
VIIKKO 48 VECKA               2017

AIKAKAUSLEHTI • TIDSKRIFT • SEUDUN KEHITTÄJÄ 
• REGIONENS UTVECKLARE

Nonogram (11)

23 oktober 2017

www.liac
s.leiden

univ.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

S23

Japanilainen 
ristikko

Japanskt 
bildkryss

S16-19

Kuva: Gertrud Engman, Helsingby

Digialbum

Mitä löytyy modernin 
menestyjän vaatekaapista?

 
 

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!

#

S3-10
VAASAN SPORT LIITE

SUPER ALE   Tervetuloa Jouluiseen Tolkin Kauppahalliin!   KYLLÄ ON HALPAA !

Tarjoukset voimassa 7.12 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! 
Jouluun ovikranssit isot valikoimat näyttäviä
Dörrkransar till julen, stort utbud  -25%
Säilytyslaatikko muovia 50 litraa kannellinen 
Förvaringslåda av plast, 50L med lock 14€
Kaikki vahakankaat myös Jouluiset uudet mallit!!!
Alla vaxdukar, även nya julmodeller!!! -25%
Fairy käsitiskiaine 0,5L/Fairy handdiskmedel 0,5L 0,90€
Toppakäsineet isot valikoimat alkaen kuvassa
Stort urval vadderade handskar (på bilden) från 4€
HUOM HARVOIN TARJOLLA! Laatua, tarpeeksi järeitä!!! 
NYT Konelehtisaha laadukas käytetty alkaen 124 €
JÄTTIERÄ KÄYTETTYJÄ PUUNTYÖSTÖKONEITA, PUUSEPILLE JA 
HARRASTELIJOILLE: Puusorveja, vannesahoja, pyörösahoja, isoja 
nauhahiomakoneita, lehtisahoja. Pellintyöstöön: prässi, kanttikoneita, 
levyleikkureita!!!!!!!

”BÄCKAREN” STIG RÖNN 
  STÄLLER UT KONST PÅ 
  BOCK'S CORNER BREWERY

S20



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

000171

•
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info@upcode.fi

Viimeisimmät 
tiedot 

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

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

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

4.–11.1.2008

N:o 1

000171

•

•

info@upcode.fi

Viimeisimmät 
tiedot 
ajalta 3.–10.1.2008

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

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

YRITTÄJÄT!  FÖRETAGARE!
Tehokkaat markkinointi-

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

Effektiva marknadsförings-
produkter och distribution

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

HÅKAN 
HJERPE Oy
0400-604 946

❤❤
KEITTIÖ JA PESUTILA-
KALUSTEET:

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

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

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

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

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

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

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

Temavecka för boende 
på HK-Kiinteistökeskus   

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

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

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

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

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

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

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

kotimainen valmistalo.

Stig Damsten, 
p. 0500-263 007

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

www.parmakeittiot.com

Edelleen yksi
halutuimmista..

Starkare tillSammanS
&

7  000 exemplar varenda vecka! 
Postutdelning fredagar.
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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 8-16.30 
Puh./tel. 045 8060 450     Öppet Må-Fre 8-16.30

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€

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! 

Osallistu ja voita valitsemallesi illalle

SHOW & DINNER MEGAPAKETTI
Täytä tietosi ja valitse haluamasi show -ilta osoitteessa 
www.vaasansport.fi/arvonta 

Palkinnot ovat huikeat: pääpalkintona molemmille illoille yksi kahden hengen 
Megapaketti, joka sisältää 2 hengen VIP Deluxe Show & Dinner liput, hotelliyö 
kahdelle keskustan hotellissa sekä taksikuljetukset hotellista tapahtumaan 
ja takaisin. Lisäksi arvomme molemmille illoille 10 kpl 2 hengen lippupakettia 
istumakatsomoon. Arvonta suoritetaan 5.12. ja voittajille ilmoitetaan henkilökoh-
taisesti. Osallistu heti ja voita unelmiesi ilta huippuartistien parissa!

LIPPUPAKETTIARVONTA!
Delta och vinn till valbar kväll ett

SHOW & DINNER MEGAPAKET
Fyll i dina uppgifter och välj din showkväll på 
www.vaasansport.fi/arvonta

Vinsterna är helt super: Huvudvinsten är till endera av kvällarna ett tvåpersoners 
Megapaket som inkluderar VIP Deluxe Show & Dinner biljetter för två personer, 
en hotellövernattning i ett dubbelrum i centrum av Vasa och taxitransport till 
och från evenemanget. Därutöver utlottar vi 10 stycken tvåpersoners biljettpaket 
till sittplatsläktaren. Utlottningen genomförs den 5.12 och vinnarna kontaktas 
personligen. Delta nu och vinn en drömkväll med stjärnartister!

BILJETTPAKETSLOTTERI!

WASA TEATERS BILJETTKASSA SANDÖGATAN 7 | 06-3209330 | ÖPPEN TI–LÖ KL 12-14.30 & 15-17 | BILJETTER OCKSÅ FRÅN NETTICKET.FI  | WWW.WASATEATER.FI
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Kan köpas via Wasa Teaters biljettkassa, 
eller via www.netticket.fi.

Kan köpas på valfr i summa och kan 
användas ti l l  valfr i föreställning.

NU ÄVEN FRÅN 

WEBBSHOPEN!

ENDAST 9 FÖRESTÄLLNINGAR KVAR!

PUBLIKEN HAR HITTILLS 
GETT FÖRESTÄLLNINGEN

EN TRAGIKOMISK BERÄTTELSE OM 
VÄLFÄRDSSAMHÄLLETS VARDAGSHJÄLTAR.

PREMIÄR: 20.1.2018
SPELPERIOD: 19.1–3.3.2018
stora scenen

TEKSTITETTY SUOMEKSI     SUBTITLED IN ENGLISH TEKSTITETTY SUOMEKSI

VUODEN
JOULULAHJA!

Tilattavissa/beställ från:
simone@bockscornerbrewery.com 

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

Oluttynnyri 
(hana mukana)

4950



Vaasan jäähalli tarjoaa 8.-9.12. ainutlaatuisen tavan viettää pikkujoulua joko kaksin tai isommassa porukassa: erinomainen 
illallismenu tähtiesiintyjillä höystettynä tekevät unohtumattoman Show & Dinner –elämyksen.

Perjantaina 8.12. Suuren Joulushown tähtenä on iskelmätaivaan ykkösnimi Jari Sillanpää, 
joka nousee lavalle yhdessä Laura Vuotilaisen ja Anne Mattilan kanssa. Lauantaina 9.12. jää-
hallin valtaa Disco ja Rockmusiikki huikeiden tribuuttiesiintyjien muodossa: erittäin laadukas, 
maailman parhaaksikin mainittu ABBA 1974 Tribute Show sekä ELVIS Tribute by Aaron vievät 
illan juhlavieraat kultaisille 70- ja 80-luvuille. 

- Show & Dinner on ainutlaatuinen, hyvin harvoin Pohjanmaalla tarjolla oleva elämys. Ko-
konaisuus on tarkkaan suunniteltu ja illan aikana voi omassa pöydässä nauttia erittäin laa-
dukkaan illallisen, josta löytyy taatusti jokaiselle jotakin. Pöydät on sijoitettu lavan välittömään 
läheisyyteen, josta voi nauttia illan shown hyvästä musiikista ja seurasta nauttien. Toki vierailla 
on koko jäähalli käytössään, joten myös jalalla saa halutessaan laittaa koreasti, kertoo Vaasan 
Jäähallin Ravintolat Oy:n toimitusjohtaja Jyrki Niemi.

Huippuluokan esiintyjät takaavat laadukkaan shown.
- Tarjolla on kaksi toisistaan erilaista iltaa. Perjantaina virittäydytään joulutunnelmaan kovien 

kotimaisten artistien avulla ja lauantaina vedetään discomeiningillä. Varmasti löytyy jokaiselle 
mieluisa vaihtoehto.

Jäähalli tarjoaa hyvät puitteet tapahtumille.
- Somistettu areena palvelee hyvin Show & Dinner –tyylistä tapahtumaa, sillä ruokailupöytiä 

saadaan katettua riittävästi ja niistä jokaisesta on hyvä näkyvyys lavalle. Hallissa on riittävästi 
parkkitilaa ja liikkuminen on vaivatonta. Lisäksi olemme satsanneet entisestään palvelu- ja 
tarjoilupisteiden tehokkuuteen sekä toimivuuteen taataksemme asiakkaille parhaan palvelun.

Vielä ehdit mukaan – 

KOE AINUTLAATUINEN 
SHOW & DINNER –ELÄMYS

Show & Dinner –lipun lunastaneilla on myös mahdollisuus tilata alkujuomat valmiiksi pöy-
tään.

- Nopeuttaaksemme palvelua olemme mahdollistaneet myös ennakkotilaukset Show & Din-
ner –asiakkaille, jotka voivat tilata ensimmäiset juomat valmiiksi pöytään sähköpostitse osoit-
teesta minna.holmberg@vaasansport.fi, kertoo Niemi.

Vielä löytyy lippuja molemmille illoille
Tapahtumien lipunmyynti on sujunut hyvin, mutta jäähallin kapasiteetti ei aivan heti tule täy-

teen. 
- Lippuja on vielä tarjolla molemmille illoille kaikissa kategorioissa. Varsinkin Show & Din-

ner –lippujen kanssa kannattaa olla kuitenkin nopeasti asialla, sillä pöydät täyttyvät tasaisen 
nopeasti. 

Niemi vinkkaa lopuksi, että Show & Dinner –lippupaketti on oiva pikkujoululahja vaikka puo-
lisolle.

- Tämä on oiva tilaisuus esimerkiksi miehille yllättää vaimonsa kunnon pikkujoulukonsertilla 
kaikilla herkuilla. Tapahtuma sopii erittäin hyvin myös niin pienten kuin suurten yritysten tai 
kaveriporukoiden pikkujoulutapahtumaksi. Olemme järjestäneet kaiken kuntoon – ei tarvi kuin 
saapua paikalle ja nauttia illasta. Liput tapahtumaan saat lippu.fi –sivuilta – Tervetuloa!

Vasa ishall bjuder på unika lillajulfester den 8. och 9.12 för par och mindre och större sällskap.  En läcker middagsmeny kom-
binerad med en stjärnspäckad underhållning gör Show & Dinner upplevelsen helt unik.   

Fredagen den 8.12 bjuder vi på en Stor Julshow med toppartisterna Jari Sillanpää, Laura 
Voutilainen och Anne Mattila. Lördagen den 9.12 förvandlas ishallen till en Disco och Rock 
arena där artisterna bakom ABBA 1974 Tribute Show och ELVIS Tribute by Aaron bjuder på 
toppen underhållning från 70- och 80-talet.  

- Show & Dinner konceptet erbjuds sällan i Österbotten.  Helheten är välplanerad och under 
kvällen kan du avnjuta av en meny fylld med olika läckerheter. Borden är placerade i närheten 
av scenen och därifrån kan du njuta av kvällens show i gott sällskap. Gästerna har hela ishallen 
till sitt förfogande, så dansgolvet är fritt för alla berättar Vaasan Jäähallin Ravintolat Ab:s VD 
Jyrki Niemi.

Toppartisterna bjuder på en fantastisk show.
- Vi bjuder på två olika kvällstillställningar. Fredagen bjuder på julstämning av finska toppar-

tister och lördagens tema är disco och rock. Vi räknare med att alla kan hitta sin favoritkväll.
Ishallen bjuder på passande evenemangsfaciliteter.
- Den stylade arenan passar ypperligt för ett Show & Dinner evenemang, då vi kan duka om 

många bord varifrån man kan se scenen och showen. Hallen har tillräckligt med parkerings-
platser och man kan röra sig utan besvär. Vi har också satsat extra på servicenivån för att våra 
gäster skall trivas. 

Våra Show & Dinner gäster kan också förhandsbeställa drycker färdigt till sitt dukade bord.
- För att ge våra Show & Dinner gäster en så smidig service som möjligt kan de förhandsbe-

ställa matdrycker till sitt bord via mejl till minna.holmberg@vaasansport.fi säger Niemi.

Ännu finns det biljetter till båda kvällarna
Många biljetter har redan sålts till evenemangen, men ishallens kapacitet tar inte slut på en 

gång.
- Det finns ännu biljetter kvar till båda kvällarna i alla kategorier. Framförallt Show & Dinner 

biljetterna bokas dock hela tiden, så det lönar sig att vara ute i tid.
Till slut tipsar Niemi, att ett Show & Dinner biljettpaket kan vara en fin lillajulpresent.
- Det här är ett ypperligt tillfälle att t.ex. överraska sin fru och bjuda henne på en julshow med 

alla läckerheter. Showerna passar också bra åt mindre och större företag och privata sällskap 
som vill fira lillajul tillsammans. Allt är klappat och klart, man behöver bara komma och njuta 
av kvällen. Biljetter kan köpas via nätet på lippu.fi. Välkommen! 

UPPLEV EN FANTASTISK 
SHOW & DINNER KVÄLL

Ännu hinner du med –  
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Suomen iskelmätaivaan tunnetuimpiin artisteihin lukeutuvat Jari Sillanpää, Laura Voutilai-
nen ja Anne Mattila esiintyvät yhteisessä suuressa pikkujoulushowssa Vaasan jäähallissa 
perjantaina 8.12. Monituntisen show’n aikana kuullaan artistien omia hittikappaleita sekä 
heidän tulkitsemiaan tunnelmallisia joululauluja. Luvassa onkin todellista pikkujoulun tun-
nelmaa huippuartistien kanssa!

Ilta sopii varsin hyvin pikkujoulujuhlaksi, kun varaat Show & Dinner -paketin mihin kuuluu erittäin laadukas ja 
runsas VIP-illallinen sekä pöytävaraus permannolta.

JOULUSHOW’N AIKATAULUT
18.00 Ovet avataan, VIP-ruokailu alkaa
19.30 Laura Voutilainen
Tauko
21.00 Anne Mattila
Tauko
22.30 Jari Sillanpää

SUURI JOULUSHOW
VAASA ARENALLA 8.12.2017

Kysy ryhmätarjous yrityksen pikkujouluihin!

Tiedustelut / Vid frågor: Minna Holmberg, minna.holmberg@ asansport.fi 020 1555 602

SHOW & DINNER PAKETIT / PAKETEN

A & C- istumakatsomot / Sittplatser på A & C-läktaren: 45,90e 
Seisomakatsomo / Ståplats: 29,90e

Finlands kändaste schlagerartister Jari Sillan-
pää, Laura Vuotilainen och Anne Mattila upp-
träder tillsammans under en stor lilla jul-show 
i Vasa ishall på fredag 8.12. Under den långa 
showen får vi höra artisternas egna hitlåtar och 
deras tolkningar av kända julsånger. Det lovas 
en unik lilla julstämning tillsammans med su-
perartisterna. 

Kvällen passar bra som lilla julfest. Om du bokar Show & 
Dinner-paketet får du en kvalitativ och riklig VIP-kväll och 
bordsbokning på parketten. 

TIDERNA FÖR JULSHOWEN 
18:00 Dörrarna öppnas,  VIP-middagen inleds 
19:30 Laura Vuotilainen 
Paus 
21:00 Anne Mattila 
Paus 
22:30 Jari Sillanpää 

Fråga efter grupperbjudande 

för företagens lilla julfest!

STOR JULSHOW 
PÅ VASA ARENA 

8.12.2017 

Tiedustelut / Vid frågor: Minna Holmberg, minna.holmber vaasansport.fi 020 1555 602

139,90€
VIP Deluxe Show + Dinner (K18) 
– Pöytävaraus VIP-alueelta eturivin pöydistä
– Lasillinen kuohuvaa saapuessanne
– Erittäin laadukas VIP-menu (ks. takasivu)
– VIP-sisäänkäynti jäähalliin

- Bordsbokning på VIP-områdets främsta bordsrad 
- Ett glas bubbel vid er ankomst 
- VIP-meny  av riktigt hög kvalité (se baksida) 
- VIP-ingång till ishallen

VIP Show + Dinner (K18) 
– Pöytävaraus VIP-alueelta
– Erittäin laadukas VIP-menu (ks. takasivu)
– VIP-sisäänkäynti jäähalliin

- Bordsbokning på VIP-området 
- VIP-meny av riktigt hög kvalité (se baksida) 
- VIP-ingång till ishallen 

109,90€

MUUT LIPUT / ÖVRIGA BILJETTER



Maailmalla lukuisia festivaaleja ja 
halleja kiertänyt, maailman parhaak-
sikin valittu englantilainen 1974 
ABBA tribute –kokoonpano saapuu 
ensimmäistä kertaa Vaasaan jou-
lukuussa 2017. Koko illan kestävän 
ohjelman aikana Vaasan jäähallin 
lavalla nähdään myös maailmalla ja 
Suomessa suosittu ELVIS tribuut-
tikokoonpano. Luvassa onkin täydel-
linen 70-luvun teemainen show, jon-
ka aikana yleisö pääsee nauttimaan 
ikivihreistä hiteistä vuosien takaa 
kahden ehdottomasti maailman 
kuuluisimman kokoonpanon tuotan-
nosta.

Ilta sopii varsin hyvin pikkujoulujuhlaksi, kun 
varaat Show & Dinner -paketin mihin kuuluu 
erittäin laadukas ja runsas VIP-illallinen sekä 
pöytävaraus permannolta.

ILLAN AIKATAULUT
18.30 Ovet avataan, VIP-ruokailu alkaa
20.00 ELVIS tribute
Tauko
22.00 ABBA tribute

SHOW & DINNER PAKETIT / PAKETEN

Kysy ryhmätarjous 

yrityksen pikkujouluihin!

129,90€

VIP Deluxe Show + Dinner (K18) 
– Pöytävaraus VIP-alueelta eturivin pöydistä
– Lasillinen kuohuvaa saapuessanne
– Erittäin laadukas VIP-menu (ks. takasivu)
– VIP-sisäänkäynti jäähalliin

- Bordsbokning på VIP-områdets främsta bordsrad 
- Ett glas bubbel vid er ankomst 
- VIP-meny  av riktigt hög kvalité (se baksida) 
- VIP-ingång till ishallen

A & C- istumakatsomot / 
Sittplatser på A & C-läktaren: 45,90e 
Seisomakatsomo / Ståplats: 29,90e

De har rest över hela världen till olika 
festivaler och hallar. De har blivit utsed-
da till världens bästa och i december 
2017 kommer de för första gången nå-
gonsin till Vasa. 1974 ABBA tribute. Un-
der helkvällens gång kommer vi också 
få se en Elvis tribut-uppställning, om-
tyckt både i Finland och över hela värl-
den, på scenen i Vasa ishall. Det lovas 
en fullspäckad 70-tals temashow under 
vilken publiken kan njuta av gamla goda 
hits från år tillbaka av världens överläg-
set mest lyssnade uppställningar. 

Kvällen passar bra som lilla julfest. Om du bokar 
Show & Dinner-paketet får du en kvalitativ och rik-
lig VIP-kväll och bordsbokning på parketten. 

TIDERNA FÖR KVÄLLEN
18:30 Dörrarna öppnas, VIP-middagen inleds 
20:00 ELVIS tribute 
Paus 
22:00 ABBA tribute 

Fråga efter grupperbjudande 

för företagens lilla julfest!

Tiedustelut / Vid frågor: Minna Holmberg, minna.holmberg@vaasansport.fi 020 1555 602

129,90€

VIP Show + Dinner (K18) 
– Pöytävaraus VIP-alueelta
– Erittäin laadukas VIP-menu (ks. takasivu)
– VIP-sisäänkäynti jäähalliin

- Bordsbokning på VIP-området 
- VIP-meny av riktigt hög kvalité (se baksida) 
- VIP-ingång till ishallen 

99,90€

MUUT LIPUT / ÖVRIGA BILJETTER
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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.
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.
Yleisöopastus sunnuntaina 3.12 suomeksi 
klo 14 ja ruotsiksi klo 13.
Opastus sisältyy museon sisäänpääsymak-
suun.
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
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.

BOCK´S CORNER BREWERY
Gerbyntie 18 
Avoinna to. klo 15-18, Gerbyntie 18

BOCK´S CORNER BREWERY, LATO
KIKA WIKMAN, GRAAFISIA PIIRRUSTUKSIA
1.10 - 30.11
STINA ENGVALL, MÅLNINGSUTSTÄLLNING
14.10 - 26.11

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. 
Öppen guidning för publiken ordnas sönda-
gen den 3.12 kl. 13 på svenska och kl. 14 på 
finska.  
Guidningen ingår i museets inträdesavgift.
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 
TECKNINGAR 1.10 - 30.11

Utställningar



Päiväkirurgian toiminnan lähtökohtana ovat asiakkaan tarpeet ja 
odotukset. Palvelua kuvaa aitous, innokkuus ja arvostus. Ammattitai-
toinen ja osaava henkilökunta takaa asiakkaalle turvallisen hoidon ja 
nopean hoitoonpääsyn. Päiväkirurgisissa toimenpiteissä potilas 
kotiutuu jo samana päivänä.

Promedin päiväkirurginen yksikkö tarjoaa leikkaus- ja anestesiapalvelu-
ja niin aikuisille kuin lapsille. Toimenpide ja kotiutus tapahtuvat samana 
päivänä. Promedin henkilökunta on erittäin kokenutta, ja yksikön 
tarjoama hoito on laadukasta ja yksilöllistä.

• YLEISKIRURGIA: luomen- ja patinpoistot, peräpukamat, 
kynsitoimenpiteet.

• UROLOGIA: virtsarakon tähystys, esinahan ympärileikkaus, 
frenuloplastia ja dorsaali inkiisio, vesikives- ja 
siemennesterakkulan leikkaus, miehen sterilisaatio.

• VATSAELINKIRURGIA: mahalaukun- ja paksusuolen 
tähystykset, nivus- ja napatyrät, pakaravaon paiseet, 
peräaukon haavaumat.

• KORVA-, NENÄ- JA KURKKUTAUDIT: 
korvien putkitukset, kita- ja nielurisaleikkaukset.

• ORTOPEDIA: polven tähystys, nivelkierukan osittainen poisto 
tai ompelu, eturistisiteen korjaukset, keskihermon 
vapautusleikkaus, käden pinnallisen peitinkalvon 
paksuuntuman leikkaus, vaivaisenluuleikkaus, 
tenniskyynärpään leikkaus, napsusormen leikkaus.

• VERISUONIKIRURGIA: suonikohjujen vaahtoruiskutushoito.

Utgångspunkten för dagkirurgins verksamhet är kundens behov och 
förväntningar. Betjäningen karakteriseras av respekt, äkthet och 
engagemang.  Den kunniga och professionella personalen garanterar 
en trygg och snabb vård. I dagkirurgiska åtgärder får patienten komma 
hem samma dag.

PÅ PROMEDIS DAGKIRURGISKA AVDELNING KAN MAN SKÖTA 
OPERATIONER INOM FÖLJANDE SPECIALOMRÅDEN:

• ALLMÄNKIRURGI: avlägsnande av födelsemärken och svullnader, 
bråck, hemorrojder

• UROLOGI: urinblåseskopi, korrigering av förhud, operation av 
vattentestikel, manlig sterilisation.

• ÖRON-, NÄS- OCH HALSSJUKDOMAR: inläggning av rör i 
öronen, tonsilloperationer.

• MAGKIRURGI: magsäcks- och tjocktarmsskopi.

• ORTOPEDI: olika operationer av fot och knä samt hand- och 
armbågsoperationer.

• BLODÅDERSKIRURGI: åderbråcksoperationer. 

Den dagkirusrgiska avdelningen erbjuder operationer och 
anestesitjänster åt vuxna och barn.  Promedis personal har lång 
erfarenhet, och servicen är högklassig och individuell.

PROMEDIN PÄIVÄKIRURGISESSA YKSIKÖSSÄ SUORITETAAN SEURAAVIEN ERIKOISALOJEN LEIKKAUKSIA:

PROMEDIN PÄIVÄKIRURGIA –  
TAVOITTEENA TYYTYVÄINEN ASIAKAS

PROMEDIS DAGKIRURGI – 
MÅLSÄTTNINGEN ÄR  
EN NÖJD KUND

KYSY LISÄÄ PÄIVÄKIRURGIAN PALVELUISTA: Promedi, Himalajankatu 9, 65100 VAASA, 06 357 7700, www.promedi.fi FRÅGA MER OM DEN DAGKIRURGISKA ENHETENS TJÄNSTER:  
Promedi, Himalajagatan 9, 65100 VASA, 06 357 7700, www.promedi.fi



”Leikkauksen jälkeisenä päivänä soitan vielä asiakkaalle kotiin ja kysyn 
vointia, haavan kuntoa, kipua ja muita tuntemuksia.”, kertoo päiväkirur-
gisen yksikön vastaava sairaanhoitaja Tea Sorri.

”Meillä on monipuolinen erikois-lääkäreiden tiimi, jolla on pitkä 
kokemus erilaisista leikkaushoidoista”, Tea kertoo. ”Anestesialääkärit 

ovat pitkän linjan kokeneita ammattilaisia, ja esimerkiksi lapsille 
suoritettavissa toimenpiteissä hoitotiimissä on mukana juuri lasten 
anestesiaan perehtynyt anestesialääkäri. Hoitajat ovat oman eriko-
isosaamisensa lisäksi mukana suunnittelutyössä. Meillä tiimissä 
korostuu työnilo sekä arvostus.”

PROMEDIN PÄIVÄKIRURGIAN YKSIKKÖ SIJAITSEE LÄÄKÄRIKES-
KUKSEN ENSIMMÄISESSÄ KERROKSESSA. TÄÄLLÄ TEHDÄÄN ERI 
ERIKOISALOJEN PÄIVÄKIRURGISIA TOIMENPITEITÄ. TILOISSA ON 
YKSI LEIKKAUSSALI JA KAKSIPAIKKAINEN HERÄÄMÖ. LISÄKSI 
KÄYTÖSSÄ ON ERILLINEN HUONE TOIPUMISEEN. HAASTATTE-
LIMME PROMEDIN PÄIVÄKIRURGISEN YKSIKÖN VASTAAVAA 
SAIRAANHOITAJAA TEA SORRIA, JOLLA ON PITKÄ KOKEMUS 
LEIKKAUSSALITYÖSTÄ.

Tean työnkuvaan kuuluvat pääasiassa yksikön toiminnasta vastaaminen, 
hallinnolliset tehtävät, yhteistyö eri ammattikuntien kanssa, kehit-
tämistehtävät sekä välitön hoitotyö.

”Valmisteluvaihe alkaa jo siitä, kun saan leikkauslähetteen käteen. 
Soitan asiakkaalle ja tarjoan leikkauspäivää. Käyn läpi valmistau-
tumisohjeet, lääkityksen, allergiat, sairaudet ja muut tiedot, ja kun ne 
on käyty läpi, annan tiedot anestesialääkärille, joka arvioi leikkauskel-
poisuuden ja määrää esilääkityksen ja muut huomioitavat asiat.”

”Ennen leikkausvaihetta olen mahdollisesti ollut asiakkaaseen yhtey-
dessä pariin otteeseen, ja yhdessä on varmistettu, että kaikki on kuten 
pitää. Kotiutusvaihe on leikkauksen jälkeen. Käymme läpi ohjeet, 
lääkityksen, kuntoutuksen ja haavanhoidon. Suora puhelinnumero 
yksikköön ja lääkärille annetaan aina asiakkaalle mukaan kotiin.”

“AJATTELEMME SINUA JO  
ENNEN KUIN SAAVUT”

“VI TÄNKER PÅ DIG REDAN INNAN DU ÄR HÄR”

KYSY LISÄÄ PÄIVÄKIRURGIAN PALVELUISTA: Promedi, Himalajankatu 9, 65100 VAASA, 06 357 7700, www.promedi.fi FRÅGA MER OM DEN DAGKIRURGISKA ENHETENS TJÄNSTER:  
Promedi, Himalajagatan 9, 65100 VASA, 06 357 7700, www.promedi.fi

Promedis dagkirurgiska enhet hittar du på första våningen på läkarsta-
tionen. Här görs olika dagkirurgiska åtgärder. I utrymmen finns en 
operationssal samt en uppvakningasavdelning. Dessutom finns ett 
skilt rum för återhämtning. Vi intervjuade Tea Sorri som är ansvarig 
sköterska på avdelmingen och har lång erfarenhet av operationssalsar-
bete.

Teas arbete består huvudsakligen av att ansvara för enhetens verksam-
het, administrativa uppgifter, samarbete med olika yrkesgrupper, 
utveckling samt vårdarbete.

”Föreberedelserna startar redan då jag får operationsremissen i 
handen. Jag ringer kunden och föreslår en dag för operationen. Sedan 
går jag igenom instruktioner för förberedelserna, medicinering, 
allergier, sjukdomar och annan information, och när de är genomgångna 
så ger jag informationen åt anestesiläkaren som utvärderar operations-
duglighet och ordinerar premedicinering och andra saker att ta i 
beaktning.”

”Före operationsskedet har jag kanske varit i kontakt med kunden ett 
par gånger, och tillsamman har vi försäkrat oss om att allt är i sin 
ordning. Konvalecensskedet är efter operationen. Vi går igenom 
instruktioner, medicinering, rehabilitering och sårskötsel. Kunden får 
alltid med sig hem ett direktnummer till enheten och läkaren.”

”Dagen efter operationen ringer jag ännu till kunden och hör mig för 
hur hen mår, hur såret läks, om smärtor eller andra känningar.”, berättar 
ansvarige sköterskan för den dagkirurgiska enheten Tea Sorri.

”Vi har ett mångsidigt team med specialläkare som har en lång 
erfarenhet av olika typer av operationsbehandlingar”, berättar Tea. 
”Anestesiläkarna är erfarna proffs, och till exempel i åtgärder för barn 
finns det med en anestesiläkare som är specialiserad just på barn. 
Sköterskorna är utöver sin egen specialkompetens också med i 
planeringsarbetet. I vårt team handlar det mycket om arbetsglädje och 
uppskattning”.
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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. 

Cristina Mattsson, Vasa. "Julstämning i Vasa"

Stina Martikainen, Mässkär

Susann Lundberg, Köklot

Susann Lundberg, Köklot
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Stina Martikainen, Mässkär
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Anneli Nyberg, Korsnäs. "Lehdet"Christian Nylund, Vasa. "Färggrannt snabbköp i Thailand"

Heikki Hongisto, Vaasa. "Talo on Koulukadulla siirretty uuteen paikkaan." 

Marianne Gråbbil-Hakkolaß

Marianne Gråbbil-Hakkola

Gertrud Engman, Helsingby
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7-8.12 15.00-19.00 • 9.12 13.00 - 16.00Old Town Square-torilla • Gerbyntie 16, Vaasa

Joulumarkkinat
Julmarknad

Bock´s ravintola myy lämmintä
siideriä ja makkaraa torilla! 

Bock’s restaurang säljer varm cider och korv på torget!

Paikalla kaikkea ruuasta käsityöhön! Tervetuloa! 
På plats allt från mat till hantverk! Välkomna!

   Vuoden joululahja! 

     Oluttynnyri 5 l

49,50€!

Ravintolassa 7.12 

klo 18:00: Vaasan suomalainen 
seurakunta esittää joululauluja 

Bock´s Cornerissa

I restaurangen 7.12 
kl 18.00: Vasa finska 

församling med julsånger 
i Bock’s Corner

Årets julklapp! 

Öltunna 5 l

Stig Rönn, 76, är född och uppvuxen i Vasa 
och har tecknat och ritat sedan barnsben. 
Han är självlärd till 95% och har målat 

sedan början av 1980-talet. Rönn målar mest 
med oljefärger, men gör även akvareller, pastel-
ler samt verk med tusch och blyerts. Stig tycker 
om att arbeta med oljefärger på grund av att 
de tar så lång tid på sig att torka och man då 
enkelt kan göra ändringar ifall något inte blivit 
som man tänkt sig.

Rönn har ofta många måleriprojekt på gång 
samtidigt. Han kan måla på flera tavlor samti-
digt, medan en torkar kan han måla på en an-
nan och vice versa. Han målar både realistiska 
och surrealistiska motiv. 

Stig använder ofta gamla svart-vita fotografier 
som inspiration till 
de realistiska moti-
ven, då används egen 
färgskala. Ibland står 
även egna fotografier 
i färg för inspiratio-
nen. De surrealis-
tiska motiven föds 
alltid fram ur Stigs 
egen fantasi.

Stig har dragit 
konstkurser med 
olja, pasteller och 
akvareller sedan sent 
90-tal, och är fort-
farande aktiv i Vasa 
Konstklubb. För till-
fället drar han inga 
kurser men målar 

tillsammans med sin gamla kursgrupp. Han 
har haft egna konstutställningar sedan 2003.

På lediga dagar går Rönn gärna ut i skogen 
för att njuta av naturen och ta inspiration av 
den, sätta sig på en sten och drömma sig bort.

Stigs tidiga år är förankrade i det som i folk-
mun kallas ”Bäckin”. Stig föddes i Vikinga, 
Vasa, och gick i skola på Dragnäsbäcks folksko-
la. Mycket av hans tid spenderades i och kring 
Bäckin och hans kamrater var alla ”bäckare”. I 
sin barndom var Stig även med och hjälpte sin 
mor i hennes arbete på Bock's Bryggeri med 
att montera metallförslutningarna på limonad 
flaskorna. Senare var han även aktiv inom 
Bäcks Brandkår.

Nu återvänder Rönn till hemknutarna med en 
utställning på Bock's 
Corner Brewery. 
Under vernissagen, 
som hålls på sönda-
gen den 3:e decem-
ber mellan kl 15-18, 
kommer till äran av 
Finlands jubileumsår 
ett nummer av en 
lokal dagstidning 
daterat till 6:e de-
cember 1917 att visas 
upp för allmänheten. 
Utställningen, som 
sträcker ut sig på tre 
lokaler på Bock's, 
pågår fram till och 
med 28.1.2018. Väl-
kommen att bekanta 
dig med Stigs verk!

”Bäckaren” Stig Rönn ställer ut 
konst på Bock's Corner Brewery



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. Ristikko-
tyyppi sai alkunsa 1980-luvun lopussa Tokiossa järjestetyissä 
kilpailussa, jossa pilvenpiirtäjien seiniin hahmoteltiin kuvia 
sytytetyillä ja sammutetuilla ikkunavaloilla.

Ruuturivien ylä- ja sivumarginaaleissa kerrotaan vihjeenä 
kunkin rivin peräkkäisten väritettävien ruutujen määrä. Vä-
ritettyjen 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 vihjenume-
roiden värit kertovat, minkä väriseksi kyseiset ruudut tulee 
värittää. Eriväristen vihjenumeroiden väliin ei välttämättä 
tule yhtään tyhjää ruutua.

Japanilaisen ristikon ratkaiseminen kannattaa aloittaa 
etsimällä ruudukosta rivejä, joilta väritetään kaikki ruu-
dut. Jos väritettävien ruutujen määrän kertova numero on 
suurempi kuin puolet rivin pituudesta, voi päätellä ruudut, 
jotka varmasti väritetään. Risteäviltä riveiltä kannattaa et-
siä rivit, joista väritetään vain yksi ruutu tai yksi ruuturyh-
mä. Sen avulla selviää varmasti tyhjiksi jäävät ruudut.

Jos yleisimmillä metodeilla ei saada täytettyä enempää 
ruutuja, on hyvä alkaa miettimään pidemmälti ja verrata eri 
vaihtoehtoja. Katsomalla esimerkiksi mitkä väritetyt ruudut 
aiheuttaisivat konfliktin risteävän rivin kanssa ja sulkea sitä 
kautta ruutuja/vaihtoehtoja pois.

Ristikkoa ratkoessa ei ikinä tulisi arvailla tai todennä-
köisyyksien mukaan lähteä täyttämään ruutuja. Jo yksikin 
väärin väritetty ruutu voi muuttaa ristikon lopputuloksen 
totaalisesti, ja vikaa voi olla mahdoton jälkeenpäin paikan-
taa/korjata.

Lähde: Wikipedia

Japanskt 
bildkryss
även japanskt korsord[1] eller nonogram[2], är en sysselsätt-
ning 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 hexa-
goner i ett hexagonnät. Vissa rutor i nätet ska färgas och andra 
lämnas ofärgade enligt tal som anges som ledtrådar för respek-
tive 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 ledtråden "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 varian-
ter med flera färger. Då anger ledtråden också vilken färg den 
färgade raden ska ha, till exempel genom att siffrorna är färga-
de. 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

Ratkaisu julkaistaan 
ensi viikon Megassa 

- Lösningen publiceras i 
nästa veckas Mega

Nonogram vko 47
Ratkaisu - lösning:

Nonogram (16)

20 november 2017

www.liacs.leidenuniv.nl/�kosterswa/nono/
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4 3 6 7

9 1 6 3
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Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.64)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Mon Nov 27 07:31:47 2017 GMT. Enjoy!
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Bazi & Mazi

Zitz

SUDOKU
#1 #2 #3

5 7 2

4 6

3 9 8 5

7 8 3

1 6 8 2 4 9

9 1 8

8 9 4 7

1 8

6 7 3

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.60)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Mon Nov 27 07:32:09 2017 GMT. Enjoy!

6 3 8 4

4 2 1

7 3 2

5 4 7 2

2 4

9 8 6 1

9 4 3

1 4 6

4 3 9 2

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.50)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Mon Nov 27 07:32:40 2017 GMT. Enjoy!
Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.60)

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

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Mon Nov 27 07:32:09 2017 GMT. Enjoy!

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.64)

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

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Mon Nov 27 07:31:47 2017 GMT. Enjoy!

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.50)

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

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Mon Nov 27 07:32:40 2017 GMT. Enjoy!
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Mitä vieroitusoireita 
tupakoinnin 
lopettamisesta seuraa?

HYVINVOINTI Asiantuntija vastaa lukijoiden kysymyksiin.
Jos lopetan tupakanpolton nyt, mihin vieroitusoireisiin mi-
nun tulisi varautua ensimmäisten viikkojen, kuukausien ja 
ensimmäisen vuoden aikana?

1. Tupakoinnin lopettamisen aiheuttamat vieroitusoireet johtuvat nikotii-
nipitoisuuden pienenemisestä elimistössä.
Vieroitusoireet kestävät keskimäärin 3–4 viikkoa. Yleensä ne ovat voimak-
kaimmillaan ensimmäisen viikon aikana ja laantuvat sitten hiljalleen. 
Vieroitusoireiden kesto ja voimakkuus vaihtelevat paljon, ja on myös mah-
dollista, että niitä ei tule lainkaan.
Paino saattaa nousta 3–5,5 kiloa.
2. Ensimmäisten viikkojen aikana voi esiintyä muun muassa ahdistunei-
suutta, keskittymisvaikeuksia, levottomuutta, alakuloisuutta, kärsimättö-
myyttä, univaikeuksia, tupakanhimoa, päänsärkyä ja huimausta. 
Vaikka olo olisi ikävä, on hyvä muistaa, että vieroitusoireet menevät var-
masti ohi.
3. 6–12 kuukauden kuluessa tupakoinnin lopettamisesta, paino saattaa 
nousta 3–5,5 kiloa. Lihomisen syynä on usein lisääntynyt syöminen ja 
vähentynyt perusaineenvaihdunta.
Painon nousua voi kuitenkin hillitä terveellisillä ruokavalinnoilla ja liikun-
taa lisäämällä. Painon nousu tasaantuu yleensä itsestään.

Asiantuntijavastaukset antoi savuttomuusohjaaja Hanne Munter 
Hengitysliitosta.Tällä palstalla kysymyksiisi vastaukset etsii Yksi elämä 
-terveystalkoot, joiden tavoitteena on terveempi Suomi.

Kuva: Ari Peltonen

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

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

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

MTV3 s. 830
Sub s. 830

Koko maan 
kohtaamispaik-
ka teksti-tv:ssä

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, surua-
kin ja suuria tunteita. Nainen, tuntuu-
ko tutulta? Olen 60v mies ja halu vielä 
rakastaa. (1187387)

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

Olen 52v bi Kurikasta. Etsin nuortamiestä 
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)

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

Jag fyllde 70 år, änkakvinna från Karis. 
Nu får det vara slut med ensamheten. Sk-
riv 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)

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

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

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

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

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

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

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

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

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
Täällä rauhallinen, aikuinen, hel-
lä, mukava, luonnossa viihtyvä mies, 
54/183/87. Etsin miellyttävää naista 
kaveriksi, rakkaaksi. (1201047)

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)

Uhkeaan, isoon, povekkaaseen, huu-
morintaj. ja rentoon naiseen haluaa tu-
tustua herrasmies, alle 60v. Tykkäät-
hän olla lähekkäin. (1200996)

K-Pohjanmaan yh-nainen. Hiihto, pulk-
kamäki, tanssi. Kiva, raitis mies vasta-
usta odottaa. (1200793)

Den fi nlandssvenska 

Kontakten

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 yhteyt-
tä. (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, mu-
kavaa naista tosissaan, jos sellainen 
vielä on. (1199595)

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)

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 nuorekas, 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)

Ilmoita
Annonsera

mega.mainostaja.com

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

megamarkkinat

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

mega.mainostaja.com

OSTETAAN
Keräilijä ostaa vanhoja sete-
leitä, hopea-/kultarahoja, ran-
ne-/taskukellot, sota-ansio-
merkit ja taidelasia. Käteis-
maksu. P. 0401975770

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

Etsin suomalaista miestä, joka haluaa ol-
la avoliitossa minun kanssa Hkissä. Jos 
haluat kokeilla onnea, vakiintua ja tavata, 
ota yhteyttä. Olen suomenruotsalainen, 
sinkku, hurmaava, ihastuttava ja erootti-
nen, pidän luonnosta. (1200979)

Tjej, 21-årig, i 06-omr., söker 18-25-
årig kille som gillar gym, sport, bilar, 
resa m.m. Hör av dig. (1194962)

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)







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.

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

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

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

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)




