 Lö 10-14

Rial Kodiak
15” 340€    
16” 360€     
17” 450€

Etabeta Eros
hopea/blk polish
15” 320/380€  
16” 340/410€   
17” 430/520€  
18” 620/720€

V-käyrä koholla duunissa?
NÄIN TEET TYÖSTÄSI 
MIELEKKÄÄMPÄÄ
TYÖELÄMÄ Työhyvinvointi 
kasvaa selvästi, 
kun työntekijä itse tuunaa 
työtään.

Sen sijaan että työntekoa johde-
taan ylhäältä alas, työntekijän 
kannattaa itse tuunata työtään. 

Se koituu lopulta sekä työntekijän että 
organisaation hyväksi, huomauttaa 
Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori 
Jari Hakanen.
Hakasen mukaan työn tuunaaminen 
tarkoittaa, että työntekijä alkaa muoka-
ta työtään paremmin omia tarpeitaan, 
vahvuuksiaan ja arvojaan vastaavaksi. 
Olennaista on, että aloite lähtee työnte-
kijästä itsestään.

– Työn tuunaamisessa työntekijä 
pyrkii lisäämään työssään kaipaamiaan 
voimavaroja esimerkiksi hakemalla 
kehittymismahdollisuuksia, palautet-
ta esimieheltä tai tukea työtovereilta, 
Hakanen kertoo.
Usein kyse on pienistä muutoksista, 
joita minun on tehtävä, jotta työni 
tuntuisi mielekkäämmältä.

Työn tuunaaminen alkaa kysymys-
ten esittämisellä. Miten, paljonko ja 
missä kohdin haluan työtäni kehittää? 
Millaisia työtapani ovat, miten ja mihin 
käytän työssäoloaikani? Mihin haluan 
panostaa ja mihin en?

– Työn tuunaamisessa katse on aina 
eteenpäin. Usein kyse on pienistä muu-
toksista, joita minun on tehtävä, jotta 
työni tuntuisi entistä mielekkäämmäl-
tä ja mielenkiintoisemmalta. Entistä 
enemmän omalta, Hakanen kuvailee.

Kun työelämä on jatkuvassa muutok-
sessa, tavoitteet tiukkia ja epävarmuus 
työpaikan säilymisestä kalvaa, voi työn 
tuunaaminen kuulostaa ahdistavalta, 
jälleen yhdeltä työntekijälle asetetulta 
vaatimukselta. Sitä se ei kuitenkaan 
Hakasen mukaan ole.

– Työntekijä ei tarvitse enää yhtään 
uutta pakkoa eikä velvollisuutta. Päin-
vastoin. Avainasemassa on työntekijän 
oma motivaatio muokata työtään niin, 
että se tuottaa hänelle entistä enemmän 
tyytyväisyyttä ja parempaa oloa.

Skeptikot voivat Hakasen mukaan 
ajatella, että työn tuunaaminen on joh-
toportaan uusi salajuoni tai peräti ansa. 

Sekään ei pidä paikkaansa. Hakanen 
näkee työn tuunaamisen pikemminkin 
johtoportaan ja työntekijän välisenä 
luottamustestinä.

– Paljon puhutaan siitä, että työn-
tekijän pitää ottaa vastuuta. Nyt kyse 
on myös siitä, uskaltaako johtoporras 
kannustaa työntekijöitä tuunaamaan 
työtään, Hakanen sanoo.

Työn tuunaamista tutkitaan tällä 
hetkellä paljon, myös Suomessa. Tuo-
reissa Työterveyslaitoksen ja Utrecthin 
yliopiston tutkimuksissa sen on havait-
tu tuovan monenlaista konkreettista 
hyötyä.

– Työn tuunaaminen muun muassa 
vaalii työn imua, suojelee työuupu-
mukselta ja johtaa parempaan työssä 
suoriutumiseen. Työtään tuunaavat 
kokevat työnsä mielekkäämmäksi, ovat 
luovempia ja jaksavat työelämässä pi-
dempään. Tähän liittyy kokemus siitä, 
että ihminen itse voi vaikuttaa työhön-
sä, Hakanen täsmentää.

Hän tarkentaa, että työn tuunaamisen 
tarkoituksena ei ole saada esimieheltä 
kiitosta tai palkankorotusta. Kiitos syn-
tyy siitä, että työ tuntuu mielekkääm-
mältä ja oma vointi paranee.

Johtamisen merkitystä työn tuunaa-
minen ei poista. Päinvastoin.

– Jotta yhä useampi pääsisi työn 
imuun ja haluaisi tuunata työtään, 
tarvitaan työntekijöiden vahvuudet 
tunnistavaa, aloitteellisuuteen kan-
nustavaa ja hyvinvointiin panostavaa 
johtamista.

Hakanen muistuttaa, että työtä voi 
tuunata organisaation kaikilla tasoilla. 
Hän ehdottaa, että esimies voisi tuu-
nata työtään päättämällä, että käyttää 
seuraavan kuukauden aikana puoli 
tuntia viikossa aikaa työntekijöiden 
kanssa juttelemiseen ja siihen, että on 
enemmän läsnä. Työntekijä puolestaan 
voisi päättää olla ystävällisempi ja huo-
mioivampi työkavereita kohtaan.

– Kannattaa kokeilla ja katsoa, mitä 
työn tuunaamisesta seuraa. Vastakohta 
on, että rutiinit määräävät. Työn tuu-
naamisen pohjimmainen tarkoitus voisi 
olla siinä, että voisi kokea olevansa 
entistä enemmän oman työnsä sankari, 
joka hallitsee työtään eikä toisinpäin.

 Teksti: Teija Varis

Jari Hakasen mukaan työn tuunaamisen tavoitteena ei ole saada esimieheltä kii-
tosta tai palkankorotusta. Kiitos syntyy siitä, että työ tuntuu tekijälleen mielek-
käämmältä ja oma vointi paranee.



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 

Multitronicissa huolletaan 
puhelimet ja tabletit

Multitronic servar 
mobiltelefoner och surfplattor

Multitronicissa on parinkymmenen vuoden aikana huollettu mittava määrä 
pöytätietokoneita ja kannettavia. Yrityksen verkkokaupassa on satojatuhansia 
tuotteita. Vaasan keskustaan siirtyneessä Multitronicin liikkessä huolletaan 
myös kaikkia mobiililaitteita.
- Tarjoamme aina ilmaisen vianetsinnän. Asiakas voi tuoda laitteensa myymä-
lään, ja sen tarkistaminen ei maksa mitään. Kun vika on löytynyt, tehdään arvio
siitä mitä kannattaa tehdä ja mitä korjaus tulisi maksamaan, kertoo Tom Keck-
lund Multitronicilta.
- Olemme nyt panostaneet enemmän mobiililaitteiden huoltoon. Tytäryhtiöllä
Multicarella on sopimuksia korjausten tekemisestä vakuutusyhtiöiden kanssa
koko maassa. Tarjoamme liikkeessämme näitä samoja palveluja kaikille asiak-
kaille, täällä Vaasassa meillä on kolme vakituista työntekijää mobiilihuollossa.
Avustamme asiakasta tarvittaessa myös päivityksissä ja asennuksissa.
- Mobiililaitteissa tavallisin korjauksen aihe on rikkoutunut lasi. Puhelin puto-
aa ja menee rikki. Asiakkaan kanssa sovitaan milloin laite huolletaan, jos sitä ei
tehdä heti samana päivänä. Jos täytyy tilata varaosia, kestää tietysti kauemmin,
mutta sopimalla ajan yritämme varmistaa että asiakkaalle koituu mahdollisim-
man vähän hankaluutta, ja meillä on paljon varaosia varastossa, selvittää Gö-
ran Mosesen joka vastaa huollosta Vaasassa.
- Huomasimme että aika monilla on vähän vanhempi iPhone on voinut jäädä
huoltamatta, lasi on ehkä vähän rikki ja akku ei ole paras mahdollinen enää.
Olemme nyt tarjonneet 99 eurolla kampanjahintaan sekä lasin vaihdon että uu-
den akun malleihin 5s, 5c ja SE. Akun vaihto tulee siis kaupan päälle. Ilman
tarjoushintaa huolto kustantaisi noin parisataa euroa. Näin asiakas saa laitteen
hyvään käyttökuntoon, toteaa Kecklund.
- Jotkut voivat tietysti korjata itsekin, mutta Ebaysta ostettujen osien oikeelli-
suutta on vaikea varmistaa, me käytämme varmasti oikeita osia, Göran Mose-
sen muistuttaa.

Multitronic Hovioikeudenpuistikon ja Pitkänkadun 
risteyksessa  tarjoaa myös JNT:n ja DNA:n  palveluja.
Multitronic i korsningen av Hovrättsesplanaden och 
Storalånggatan erbjuder också JNT:s och DNA:s tjänster.

Göran Mosesen huoltaa mobiililaitteita Vaasassa >>
Göran Mosesen servar mobiltelefoner i Vasa. >>

Under tjugo års tid har Multitronic hunnit serva massor av bordsdatorer och 
surfplattor. Sortimentet i företagets nätbutik omfattar hundratals tusen produk-
ter. Efter att Multitronic flyttade till centrum servas också mobiltelefoner.    
- Vi erbjuder alltid gratis felsökning. Kunden kan komma med sin apparat till
butiken och en granskning kostar ingenting. Då vi hittat felet bedömer vi vad
som lönar sig att göra och vad det skulle kosta, berättar Tom Kecklund på
Multitronic.
- Vi har nu satsat mer på service av mobiltelefoner. Dotterbolaget Multicare
har avtal om reparationer med försäkringsbolag i hela landet. De här tjänsterna
erbjuds också i vår butik, och här i Vasa har vi tre fast anställda personer som
jobbar med mobiltelefonservice. Om det behövs hjälper vi också med uppda-
teringar och installationer.
- Det vanligaste problemet kunderna har är ett trasigt glas. Telefonen har ramlat
i golvet och glaset har spruckit. Tillsammans med kunden kommer vi överens
om när apparaten ska repareras, ifall det inte görs samma dag. Om reparationen
kräver reservdelar tar det förstås längre tid, men genom överenskommelsen
med kunden kan vi säkerställa att han eller hon orsakas så lite besvär som möj-
ligt – och vi har stort reservdelslager, förklarar Göran Mosesen som svarar för
servicen i Vasa.
- Vi har märkt att rätt många personer som använder en äldre iPhone försummat
att lämna in sin apparat på service, glaset har kanske fått en del sprickor och
batteriet håller på att ta slut. Just nu kör vi med ett kampanjpris på 99 euro för
byte av glas och nytt batteri för modellerna 5s, 5c och SE. Batteribytet kommer
alltså på köpet. Normalt skulle servicen kosta ett par hundra euro. Kunden får
alltså tillbaks sin apparat i skick nästan som ny, konstaterar Kecklund.
- Vissa personer kan förstås reparera apparaten själva, men det är svårt att kont-
rollera om delar som köps från eBay är de rätta. Här på Multitronic använder vi
garanterat korrekta delar, påpekar Göran Mosesen.



I riksdagen har evighetsprojektet SoTe 
flitigt debatterats och det är tydligt att 
stämningen mellan regeringspartierna 

är spänd. För oss österbottningar gäller det 
hursomhelst att varje dag även lokalt aktivt 
arbeta för att stärka såväl primärvården 
och socialvården som specialsjukvården. 
Trots att läget för VCS – mycket tack vare 
österbottningarnas aktivitet – för tillfället 
ser bra ut så finns det absolut ingen orsak 
att andas ut eller slå sig för bröstet. Staten 
kommer framöver att prioritera sjukhusen 
i de största städerna samt de som har status 
som fulljourssjukhus. Allt tyder på att 
antalet landskap och vårdområden kommer 
att minska på sikt. I Helsingins Sanomats 
ledare 15.10 konstateras att det blir allt tyd-
ligare att 10-12 områden vore mer optimalt 
ur vårdservicens synvinkel. I Alexander 
Stubbs nyutgivna bok kan vi också på sidan 
266 läsa om hur samlingspartiet tvingades 
att gå med på 18 områden – ett antal som 
”gradvis kommer att minska”.

För att i framtiden optimalt kunna 
försvara och utveckla vårt sjukhus, våra 
högskolor, locka etableringar som skapar 
nya arbetsplatser samt bli huvudort när 
landskapskartan ritas om så bör vi bli större 
även på pappret. Korsholms fullmäktiges 
initiativ om samgångsförhandlingar kan på 
sikt visa sig vara en livsviktig vändpunkt för 
hela Österbottens utveckling. Målsättning-
en är på sikt alltjämt ett universitetssjukhus 
i Vasa. Ett annat viktigt initiativ – som 
förhoppningsvis inkommande vecka när vi 
i samband med Nordligt Forum träffar tio-
tals kolleger från Sverige och Norge tar ett 

avgörande steg framåt – är bildandet av ett 
EGTS område i Kvarkenregionen. Denna 
territoriella specialstatus inom EU skulle 
ge ytterligare fart åt långsiktiga infrastruk-
turprojekt samt ge möjlighet att ta snabb 
lyra på initiativ av den typ Jorma Ollila 
framfört. Naturligtvis skulle de även knyta 
Finland starkare till det övriga Norden 
och den vägen även ha positiva effekter för 
svenskan i Finland.

År 2016 gav Nordiska ministerrådet förra 
Nokiachefen Jorma Ollila i uppdrag att 
genomlysa hur det nordiska energisamar-
betet kunde utvecklas under de kommande 
fem till tio åren. Jag har själv haft möjlighet 
att lyssna på Ollila i ekonomiutskottet. Ol-
lila vill bl.a. se en betydligt större satsning 
på och en särskild vision för samnordisk 
energiforskning- och utveckling, och inrät-
tandet av ett nordiskt doktorsprogram inom 
energi och innovation. Personligen anser 
jag att Kvarkenregionen och Nordens ener-
gihuvudstad Vasa vore ett alldeles utmärkt 
säte för detta.

Att Northvolt kommer att bygga sin bat-
terifabrik i Skellefteå, drygt 100 km norr 
om Vasas goda granne Umeå är mycket 
positivt och stöder denna tanke. Northvolts 
verkställande direktör Carlsson sade även 
öppet (Vbl 6.10) att man för en massa spän-
nande diskussioner som innefattar företag i 
Vasaregionen.

Potentialen i öst-västliga transporter – 
och därmed Vasas logistiska läge mellan de 
strategiskt viktiga hamnarna i norra Norge, 
ryska marknaden och Kinas sidenväg - 

börjar noteras allt mer i olika forum. I 
torsdags lyftes vårt arbete med att försnabba 
tågförbindelserna mellan västra Finland 
och St. Petersburg upp på första sidan i 
flertalet viktiga finska dagstidningar. Mina 
kolleger Harri Jaskari från Tammerfors och 
Ville Skinnari från Lahtis skall ha ett stort 
tack för utmärkt och långsiktigt samarbete. 

Våra projekt i Kvarkenregionen följs även 
allt aktivare av såväl Finlands ambassadör i 
Sverige som Sveriges ambassadör i Finland. 
Detta fick man än en gång bekräftat i goda 
diskussioner i Stockholm i onsdags – där 
jag även hade möjlighet att framföra en häl-
sing från Vasa åt Kronprinsessan Victoria.

 Joakim Strand

Kvarkenregionen 
på offensiven!

Moottori- ja energiaratkaisujen 
valmistuksen perinne ulottuu 
Vaasan seudulla aina 1800-lu-

vun lopulle asti, mutta hienojen yritysten 
toimintaedellytysten edelleen kehittämi-
seksi on myös kaupungin tehtävä työtä joka 
ikinen päivä. On saatava yhä useampi yritys 
keskittämään tuotekehityksensä - Wärtsilän 
moottoritekniikan tapaan - Vaasan seu-
dulle. Näin konsernijohtaja Jaakko Eskola 
kuvasi Vaasaa Tekniikka & Talous lehdessä: 
"- Energiaklusteri, kunnat ja koulutuslaitok-
set puhaltavat siellä esimerkillisesti yhteen 
hiileen. Se on todella hatunnoston arvoinen 
suoritus. Tästä syystä meillä ei ole ollut 
mitään syytä katsella tälle toiminnalle muita 
paikkoja." Energialaboratorio ja uusi laiva 
LNG-terminaaleineen ovat esimerkkejä täs-
tä työstä. Monipuoliset sosiaali-, terveys-, 
koulutus-sekä vapaa-ajan palvelut ovat niin 
ikään elintärkeä osa toimintaympäristöä.  

Tämän lehden palstoilla on tullut kuittia 

siitä, että Vaasan tulisi "Uumajan sijaan" 
panostaa yhteistoimintaan muiden Suomen 
kaupunkien kanssa. Vaikka kyseessä tuskin 
on ihan loppuun asti mietittyjä heittoja, 
kävin kuitenkin omalta osaltani kalenteri-
ani läpi. Voin todeta, että olen kuukauden 
pituisen jakson aikana viettänyt Uumajassa 
kokonaiset kolme tuntia. Helsingissä ja 
muissa Suomen kaupungeissa (Lahti, Sei-
näjoki...) vietin samanaikaisesti 480 tuntia. 
Vaasan johtavat virkamiehet ja poliitikot 
kiertävät muuta Suomea ennennäkemät-
tömällä vauhdilla. On kuitenkin syytä muis-
taa, että yhteistyö länteen on strategisesti ja 
elinkeinopoliittisesti elintärkeää. Etelä-
Pohjanmaan kannalta erityisesti matkailun 
kannalta. Kruunut kelpaavat mm. Power 
Parkille.

Ilman hyvää yhteistyötä Uumajan kanssa 
emme nimittäin pysty toteuttamaan koko 
Suomen - sekä erityisesti energiaklusterim-
me työpaikkojen säilyttämisen ja lisäämi-

sen - kannalta äärimmäisen tärkeää sadan 
miljoonan euron luokassa olevaa laivaa - eli 
kelluvaa laboratoriota - LNG-terminaalei-
neen. Kontaktejamme Ruotsiin ja Norjaan 
arvostetaan myös mm. lobatessamme 
nopeampia junayhteyksiä Pietariin yhdessä 
Tampereen ja Lahden ystäviemme kanssa. 
Strategisia siteitä on aina vahvistettava 
maan sisällä, mutta myös muihin suuntiin - 
Aasiasta Amerikkoihin ja Brysseliin. Vaasan 
kaupunkia ja koko Vaasan seutua markki-
noitiin reilu viikko sitten muutaman päivän 
sisällä niin yritystapaamisessa New Yorkissa 
kuin Islannin kuuluisassa energiabrän-
däys-konferenssissa sekä oli edustettuna 
Vapaavuoren vetämässä 21 suurimman 
kaupungin kokouksessa ja monissa muissa 
foorumeissa ja verkostoissa. Suomen Tesla 
Club oli vieraanani eduskunnassa.

Viime aikoina on myös näkynyt useita 
positiivisia niin sanottuja heikkoja signaa-
leja. Northvoltin toimitusjohtaja Carlsson 

totesi avoimesti (Vbl 6.10), että käyvät 
lukuisia jännittäviä keskusteluja, joihin 
liittyy vaasalaisyrityksiä. Pohjanmaalla 
perustetaan myös paljon uusia yrityksiä - 
usein nuorten tulisielujen toimesta. Viikon 
aikana päätimme myös kuntaliitosneuvot-
telujen aloittamisesta Mustasaaren kanssa 
sekä uuden tekonurmikentän rakentamisen 
tukemisesta Gerby-Västervik alueelle. On 
hienoa, että kaksi kolmasosaa rahoituksesta 
tulee kaupungin ulkopuolisilta tahoilta. 
Soten lopullista muotoa ei vielä tiedä ku-
kaan, mutta selvää on, että myös Vaasassa 
on varattava aikaa ja resursseja koulupuolen 
kehittämiseen kaikilla asteilla. OAJ:n Vaa-
san paikallisyhdistyksen julkaisu "Koulu-
tuksen haasteet Vaasassa 2017 – 2020" luo 
hyvän pohjan työlle.

 Joakim Strand

Suomi vei Uumajaa 480-3

Riksdagsman Joakim Strand hade i onsdags möjlighet att framföra hälsningar 
från Vasa åt Kronprinsessan Victoria i samband med att Sveriges riksdag hedrade 
Finland 100 år. 
Kansanedustaja Joakim Strandilla oli keskiviikkona mahdollisuus välittää Kruu-
nuprinsessa Victorialle terveiset Vaasasta Ruotsin parlamentin järjestämän Suo-
men itsenäisyyden satavuotistapahtuman yhteydessä.



5Kuvataiteilija Cata Ahlbäck:
OLEN OMAN TIENI  KULKIJA

Juha Rantala

Mustasaaren Bölessä asuva ja työskentelevä kuvatai-
teilija Cata Ahlbäckin näyttely Lähde syntyi lyhyellä 
varoitusajalla. Silti Ahlbäck otti haasteen vastaan ja 
Galleria Printmakersissa, Vaasassa on esillä hänen 
uusia töitään.

- Yhdistän usein grafiikan teoksissani valokuvaa tai 
lehtikuvaa sekä grafiikan eri tekniikoita, kuten paperi-
litografiaa, jossa grafiikan laattana toimii laserprintti. 
Lempitekniikkani on myös monotypia, jonka painan 
uniikkina teoksena.  Tähän Lähde-näyttelyyn olen 
tehnyt monotypioita käyttäen paperina ohutta käsin-
tehtyä japaninpaperia.

Lähde-näyttelyn teosten nimet kertovat myös Ahl-
bäckin suhteesta luontoon ja sen eläimistöön.

- Luonto ja kissat. Rakastan kissoja, mutta vaikuttei-
tahan tulee aivan kaikesta ympärilläni. Teen taidetta 
hyvin impulsiivisesti, enkä juurikaan tee luonnoksia. 
Alitajunnalla on hyvin vahva osa lopputuloksen kans-
sa, tiivistää Ahlbäck.

- Esimerkiksi tämän näyttelyn työt syntyivät nimen-
omaan lähteestä. Siitä ikiaikaisesta paikasta, josta 
tiedostamaton virtaa ja nousee pinnalle. Itselleni paras 
tapa tehdä monotypioita on sulkea täysin tietoinen 
mieli ja seurata tavallaan vierestä mitä tapahtuu. 
Lähde on myös lähtemistä pois mukavuusalueelta. 
Irrottautua kontrollista ja antaa alitajunnan päättää ja 
viedä. Silloin on luovuuden alkulähteellä ja sehän on 
erinomainen paikka olla ja tehdä.

Ahlbäckin impulsiivisuus ei näy pelkästään hänen 
tavastaan tehdä eri tekniikoita yhdisteleviä töitä, vaan 
se peilautuu myös taiteilijan arkeen.

- Olen oman tieni kulkija. Olen toiminut ammat-
titaiteilijana vuodesta 2008. Kuuntelin silloin kutsu-
mustani tai sanoisiko sydämeni ääntä, jätin päivätyöni 
kaupungin palveluksessa ja antauduin kokonaan 
taiteelle. En ole katunut ratkaisuani päivääkään. Saan 
nyt toteuttaa itseäni.

Grafiikasta 
akryylimaalauksiin
Cata Ahlbäckin tie kuvataiteen pariin on kulkenut 
luontaisen kiinnostuksen kautta.

- Kiinnostus taiteeseen ajoi minut erilaisten taide-
kurssien kautta Taideteollisen korkeakoulun avoimeen 
yliopistoon, jossa opiskelin vuosina 1997-2000 taide-
aineita, kuten grafiikkaa, maalausta ja piirustusta. Leo 
Ackleyn haluan erityisesti nostaa opettajistani esille. 
Hän jaksoi kannustaa ja antoi uskoa omaan tekemi-
seeni. Teen grafiikan rinnalla akryylimaalauksia ja 
aiheet ovat lähes poikkeuksetta ei-esittäviä.

Cata Ahlbäck on osallistunut yksityisnäyttelyiden 
lisäksi lukuisiin yhteis-  ja ryhmänäyttelyihin niin 
Suomessa kuin ulkomailla. Hänen töitään on mm. 
Suomen valtion ja Pohjanmaan Museon taidekokoel-
missa. Hän on Suomen taidegraafikoiden ja Taide-
maalariliiton jäsen.

Mustasaarelaisen kuvataiteilija Cata Ahlbäck käyt-
tää grafiikassa pääasiallisena ilmaisunaan mono-
typiaa tai valokuvaan pohjautuvaa copy-printtiä. 
Maalaukset ovat akryylipohjaisia. - Kuva: Juha Ran-
tala

Let go, akryyli paperille, 2017. - Kuva: I.A. Hudson

Unchained melody, akryyli paperille, 2017.
 - Kuva: I.A. Hudson

Suopursu, monotypia, 2017.
 - Kuva: I.A. Hudson

Cata Ahlbäckin näyttely Lähde Galleria 
Printmakersissa, Kirkkopuistikko 19, 
Vaasa, 4. marraskuuta saakka. Galleria on 
avoinna ke-pe klo 13-17 ja la 12-15.

Suomi vei Uumajaa 480-3



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

Är du på riktigt själv 
med i Torsdagsrörelsen?

För det första så konsumerar undertecknad med familj 
främst viltkött, vilket i och för sig stimulerar den region-
ala ekonomin i form av att jag inhandlar utrustning och 

tjänster av främst lokala handlare och leverantörer.
För det andra handlar vi i vår familj enbart grönsaker pro-

ducerade i Österbotten och strävar även efter att köpa lokalt 
fångad fisk, samt lokalt producerat kött om vi någon gång 
köper kött. Öl är även ett stort intresse för mig och jag köper 
hellre några flaskor lokalproducerad ”craft-beer” än en låda 
masstillverkad lager. Utbudet av lokalt producerad öl ökar hela 
tiden och är av betydlig högre kvalitet än massproducerad 
billig lager.

Den lunch som jag äter på jobbet intas till största delen på 
Bock´s Corner Pub som också använder sig av lokala råvaror 
och på så sätt kan jag även bidra till att stimulera den regionala 
ekonomin och stöda företagare som har denna princip som 
ledstjärna. 

”Jag uppmanar dom som ännu inte är med i svängarna att 
öka inköpen av lokalproducerade varor och tjänster. Målet 10€ 
mer i veckan är mycket rimligt för vem som helst. Chefer både 
inom privata och offentliga sektorn skall vara föregångare och 
kunde generellt höja målet högre”

Mathias Lindström

Jag har endast ett par gånger handlat mat under de 
senaste veckorna eftersom jag mestadels sitter på för-
handlingar och i praktiken sällan hinner äta hemma, 

men vi har med sambon gått in för att köpa för 50€ mer 
i veckan direkt lokalproducerat.
-  Dessutom köpte jag nyligen inhemska skor i stället 
för italienska (fast jag tyckte dom italienska var snäppet 
stiligare) – så – jo, jag är aktivt med i Torsdagsrörel-
sen. Målet att vi kunde konsumera 10 € per vecka mer 
lokalproducerade varor och tjänster är helt realistiskt. 
Det har varit mycket roligt att notera hur många vänner 
och bekanta som på riktigt tagit Torsdagsrörelsen till sig!

Joakim 
Strand

Mathias
Lindström



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

Familjen Granholm har odlat olika sorters kål på går-
den sedan 2001. År 2011 startade Tony Granholms jbr 
(t.Granholm) att odla rödkål och vitkål. Sorterna utökas 

ständigt. I sortimentet ingår i nuläget ett tiotal olika sorter.  Vi 
bor i Västerhankmo i parhus och våra odlingar är i Petsmo med 
omnejd. Vi som driver Tony Granholm's jbr (T.Granholm) är 
Tony, 27 år (odlare), Maria, 29 år (försäljare på marknader) och 
vår dotter Linn 3 år. Då Linn blir storasyster i November tar 
T.Granholms en paus från marknader till början av nästa år. Men 
vi hoppas på varmt återseende 2018.

Hur länge har ni hållit på att utveckla era produkter och
vad gör ni för att kvaliteten blir bra?
Familjen Granholm har odlat olika sorters kål på gården sedan 
2001. År 2011 startade Tony Granholms jbr (t.Granholm) att 
odla rödkål och vitkål. Sorterna utökas ständigt. I sortimentet 
ingår i nuläget ett tiotal olika sorter.  Vi bor i Västerhankmo i 
parhus och våra odlingar är i Petsmo med omnejd. Vi som driver 
Tony Granholm's jbr (T.Granholm) är Tony, 27 år (odlare), 
Maria, 29 år (försäljare på marknader) och vår dotter Linn 3 år. 
Då Linn blir storasyster i November tar T.Granholms en paus 
från marknader till början av nästa år. Men vi hoppas på varmt 
återseende 2018.

Hur kan konsumenterna njuta av att komma till ert stånd på
HayMarket - vad är er serviceambition?
Utvecklingen är en ständigt pågående process som hållit på 
sedan starten. Vi är måna om att ta reda på allt som går att ta 
reda på kring våra produkter. Vi är även pionjärer i Finland att 
använda flytande gödsel som är gjord selspecifikt för vår jord-
mån, för att minska gödselmängden avsevärt. I år är stor mängd 
av våra produkter dessutom odlade under duk. Utvecklingen 
fortsätter. Vi strävar efter en för vår miljö hållbar utveckling.

Vad kan konsumenterna tillreda av era produkter - hur kom-
mer de till sin rätt bäst?
Då du besöker oss på Haymarket, får du ta del av våra produkter. 
Du får tips på olika användingsätt. Dessutom får Du smaka om 
Du så önskar på de produkter som vid tillfället säljs. Under skör-
desäsongen strävar vi alltid efter att sälja nyskördade produkter, 
beroende på vädret. Som kund får Du färska produkter med 
hem. Under vinterhalvåret så förvaras produkterna i kyllager så 
de håller sig fräscha.
PS! Man får alltid be om att provsmaka våra produkter! 

Fördelarna med dina produkter i förhållande till dom som
säljs i butikskedjorna?
Det går att göra allt möjligt av våra produkter. Allt från att äta 
dem som de är till kållåda, gratänger och snitzlar. På Instagram-
kontot t.granholm, finns det recept och tips på rätter gjorda av 
våra produkter. Bara fantasin sätter gränser.
Kålprodukter hålls fräschare och smakar bäst när kylproccessen 
inte avbryts. Det händer tyvärr i kedjan producent-matvarubu-
tik, väl där kan varan stå länge framme i rumstemperatur före 
de hamnar på Din tallrik. När man köper av oss direkt så står 
produkterna sig bättre då kedjan avsevärt förkortas, dessutom 
stöder man lokala producenter.

T. Granholm



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. 

Anne Haavisto, Kristiinankaupunki

Anneli Nyberg, Korsnäs
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Marja-Leena Seppälä.
"Kalliokuva Kurikan Niinistönjärven suopolulta"

Anne Haavisto, Kristiinankaupunki

Göta Viitala, Vasa 



www.megamedia.fi

Majvor Lundmark, Petalax

Gertrud Engman, Helsingby



Ulrika Staffans, Vörå

Marianne Gråbbil-Hakkola



www.megamedia.fi

Christian Nylund, Vasa. "En spegelplank morgon 20.10 på Södra Stadsfjärden i Vasa"

Niklas Falk, Sundom



Leif Ole Åhman, Habramvägen 16, Långåminne

Paula Viitanen, Teuva

Hanna Perälä,  Singsby



www.megamedia.fi

Stina Martikainen, Pietarsaari

Kristiina Airaksinen, Vaasa



Isa Bonn, Malax. "Höst"

Tarja Vainio Mustasaari. "Aallokko, aallokko kutsuu!"



  16 Testaa syksyn kalareseptit
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RUOKA Kokosimme yhteen joukon helppoja kalareseptejä.

Silakkaseljanka
• 300 g silakkafileitä 
• 2 porkkanaa
• 1 pieni fenkoli
• 15 cm pala purjoa
• 2 rkl öljyä
• 1 l vettä
• 2 kalaliemikuutiota
• 2 rkl tomaattipyreetä
• 2 laakerinlehteä
• 2 valkosipulinkynttä
• 2 rkl tuoretta timjamia
• 1 tl kokonaisia mustapippureita
• 1 dl vihreitä 
• 1 herkkukurkku
• lisäksi: smetanaa tai ranskankermaa

Kuori ja suikaloi porkkanat. Paloittele fenkoli ja viipaloi halkaistu, huuhdeltu 
purjo. Kuullota kasviksia öljytilkassa kattilassa hetken aikaa. Lisää kalaliemi sekä 
tomaattipyree ja muut mausteet.
Anna hautua miedolla lämmöllä 10 min ja lisää sitten paloitellut silakkafileet sekä 
oliivit ja kuutioitu kurkku. Kala kypsyy parissa minuutissa.
Tarjoa keiton kera ranskankermaa tai smetanaa ja hyvää tuoretta leipää.

Thaistelevat silakat
• 800 g silakkafileitä
• 1 limetin mehu
• 2 dl kookosmaitoa (1/2 tlk)
• 3 rkl makeaa chilikastiketta tai vastaavasti jauhettua
• noin 1 dl tuoretta korianteria silputtuna
• 2-3 rkl silputtua basilikaa
• 1 valkosipulinkynsi puristettuna
• noin 1 tl suola

Levitä silakkafileet laakeaan vuokaan. Purista limetistä mehu ja kaada kaloille. 
Anna marinoitua viileässä puolisen tuntia. Möyhi välillä.

Taita marinoituneet fileet kalan muotoon ja lado ne voideltuun suorakaiteen muo-
toiseen uunivuokaan.

Sekoita kookosmaidon joukkoon mausteet ja kaada kastike vuokaan kalojen 
päälle. Kypsennä 200 asteessa noin 25 minuuttia. Koristele valmis vuoka tuoreella 
korianterilla ja limetin viipaleilla. Tarjoa lisänä basmatiriisiä.

Silakkarisotto
• 2 punasipulia
• 1 rasia (100 g) siitakesieniä
• 1 fenkoli (noin 150 g)
• 1 rkl öljyä
• 3 dl avorio-riisiä
• 1 laakerinlehti
• 2 dl valkoviiniä
• noin litra kuumaa kalalientä (kuutiosta tai fondista)
• 500 g hiillostettua silakkaa tai savusilakkaa (noin 250 g perattuna)
• Pinnalle: ruohosipulisilppua, parmesaanilastuja

Kuumenna öljy voi paistokasarissa. Paloittele sipulit, sienet ja fenkoli ja kääntele niitä 
hetki kuumassa pannussa. 
Lisää riisi ja anna sen kuullottua hetken aikaa. Lisää myös laakerinlehti. 

Kaada pannuun valkoviini, sekoittele kunnes se on imeytynyt ja lisää sitten kuumaa 
kalalientä vähän kerrallaan. 

Riisit imevät nestettä pikkuhiljaa ja lopputulos saa olla mehevän kosteaa. Risotto kyp-
syy noin 20 minuutissa. Lisää lopuksi peratut silakat mahdollisimman isoina paloina, 
koristele ruohosipulisilpulla ja parmesaanilastuilla.

 Reseptit ja kuvat: Pro Kala



  18

Saija Palin on nykyään 
varsinainen monitoiminainen
Saija Palin on henkilö, joka ei jää paikalleen.
Pelkästään tämän haastattelun aikana Palin ehti puhuessaan laittaa 
päälle pyykinpesukoneen ja nyppiä kuolleita lehtiä kukistaan. 
Oma-aloitteisuus on ollut toimeliaalle juontajalle kullanarvoista uran 
aikana ja varsinkin vuonna 2001 kun hän sai kuulla suositun Onnen-
pyörän yhtäkkiä loppuvan.

– Olimme Janne Porkan kanssa juuri olleet vieraina Yhdysvalloissa 
sen alkuperäisen Onnenpyörän eli Wheel of Fortunen nauhoituksissa. 
Olimme intoa täynnä ja motivoituneina suunnittelemaan ohjelmaan 
jatkoa. Noin viikko sen jälkeen saimme täysin yllätyksenä tiedon, että 
ohjelma tullaan lopettamaan. Olihan se surullista.

Ohjelman loppumisen syitä ei tekijöille Palinin mukaan sen kum-
memmin avattu. Hän päätti jo silloin, että ei anna takaiskun lannistaa.

– En ole koskaan ollut henkilö, joka jää laakereille lepäämään. Olin 
tehnyt juontokeikkoja jo Onnenpyörän aikana ja jatkoin samaa rataa.

Hiljattain ilmoitettiin Onnenpyörän palaavaan televisioon. Palinia ei 
kuitenkaan mukaan pyydetty.

– Kuulin siitä ensimmäistä kertaa vasta toimittajan soitettua. En ole 
miettinyt asiaa ollenkaan siltä kantilta, että olisinko lähtenyt mukaan. 
Ehkä aikansa kutakin. Realistisesti ajatellen siihen otetaan todennäköi-
sesti joku nuorempi.

Hänellä on hyvät muistot ohjelman teosta.
– Onnenpyörää tehtiin 25 jaksoa viikossa. Ne olivat todella uuvuttavia 

viikkoja, joskin sen jälkeen sai kolme viikkoa keskittyä muuhun. Torstai 
oli jo aikamoinen hepulipäivä. Kaikki pienetkin asiat naurattivat.

– Minulla on hyvä fiilis, että ohjelma tulee takaisin. Sillä on niin iso 
faniryhmä, joka on aktiivisesti toivonut paluuta. Toivottavasti he saavat 
nyt hyvän ohjelman. Jännää kyllä nähdä kuka Jannen tilalle tulee. 
Toivoisin, että ei kukaan samoista naamoista, jotka ovat nyt jo paljon 
julkisuudessa. Suomessa on paljon hyviä osaajia.

Tänä päivänä Palin työllistää itseään juontohommien lisäksi kera-
miikkayrityksessään, ohjaa ryhmäliikuntatunteja ja tekee satunnaisesti 
muuttumisleikkejä naisille.

– Töitä on riittänyt, joskus vähän liiankin kanssa. 2009 on muistaak-
seni ainoa vuosi, kun oli vähän notkahdusta. Olen tehnyt paljon töitä 
asioiden eteen. Eivät ne minua kotisohvalta ole löytäneet.

Yhdestä asiasta hän ei kuitenkaan luovu.
– Yritän pitää joka vuosi vähän lomaa. Tänä vuonna menemme to-

dennäköisesti perheen kanssa purjehtimaan Turun saaristoon.

Saija Palin
Vuoden 1999 Miss Suomen 2. perintöprinsessa ja vuoden 2000 Miss 
Scandinavia.
Esiintynyt televisiossa Onnenpyörän lisäksi Salatut Elämät -sarjassa 
sekä Elixir-ohjelmassa.
Vetää ryhmäliikuntatunteja ja pyörittää omaa keramiikka-alan yritystä.
Vietti hiljattain 15-vuotishääpäivää miehensä Sami Karuvaaran kanssa.

 Teksti: Toni Tervo
Kuva: Jenni Virta



IN BRIEF
• A new discovery about a drug developed for Alzheimer's pa-
tients might replace fillings for cavity repair. Tideglusib stimu

lates stem cells in the pulp of teeth, promoting new dentine 
production and natural tooth repair.

IN BRIEF
• South Korea has acquired the technology to develop bombs 
capable of short-circuiting power stations, leaving the affected 

area completely powerless. These "blackout bombs" are yet 
another tool the country is prepared to use against North Korea 
if the country acts on its threats.
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IN BRIEF
• Scientists have observed that 
a polynya in the Antarctic ice 
blanket is much larger this 
year than when it appeared 
last year. Before 2016, the hole 
hadn't formed in around 40 
years, and no one is sure why 
it is reemerging now.



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. 
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, suruakin 
ja suuria tunteita. Nainen, tuntuuko 
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, 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

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)

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)

MTV3 s. 830
Sub s. 830

Koko maan 
kohtaamispaik-
ka teksti-tv:ssä

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

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

Mies etsii sinua
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)

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

Kristilliset perusarvot omaava, sydämel-
lä tunteva ja järjellä ajatteleva, lapsira-
kas, vapaa mies 06-alueelta etsii yhteis-
tä ystävävyyttä ja arkirakkautta samoin 
tuntevan 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)

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)

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 ystäväkse-
ni, sinä järviseudun nainen. (1196957)

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

Den fi nlandssvenska 

Kontakten

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 it-
teäni kehumaan ja syön paljo. (1191691)

Ilmoita
Annonsera

mega.mainostaja.com

Olen 46v, vapaa, fi ksu, luotettava, 
empaattinen, 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

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)

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.

Också på svenska.

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
Olemme pari, 65v. Etsimme miestä tai 
paria, jolla rantasauna lämmin. Vaimol-
la syntymäpäivät, kylvetetään hänet ja 
vähän tarjoilun kanssa. (1200209)

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)





1
69

You need 
to know!

Lähde: Maailman Kuvalehti

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!
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Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.58)
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7 9 4 8 5 2 3 1 6
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1 3 6 4 7 9 2 8 5
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6 5 1 9 3 8 7 2 4
2 8 7 1 4 6 5 9 3
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5 8 4 1 2 7 6 9 3
3 7 2 6 5 9 1 8 4
9 1 6 3 8 4 2 5 7
4 3 7 9 1 8 5 2 6
2 5 9 7 4 6 8 3 1
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7 2 3 8 6 1 9 4 5
6 4 5 2 9 3 7 1 8
8 9 1 4 7 5 3 6 2
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3 1 5 9 4 2 7 6 8
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1 8 4 7 3 5 6 9 2
5 2 6 8 1 9 4 7 3
4 7 9 5 2 3 8 1 6
8 3 1 4 7 6 9 2 5
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5 7 2 6 8 3 9 4 1
3 6 9 2 1 4 8 5 7
4 1 8 7 9 5 6 3 2
9 4 3 5 2 7 1 6 8
6 5 1 9 3 8 7 2 4
2 8 7 1 4 6 5 9 3

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Tue Oct 24 05:08:17 2017 GMT. Enjoy!
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6 4 5 2 9 3 7 1 8
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2 9 8 6 5 7 3 4 1
6 4 7 3 8 1 2 5 9
3 1 5 9 4 2 7 6 8
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4 7 9 5 2 3 8 1 6
8 3 1 4 7 6 9 2 5
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TIKANOJAN TAIDEKOTI
MATTI VISANTI – KUVITTAJA JA ARKKITEHTI 
13.10.2017–4.2.2018
Näyttely esittelee pohjalaisen arkkitehdin, 
taiteilijan ja kuvittajan monipuolista tuotantoa. 
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

JANNE ERKKILÄ - KAIKKI JA EI MITÄÄN 2
14.10 - 5.11.2017 
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 
VAASAN TAIDEKERHO TIISTAIMAALARIT 
24.10.-12.11.2017 
15 taiteilijaa öljyväri- ja akryyliryhmästä.. 
Näyttelyssä on eläin-, luonto-, asetelma- ja 
ihmisaiheisia maalauksia 2015- 2017.
Yksi erikoisuus on ”Salainen puutarha”. 
Jokainen on maalannut palettiveitsellä 
samankokoiselle alustalle. 
Mielenkiintoiset näkemykset ja todella 
erilaiset. 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
JANNE ERKKILÄ - KAIKKI JA EI MITÄÄN 2
14.10 - 5.11.2017 
Konstutlåning
Korsholmsesplanaden 6, Vaasa
Öppet ons-fre kl. 13-18 och lö-sö 12-15
Fritt inträde
ATELJÉ TORNI
VAASAN TAIDEKERHO TIISTAIMAALARIT 
24.10.-12.11.2017
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


