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AIKAKAUSLEHTI • TIDSKRIFT • SEUDUN KEHITTÄJÄ 
• REGIONENS UTVECKLARE

S19

Digialbum S8-15

Kuva: Christina Rauha-Hyyppä

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!

#

 
 

Oluttynnyri 
(hana mukana)

Öltunna
(kran följer med) 

49,50€

Joulukahvi
Julkaffe 

7€

Tilattavissa/beställ från:
simone@bockscornerbrewery.com 

Kyläkaupassa / I byabutiken:
Torstai klo 15.00 – 18.00
Torsdag kl. 15.00 – 18.00

Vuoden 
joululahja 

Årets
julklapp

Japanilainen 
ristikko

Japanskt 
bildkryss



Autoliitto ei luopuisi 
heijastinsuosituksesta
LIIKENNE Liikennevahinkojen tutkijalautakun-
tien arvion mukaan heijastin pelastaisi todennäköi-
sesti joka neljännen hämärällä tai pimeässä kuol-
leen jalankulkijan.

Lain mukaan jalankulkijan on pimeän aikana tiellä 
liikkuessaan käytettävä asianmukaista heijastinta.
Heijastinta koskeva käyttösäännös on ollut laissa koko 
nykyisen tieliikennelain ajan – ensin koskien valaise-
matonta aluetta ja vuodesta 2003 lähtien myös valais-
tulla alueella liikkumista.
Valmisteltavana oleva tieliikennelain laaja kokonais-
uudistus saattaa muuttaa tilannetta, sillä heijastimen 
käyttöä suosittavat säännökset on ehdotettu karsitta-

viksi, jäljelle jäisi vain heijastimen käyttöön kannusta-
minen.
Esimerkiksi Liikenneturva muistuttaa lausunnossaan 
lakiesityksestä, että heijastimen käyttö on tienkäyttä-
jien omalla vastuulla, koska käyttämättä jättäminen ei 
ole rangaistavaa.
Liikenneturva kannattaa sanktioimatonta heijastimen 
käyttövelvoitetta myös uuteen tieliikennelakiin.
Autoliitto muistuttaa kantanaan lakiesityksestä, että 
mikäli vaihtoehtoina on heijastinpakosta luopuminen 
tai sen sanktioiminen ja käyttövelvollisuus valaisemat-
tomalla tiellä, niin sanktiointi on parempi vaihtoehto.
– Heijastin, turvaliivit tai heijastavat vaatteet ovat va-
laisemattomalla tieosuudella halpa ja yksinkertainen 
henkivakuutus, Autoliiton koulutuspäällikkö  Teppo 
Vesalainen muistuttaa.
Vuoden pimein ajankohta on loka–tammikuu.
Liikennevahinkojen tutkijalautakuntien arvion mu-
kaan heijastin pelastaisi todennäköisesti joka neljän-
nen hämärällä tai pimeässä kuolleen jalankulkijan. 

Kaikista jalankulkijoiden kuolemantapauksista lähes 
puolet tapahtuu pimeällä tai hämärässä.
Liikenneturvan vuoden 2012 kyselyn mukaan merkit-
tävä osa (38 %) autoilijoista kertoi, että heillä on usein 
hankaluuksia havaita pimeässä ilman heijastinta liik-
kuvaa jalankulkijaa.
Kaukovaloilla ajava havaitsee heijastimen välkkeen 
jopa 300 metrin päästä. Heijastimetta kulkeva näkyy 
vasta 100 metrin etäisyydeltä.
Jos liikkuu pimeällä tiellä ilman heijastinta, havaitsee 
lähivaloilla ajava autoilija kulkijan vasta noin 50 met-
rin päästä. Heijastimen käyttö kasvattaa etäisyyden 
150 metriin.

 Marko Jokela, Moottori.fi

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! 

Kaukovaloilla ajava havaitsee 
heijastimen välkkeen jopa 300 metrin 
päästä. Heijastimetta kulkeva näkyy 

vasta 100 metrin etäisyydeltä.

Kuva: Sauvo Jylhä

Kuva: Päivi Tuovinen

Wasa Innovation Center goes live!

SCIENCE & 
CULTURE 

SUPER ALE   Tervetuloa syksyiseen Tolkin Kauppahalliin!   KYLLÄ ON HALPAA !

Tarjoukset voimassa  23.11 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! 

HUOM HARVOIN TARJOLLA! laatua, tarpeeksi järeitä!!! 
JÄTTIERÄ KÄYTETTYJÄ PUUNTYÖSTÖKONEITA, PUUSEPILLE HARRASTELIJOILLE: 
PUUSORVEJA, vannesahoja, pyörösahoja, pylväsporakoneita, isoja nauha-
hiomakoneita, lehtisahoja. 
PELLINTYÖSTÖÖN: mankeleita, prässi, kanttikoneita, levyleikkureita!!!!!!! 

Kaikki vahakankaat myös Joulun uudet mallit!!!
Alla vaxdukar, även nya julmodeller!! -25%
Kaikki heijastimet ja heijastinliivit/
Alla reflexer och reflexvästar  -25%
Fairy käsitiskiaine 0,5L/Fairy diskmedel 0,5L 0,90€
Novitan Jussi langat TOSI HALPAA!! 
Novita Jussi garn VERKLIGT BILLIGT!! 2€
Kaikki kosteantilanmatot saksalaista laatu 
rullasta/Alla våtrumsmattor av tysk kvalitet -20%
Työhanskat kaikki mallit/Arbetshandskar -20%
Lasinpesuneste 5 L -200 2 kanisteria yhteensä 10L 
Spolarvätska 5L/-20  ̊2 kanistrar, tills. 10L 5€



  SCIENCE AND CULTURE    TOPICS AND ACTIVITIES

Design Handicrafts

SportsMind and Brain

Particle physicsBioscience

  SCIENCE AND CULTURE    TOPICS AND ACTIVITIES

Arts Performance

Social impact Ecosystems

Materialscience Nonlinear and chaotic systems



Onko sinulla ideoita tai 
ehdoituksia toiminnalle, 

tai haluat osallistua? ota 
yhteyttä meihin!

Har du idéer eller 
förslag till verksamhet, 

eller vill delta? tag kontakt 
med oss!

Contact:
+358 50 5053507
ira.mikkonen@bcv.fi
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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.
Yleisöopastus sunnuntaina 19.11 suomeksi 
klo 14 ja ruotsiksi klo 13.
Opastus sisältyy museon sisäänpääsy-
maksuun. 
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.
Ilmaispäivä lauantaina 18.11 
Suomi 100 –konsertti sunnuntaina 19.11 klo 
15–16. 
Klarinetisti Pertti Ahonen sekä pianisti Anton 
Ylikallio esittävät reilun tunnin mittaisen kat-
sauksen itsenäisyyden ajaltamme harvemmin 
kuultuja sävellyksiä klarinetille ja pianolle. 10 
euroa/lippu.
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
MINUN VAASANI, MINUN MUSEONI 
28.10.2017–14.1.2018
Yhteisöllinen museoprojekti, joka toteutetaan 
yhdessä nuorisoryhmien kanssa. 
Avoinna: tiistai–sunnuntai 11–17
Ilmainen sisäänpääsy. 
Vaasan kaupungintalo, Senaatinkatu 1 D
Sisäänkäynti Raastuvankadun puolelta.

BLACK WALL GALLERY
TEIJA-TUULIA AHOLA - UNELMIA JA PAINAJAINEN
10.11 - 3.12.2017 
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 
NÄYTTELY 14.11.-3.12.2017
GALLERIA 1 JA 2 :  VAASAN TAIDEKERHON 
           AKVARELLIRYHMÄ
GALLERIA 3 :          VAASAN KANSALLISTEN 
        SENIORIEN TAIDEKERHO 
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.
Öppen guidning för publiken ordnas sönda-
gen den 19.11 kl. 13 på svenska och kl. 14 
på finska.  
Guidningen ingår i museets inträdesavgift.
Öppet: tisdag–söndag 10–16
Inträde: 7 € / 5 € / under 18 åringar gratis. 
Hovrättsesplanaden 4, Vasa

KUNTSI MUSEUM FÖR MODERN KONST
KALLE HAMM & DZAMIL KAMANGER: VID VÄRLDENS 
ÄNDE 23.9.2017–21.1.2018
Utställningen är ett slags reseskildring som 
består av överlevnadsberättelser om växter 
och människor, och tar upp varför vissa 
lämnar sin egen hembygd och vad som möter 
dem på resan till en ny plats. 
Gratisdag lördag 18.11. Kl. 11-16
Finland 100 år –konsert på söndagen 19.11 
kl. 15–16.  
Klarinettisten Pertti Ahonen och pianisten 
Anton Ylikallio framför ett program på en dryg 
timme med ett innehåll av sällan åhörda verk 
för klarinett och piano, komponerade under 
den finländska självständighetstiden. 10 euro/
biljett.
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
MITT VASA, MITT MUSEUM 28.10.2017–14.1.2018
Kollektivt museiprojekt, som genomförs 
tillsammans med ungdomsgrupper. 
Öppet: tisdag–söndag 11–17
Gratis inträde, Vasa stadshus, Senatsgatan 1 D, 
Ingång från Rådhusgatans sida.

BLACK WALL GALLERY
TEIJA-TUULIA AHOLA - UNELMIA JA PAINAJAINEN
10.11 - 3.12.2017 
Konstutlåning
Korsholmsesplanaden 6, Vaasa
Öppet ons-fre kl. 13-18 och lö-sö 12-15
Fritt inträde

ATELJÉ TORNI
NÄYTTELY 14.11.-3.12.2017
GALLERIA 1 JA 2 :  VAASAN TAIDEKERHON 
         AKVARELLIRYHMÄ
GALLERIA 3 :          VAASAN KANSALLISTEN 
         SENIORIEN TAIDEKERHO
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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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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Cristina Rauha-Hyyppä, Vasa. "Bodvattnet"

Matti Hietala, Vaasa. "Auringonlaskun aikaan merenrannalla, Lohtaja 1.11.2017"

Cristina Mattsson, Vasa "Rosor i höstmörkret"

Marianne Gråbbil-Hakkola "Piristystä pimeään!"

Cristina Mattsson, Vasa
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www.megamedia.fi

11  10

Mathilda Börg, Vasa. "En fin kväll. 07.11.2017"

Christian Nylund, Vasa. Vasas enda ”fullvuxna träbjörn”. Bilden är tagen i Sandviken.

Christian Nylund, Vasa. "En blek novembersol lyser på den Ortodoxa kyrkan i Vasa"

Jyrki Merimaa

Jyrki Merimaa. "Mässkärs sunset 7.11
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Sirkka-Liisa Salonen, Vaasa. "Ensilumi 26.10.2017"

13  12

Marianne Gråbbil-Hakkola. "Lätäkköpeili/"pölspegel"

Dzina Maiseichyk, Vasa

Stina Martikainen, Mässkär

Marianne Gråbbil-Hakkola Janne Lyttinen. "Lehmuspuisto"
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Per-Erik Backlund Veikars,  Korsholm. "Björnmosstuva"

Tarja Vainio, Mustasaari. "Taivaan tulet!"

Jukka Toikkanen, Vaasa
"Lumipallopensaan kukinta ja syysväritys"

Linda Kanerva. "Natura alue Björköby, Mustasaari"

Maj-Gun Eriksson



PERHE Tilastot kertovat karua kieltä siitä, että suoma-
laisten parisuhteita koetellaan kaikkein eniten, kun lapset 
ovat 2–4 vuoden iässä.
Lastenpsykiatri ja kirjailija Jari Sinkkonen kantaa huolta 
pienten lasten vanhempien eroamisesta.
Tilastot kertovat karua kieltä siitä, että suomalaisten pa-

risuhteita koetellaan kaikkein eniten, kun lapset ovat 2–4 
vuoden iässä. 
Liian moni vanhempi antaa Sinkkosen mielestä periksi, kun 

lastenhoidon ohella paineita puskee myös kodin ulkopuolel-
ta. On asuntovelkaa, työpaineita, irtisanomisia...
Ero tuo nopean helpotuksen, mutta moni ei tule ajatelleeksi 

seurauksia lapselle.
Vaikka erottaisiin sovussa, voi ojaa seurata allikko, kun 

herkässä kasvuvaiheessa olevaa lasta aletaan siirrellä vuoro-
viikoin vanhemmalta toiselle.
Sinkkonen ei vuorovanhemmuutta pikkulasten vanhemmil-

le suosittele. 
Sen sijaan hän kehottaa pitämään kiinni parisuhteesta – niin 
vaikeaa kuin se ruuhkavuosina onkin.
– Vanhempien hyvä parisuhde on lapsen koti, Sinkkonen 

tähdentää. 
Viime vuosina julkisuuteen on iskostunut sanapari "lapsen 
etu". 
Sitä on tulkittu monenkirjavasti ja usein pikkulasten van-
hempia syyllistäen. Moni on ehkä jo luullut, että vaaditaan 
jonkinlaista supervanhemmuutta, jossa kaikki voimat pitää 
rypistää lasten viihtyvyyteen.

Kun lapsi kuulee vanhempien puhuvan jostain häntä kiin-
nostavasta, hän tulee kärttämään tietoa, mistä on kyse.
Sinkkonen kääntää kuviota toisin päin. Hänen mukaansa 

perheessä on ainoastaan yksi erityinen suhde: se on vanhem-
pien välinen parisuhde, johon kuuluu myös seksi.
– Vanhempien liitto on ensisijainen, lapset tulevat siihen 

siipeilemään, Sinkkonen sanoo.
– Tai niin kuin¯ Pohjanmaalla sanotaan: ¯Lapset saavat 

pullaa, jos aikuisilta jää.
Vertauksellaan konkaripsykiatri ei tietenkään tarkoita, että 

lapset jäisivät ilman herkkuja, vaan että aikuisille kuuluu 
perheessä koko joukko asioita, jotka eivät kuulu lapsille.
– Kun lapsi kuulee vanhempien puhuvan jostain häntä 

kiinnostavasta, hän tulee kärttämään tietoa, mistä on kyse. 
Silloin lapselle saa sanoa, että se on aikuisten asia, Sinkko-
nen havainnollistaa.
Näin lapsi oppii, että tässä kulkee raja.
– Lapsen pitää oppia sietämään omaa pienuuttaan. Lasta 

sen kuuluukin harmittaa, Sinkkonen muistuttaa.
Hyvää parisuhdetta voidaan rakentaa, kun molemmat van-

hemmat ovat irrottautuneet omasta lapsuuden kodistaan. 
Hyvään parisuhteeseen kuuluu myös me-henki, jossa kaikes-
ta saa puhua, mutta kaikesta ei ole pakko puhua.
– Sitten tarvitaan myös huumoria, kykyä nauraa. Myös 

seksuaalisuhteen ylläpito kuuluu hyvään suhteeseen, Sink-
konen listaa. 
Tältä pohjalta vanhempi voi olla lasten hoivaaja ja kasvattaja 
– eli hyvä vanhempi.

Teksti: Mikko Välimaa 
Kuva: Päivi Tuovinen 

Hyvää parisuhdetta voidaan rakentaa, kun molemmat 
vanhemmat ovat irrottautuneet omasta lapsuuden 
kodistaan, Jari Sinkkonen sanoo.

3 faktaa vanhemmuudesta
Hyvään vanhemmuuteen kuuluu Sinkkosen mukaan kolme asiaa. 

– Ensinnäkin on se, mistä vanhempi ei voi sluibailla. Siihen kuuluu huolehtia, että lapsi 
saa ruokaa, pysyy puhtaana ja nukkuu tarpeeksi. 
Voi kuulostaa yksinkertaiselta, mutta sitä se ei ole, Sinkkonen muistuttaa. Yhä useampi 
lapsi jää peli- tai somekoukkuun ja nukkuu ja syö liian vähän. 
Toiseksi hyvä vanhempi tietää, että on asioita, joissa voi tehdä parhaansa.
– Näitä ovat esimerkiksi lasten harrastukset, jotka voivat olla myös jotain ihan muuta 
kuin mistä vanhempi on ollut kiinnostanut. Hyvää vanhemmuutta on, että kiinnostuu 
harrastuksesta lapsen myötä.
Kolmanneksi pitää tietää, että on asioita joille vanhempi ei voi tehdä mitään.
– Jos lapsella ei ole lahjakkuutta vaikka matematiikkaan tai musiikkiin, ei häntä voi 
niihin pakottaa.
Erovanhempia Sinkkonen lohduttaa muistuttamalla, että perheen aikuisten lukumäärä 
ei ole lapsen kasvulle kaikkein ratkaisevin tekijä. 
– Äiti tai isä voivat olla poissa henkisesti, vaikka perhe olisi ehjä. 
Yksinhuoltajavanhemmuuteen kuuluu kuitenkin haasteita, joita kahden vanhemman 
perheissä ei ole.
– Yksinhuoltajan pitää muistaa vaalia lapsen suhdetta toiseen vanhempaan. Pahimmil-
laan tilanne johtaa lapsen vieraannuttamiseen. Se on lapsen aivopesua ja lapsi voi kärsiä 
siitä samalla tavoin kuin uskonnollisen kultin uhri, Sinkkonen sanoo.
 
Juttu perustuu Jari Sinkkosen esitelmään Kirkkonummen Kartanorannan koulun van-
hempain yhdistyksen puhetilaisuudessa 29.8.2017.

Konkar ipsykiatr i  Sinkkonen:      Vanhempien parisuhde on perheessä ensisijainen
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Puzzle 1 (Very hard, difficulty rating 0.79)

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

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Mon Nov 13 17:52:27 2017 GMT. Enjoy!

Puzzle 1 (Very hard, difficulty rating 0.79)

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

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Mon Nov 13 17:53:16 2017 GMT. Enjoy!

Nonogram (11)

23 oktober 2017

www.liacs.leidenuniv.nl/�kosterswa/nono/

1
2
2
3
3
4
5
6
7
7
7
7
18
18
18
29
39
310
410
411
511
511
612
612
713
713
814
815
915
916

1017
1017
812
46
1212
217321

22322
31
30
31
31
26
811
14

1 2 1 4 5 5 4 4
2

5
3

8
6

8
8

5
10

6
14

8
16

9
18

8
21

7
23

8
25

8
29

9
31

9
33

9
34

38 16
3

7 8
20

8
17

8
16

8
15

9
13

8
11

8
9

8
8

3
2
6

1
4

2 2 1

Japanilainen ristikko
Japanilainen ristikko (tunnetaan myös nimillä Hanjie, 
Picross ja Nonogram) on sanaristikkotyyppi, jossa on 
tarkoituksena värittää ristikon ruuduista vihjeiden 
avulla ruutuja. Väritetyistä ruuduista muodostuu 
kuva. Ristikkotyyppi sai alkunsa 1980-luvun lopussa 
Tokiossa järjestetyissä kilpailussa, jossa pilvenpiirtäji-
en seiniin hahmoteltiin kuvia sytytetyillä ja sammute-
tuilla ikkunavaloilla.

Ruuturivien ylä- ja sivumarginaaleissa kerrotaan vih-
jeenä kunkin rivin peräkkäisten väritettävien ruutu-
jen määrä. Väritettyjen ruuturyhmien väliin on aina 
jätettävä vähintään yksi tyhjä ruutu. Esimerkiksi vihje 
”3 6 2” tarkoittaa, että rivillä on yksi kolmen, yksi 

kuuden ja yksi kahden värillisen ruudun ruuturyhmä. 
Japanilaiset ristikot ovat yleensä mustavalkoisia. On 
myös samalla tavalla ratkaistavia, mutta monella eri 
värillä täytettäviä ristikoita. Niissä vihjenumeroiden 
värit kertovat, minkä väriseksi kyseiset ruudut tulee 
värittää. Eriväristen vihjenumeroiden väliin ei välttä-
mättä tule yhtään tyhjää ruutua.
Japanilaisen ristikon ratkaiseminen kannattaa 
aloittaa etsimällä ruudukosta rivejä, joilta väritetään 
kaikki ruudut. Jos väritettävien ruutujen määrän 
kertova numero on suurempi kuin puolet rivin 
pituudesta, voi päätellä ruudut, jotka varmasti väri-
tetään. Risteäviltä riveiltä kannattaa etsiä rivit, joista 
väritetään vain yksi ruutu tai yksi ruuturyhmä. Sen 

avulla selviää varmasti tyhjiksi jäävät ruudut.
Jos yleisimmillä metodeilla ei saada täytettyä enem-
pää ruutuja, on hyvä alkaa miettimään pidemmälti ja 
verrata eri vaihtoehtoja. Katsomalla esimerkiksi mit-
kä väritetyt ruudut aiheuttaisivat konfliktin risteävän 
rivin kanssa ja sulkea sitä kautta ruutuja/vaihtoehtoja 
pois.
Ristikkoa ratkoessa ei ikinä tulisi arvailla tai toden-
näköisyyksien mukaan lähteä täyttämään ruutuja. Jo 
yksikin väärin väritetty ruutu voi muuttaa ristikon 
lopputuloksen totaalisesti, ja vikaa voi olla mahdoton 
jälkeenpäin paikantaa/korjata.

Lähde: Wikipedia

Japanskt 
bildkryss
även japanskt korsord[1] eller nonogram[2], är en 
sysselsättning där en enkel bild växer fram genom 
att man löser en gåta som handlar om antal och 
geometri. Det är egentligen inget korsord utan ett 
logiskt bildpussel.

Beskrivning
Nonogrammet består av rutor i ett rutnät eller möjligen 
hexagoner i ett hexagonnät. Vissa rutor i nätet ska färgas 
och andra lämnas ofärgade enligt tal som anges som 
ledtrådar för respektive rad, vid sidan om rutnätet. För 
varje tal i ledtråden ska det finnas en obruten rad av 
färgade rutor på raden. De färgade raderna ska placeras 
i samma ordning som motsvarande tal i ledtråden. Av 
detta följer att antalet färgade rader blir lika med antalet 
tal i ledtråden. Mellan de färgade raderna ska det finnas 
en eller flera ofärgade rutor. På motsvarande sätt finns 
ledtrådar för kolumnerna. Som exempel innebär ledtrå-
den "4 8 3" att det finns grupper med fyra, åtta respektive 
tre fyllda rutor, i angiven ordning.

Den vanligaste formen är svart-vit men det finns också 
varianter med flera färger. Då anger ledtråden också 
vilken färg den färgade raden ska ha, till exempel genom 
att siffrorna är färgade. I detta fall krävs ingen vit ruta 
mellan färgade rutor av olika färg. Som exempel en svart 
fyra följd av en röd tvåa innebära att fyra svarta rutor 
följs av några tomma rutor och två röda rutor eller att 
fyra svarta rutor följs direkt av två röda rutor.

Källa: Wikipedia
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1
69

You need 
to know!

Suomi tukee globaalikasvatusta
samalla summalla kuin

Himasen tutkimusta
Ulkoministeriö leikkasi viestintä- ja 

kehityskasvatustukea 65 prosenttia.

Joulukuussa ulkoministeriö tar-
joili monelle suomalaisjärjestölle 

katkeran yllätyksen. Viestintä- ja 
kehityskasvatustukea jaettiin vain 
700 000 euroa aiemman kahden 
miljoonan sijaan. Noin 65 prosen-
tin leikkaus on suurempi kuin 
kehitysavusta yleensä:  koko potista 
Juha Sipilän hallitus on leikannut 
43 prosenttia.
700 000 euroa on näkökulmasta 
riippuen joko suuri tai pieni raha. 
Samalla summalla Jyrki Kataisen 

hallitus tilasi filosofi Pekka Hi-
maselta vuonna 2013 julkaistun 
Kestävän kasvun malli -raportin. 
Joulukuun lopussa joku onnellinen 
lauttasaarelainen taas voitti tuol-
laisen summan Eurojackpotissa. 
Mediatietojen mukaan maailman 
korkeimmin palkattu jalkapal-
loilija, argentiinalainen Carlos 
Tevez tienaa 700 000 euroa viikossa 
Shanghai Shenhuan riveissä.

Lähde: Maailman Kuvalehti

7 - 9. 12

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-
alueelta. Etsin seuraa tositark. Nainen, 
tekstaile. (1189929)

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 si-
nua. Olen luotettava ja rehellinen. Har-
rastuksina metsästys, kalastus, autoilu 
ja veneily. (1186570)

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)

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

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

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)

Ilmoituksen jättö
SOITTAMALLA

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

TEKSTIVIESTILLÄ
Kirjoita Rivi10 (väli) MEGA (väli)
ilmoitustekstisi. Mainitse vies-
tissä myytkö/ ostatko/ vaihdatko/ 
vuokraatko/ lahjoitatko, tuote, lyhyt 
kuvaus ja hinta. Max. 160 merkkiä

Rivi10 MEGA Myydään Toyota 
Auris 1.6 -11siisti. Hp. 10300e

Lähetä viesti numeroon 173197. 
Ilmoituksen hinta 10€. Ilmoitukseen 
tu lee automaat tisesti numero mistä 
ilmoituksen lähetät. Mikäli haluat 
toisen numeron, lisää se ilmoitus-
tekstin loppuun.

INTERNETISSÄ
mega.mainostaja.com

Toimi ohjeiden mukaan ja jätä 
ilmoitus. Ilmoituksen hinta 10€

Kuva- ja/tai kehysilmoitus
mega.mainostaja.com

Voit halutessasi liittää ilmoitukseesi 
kuvan. Maksutapa verkkopankit sekä 
luottokortti.

Julkaiseminen
Lehti ilmestyy viikottain. Seuraavaan 
lehteen ilmoitus on jätettävä edeltävänä 
sunnuntaina klo 12 mennessä. Ilmoi-
tukset julkaistaan Mega-lehdessä sekä 
kaikkien palvelussa mukana olevien 
lehtien ja TV-kanavien internet-palvelus-
sa. Ilmoituksesi näkyy koko Suomessa!

Esimerkki

 Lisää ilmoituksia sinäköseoot.fi  Juttele heti! Soita 0700 51 30 87 näppäile 9 ja ilmoitusnumero

Olen nuorekas, vapaa, reipas, 57v nai-
nen 06-alueelta pikkupaheilla. Sinä mies, 
samantyyppinen ja samoja ikijä tai van-
hempi, tule minulle rakkaaksi. (1195403)

Nuorekas, rehellinen, mukava, -60v nai-
nen etsii 06-alueelta rehellistä, yhden 
naisen yh-miestä tositark. (1194142)

Täällä 78v, virkeä emäntä etsii ystävää 
sinusta mies. Kevät lähenee. Olisi hyvä 
olla ystävä, jonka kanssa harrastaa 
yhteisiä asioita. Seikkailijat älkää 
vaivautuko. (1193444)

MTV3 s. 830
Sub s. 830

Koko maan 
kohtaamispaik-
ka teksti-tv:ssä

Iso mies, 06-alueelta, joka tykkäät muka-
vasta XXL-naisesta. Olet vapaa, alko ei on-
gelma, olet 55-65v, tanssit, puhut ja pus-
saat, olet etsimäni. Tositark. (1193209)

Olen -60v, hellä, huumorintaj. XL-nainen. 
Olet n. 60v, asiallinen, fi ksu, rehti, hellä 
ja naista arvostava mies ja tositark. liik-
keellä, otapa yhteyttä. (1191091)

Olen sopivasti pehmeä, 06-alueen 57v nai-
nen. Sinä vapaa, luotettava, rehti mies, jo-
ka osaat arvostaa naista ja elämää, sinua 
etsin. Ikäsi 50v ja siitä ylöspäin. (1190883)

Är en singelkvinna, 52+, sunt omdö-
me, förnuft och livsföring. Rökfri, be-
tagande och erotisk. Gillar utfl ykter, 
vackert väder, sevärdheter och oförus-
edda överraskningar. (1190688) T

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

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

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

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

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

Mies etsii sinua
Olen tavallinen, 49v mies. Etsin tositark. 
naisystävää 06-alueelta. (1200410)

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)

Fiksu nainen, ihanainen. Minä miehen-
tapainen, 70/160, terve, raitis, elämää 
kokenut seniori, vapaa leski, joka osaa 
rakastaa ja sinua arvostaa. (1200730)

Olen kiva, puhelias, hellä, herkkä, lap-
seton, työssäkäyvä, sopusuht., 44v 
mies, en kapakoi enkä tupakoi. Etsin 
kivaa naista tositark. (1200691)

Täällä mielenkiintoinen mies, 50v. 
Oman tien kulkija, aikuinen nainen, suo-
sittelen ottamaan yhteyttä. (1200629)

Raitis, reilu ja sydämensivistys-
tä omaava, keski-ikäinen, vapaa mies 
06-alueelta etsii tositark. sydänystävää 
yhden miehen naisesta. (1200563)

Hukassa sinä kiva nainen, joka kaipaat 
miestä elämän arkeen, iloihin ja surui-
hin. Olen 47/191/99, tummahiuksinen, 
rehti, pohjalainen mies. Takkatulen ää-
reen kutsuupi. Myös yh. (1200549)

Missä olet, sinä pitkäkynsinen nainen? 
Sinua etsii söpö nallekarhu. Olen rau-
hallinen, rehellinen, hellä, huumorin-
taj., 49/179/100 mies. (1200540)

Olenko etsimäsi mies E-Pohjanmaalta? 
Olen tumma, 180/80, nuorekas, urheile-
va, huumorintaj. kaveri. Sinä 30-45v, nätti, 
nuorekas nainen, ota yhteyttä. (1200516)

Olen 70v, vapaa ja luotettava mies. Etsin 
luotettavaa ja hellää naisseuraa 06-alueel-
ta. Olen vakavarainen mies. (1200514)

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)

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)

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)

Den fi nlandssvenska 

Kontakten

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)

Ilmoita
Annonsera

mega.mainostaja.com

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

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)

megamarkkinat

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

mega.mainostaja.com

SEKALAISTA
Ota uusi suunta elämääsi! Luotettava 
auttaja/ennustaja, 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. 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.

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

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

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

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)





Työinto ei ole 
palkasta kiinni
TYÖELÄMÄ Vaikka työ olisi alkanut tympiä, siitä voi in-
nostua uudelleen. Motivaatiota jokainen voi itse kehittää.
Suurin osa ihmisistä ajattelee työhön liittyvää motivaatiota 
ulkoisten seikkojen, kuten palkan, työsuhde-etujen tai titte-
lin kautta. Johtamisen asiantuntija Petteri Kilpinen pitää 
sitä vääränä lähtökohtana.
–Ulkoisten seikkojen korostaminen on sääli, sillä paras mo-
tivaatio syntyy aina ihmisen sisältä. Siitä, miten työhönsä 
suhtautuu ja kokeeko sen merkitykselliseksi. 
Usein myös ajatellaan, että työn sisältö tulee annettuna 
työnantajalta. Kilpisen mielestä tärkeintä on kuitenkin päät-
tää, miten itse asennoituu omaan työhönsä. Jos haluaa 
kehittyä ja oppia, motivoituminen on mahdollista. 
Konkreettisella tasolla se tarkoittaa kolmea motivaation pe-
ruspilaria.
–Osaanko ja haluanko oppia lisää, sillä kehittyminen on pa-
rasta motivoitumisen raaka-ainetta. Saanko eli onko minulla 
mahdollisuus päättää, miten teen työtäni. Saanko tehdä 
tuottavaa työtä rauhassa vai toiminko vain toisten käskytet-
tävänä. Kolmas peruspilari on se, kenen kanssa teen. Se 
tarkoittaa, teenkö töitä oikeiden ihmisten kanssa. Sellaisten, 
joilta voin oppia hyviä asioita, ja joiden kanssa on kiva teh-
dä duunia, pitkän uran mainostoimistojohtajana Suomessa 
ja ulkomailla tehnyt mies luettelee.
 
Älä syytä olosuhteita, vaan tee se mitä voit, 
parhaalla mahdollisella tavalla.

Kilpinen sanoo, että jokaista peruspilaria voi kehittää itse.  
– Älä syytä olosuhteita, vaan tee se mitä voit, parhaalla 
mahdollisella tavalla. Jos huomaat olevasi väärässä työssä, 
vaihda duunia. Älä hukkaa ainutkertaista elämääsi elämällä 
jonkun toisen elämää. Ota se omiin käsiisi, vaikka tekisi 
kipeää, hän kannustaa.
Tulevaisuudessa ihmiset johtavat Kilpisen mukaan yhä 
enemmän itse itseään. Hän korostaa, että jokaisen on 
opittava jatkuvaan oppimiseen, jotta voimme reagoida muu-
toksiin ja korjata virheitä omatoimisesti. Jokaisen on myös 
huolehdittava jaksamisestaan.
– Omaa kehittymistä ei voi ulkoistaa, vaan itsensä johtami-
nen on hyvien asioiden juurruttamista päivärytmiin.
Tämä ei tarkoita, että johtajuudelta katoaisi merkitys.
– Se muuttuu itseohjautuvammassa maailmassa kontrol-
lista ja kurista kohti innostamista ja inspiroimista. Hyvä 

johtaminen muistuttaa enemmän orkesterinjohtamista kuin 
päsmäröivää kellokallea, hän vertaa.

Juuri nyt syntyy uskomaton 
määrä uusia menetystarinoita.
Kilpisen mukaan maailmassa, jossa asiat muuttuvat no-
peasti muun muassa teknologisen kehityksen vuoksi, 
ainoa keino menestyä on luovuus. Se tarkoittaa uusien, 
parempien vaihtoehtojen keksimistä. Ne voivat olla pieniä 
arkipäivää parantavia asioita tai suuria toimialaa ravisutta-
via mullistuksia. Pääasia on se, että työpaikoille luodaan 
ilmapiiri, jossa ihmiset uskaltavat vaihtaa ajatuksia, puuttua 
epäkohtiin ja kertoa ideoistaan. 
– Kaikenlaiset ideat, ne huonotkin, tulee jakaa. Epäkohtiin 
puuttuminen on hedelmällistä silloin, kun saa esittää asiaan 
vaihtoehtoja - vaikka kaikki eivät olisi toteuttamiskelpoisia, 
niillä kaikilla on arvoa luovuuden lähteinä, hän sanoo. 
Ideoiden määrä on Kilpisen mukaan ainoa keino nostaa 
niiden laatua. 
– Jos yrityksessä on huono fiilis, ja kaikki puurtavat vain 
itsekseen, on varmaa, että uusien ideoiden  määrä jää pie-
neksi.   
Inspiroitunut – miten johtaa ja menestyä muuttuvassa työ-
elämässä -teoksen vastikään julkaissut Kilpinen sanoo, että 
häntä itseään inspiroi juuri nyt muutos.
– Muutos, jossa samaan aikaan teknologia uudistaa van-
hoja toimintamalleja ja ihmiset organisaatioissa edellyttävät 
yhä enemmän työn merkitystä ja inhimillisempää johtamis-
ta, hän tarkentaa.
Kilpinen uskoo, että muutokset voivat johtaa ennennäke-
mättömiin tuottavuusloikkiin. 
–Juuri nyt syntyy uskomaton määrä uusia menetystarinoita 
globaalilla tasolla. Myös Suomella on kaikkien aikojen edel-
lytykset menestyä, jos vain osaamme johtaa uutta työelä-
mää niin yrityksissä kuin yhteiskunnan tasolla. 
Käsissämme on Kilpisen mielestä tilaisuus, jota ei kannatta 
hukata huonoon johtamiseen, kehnoon kaupallistamiseen 
ja vanhoihin bunkkereihin jämähtämiseen. 
–Jos kaikki onnistuu, elämme juuri nyt aikakautta, jota tu-
lemme myöhemmin muistelemaan kaihoisasti aikana, jona 
muutimme maailmaa.

Teksti: Teija Varis 
Kuvat: Johanna Erjonsalo Tulevaisuudessa ihmiset johtavat Petteri Kilpisen mukaan yhä 

enemmän itse itseään. Hän korostaa, että jokaisen on opittava 
jatkuvaan oppimiseen, jotta voimme reagoida 
muutoksiin ja korjata virheitä omatoimisesti.  

FAKTA: Petteri Kilpinen
Syntynyt vuonna 1964. 
Suomalainen yritysjohtaja, luennoitsi-
ja ja hallitusammattilainen. 
Asuu Kauniaisissa. 
Perheeseen kuuluu vaimo ja 
viisi poikaa. 
Petteri Kilpisen kirjoittama Inspiroitu-
nut - Miten johtaa ja menestyä muut-
tuvassa työelämässä -teos (Docendo) 
ilmestyi syyskuussa.

Petteri Kilpinen kokee, että hän on onnistunut silloin, kun 
voi auttaa ihmisiä kehittymään ja inspiroitumaan omasta 
tekemisestään. 
Yhtenä tärkeänä onnistumisenaan hän pitää sitä, että on 
ollut auttamassa vastavalmistuneita työelämän polulle. 

– Samalla olen saanut olla kehittämässä uusia johtajia. 
Esimerkiksi valtaosa suomalaisten huippumainostoimiston 
johtajista ovat olleet jossain vaiheessa uraansa osa minun 
dreamteamiani, hän kertoo. 
Kilpisen suurimmat epäonnistumiset ovat liittyneet pää-
töksiin, jotka hän on tehnyt ulkoisten motivaatiotekijöiden 
varassa. 

– Olen esimerkiksi valinnut tehtäviä, jossa minua ei ole kiin-
nostanut niinkään yrityksen tuottama sisältö, vaan mahdol-
linen asema, vaurastuminen tai status. 

Hän kertoo oppineensa, että draivi tulee sisäisestä moti-
vaatiosta. 

– Siitä, olenko innostunut sisällöstä, tuotteesta tai palvelus-
ta, jota edustan. Voinko oppia, innostua ja kehittyä hyvien 
ihmisten seurassa. Intohimo tulee itse sisällöstä, ulkoiset 
palkinnot ovat siihen vain mukava lisä, hän sanoo.

"Ulkoiset palkinnot 
ovat vain mukava lisä"




