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Thomas Ågren. Upphöjd Klassiker, Moskvitch

Joululahjaksi vuositarkastus 99 €
Sisältää laajat laboratoriotestit
terveydentilan tarkastukseen sekä
puhelinajan terveydenhoitajalle.
Tarkemmat tiedot www.promedi.fi

NYKYTAIDENÄYTTELY

“Inner worlds /
Outer worlds 2”
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SVETLANA
BOGATCHEVA

S

Kuva: Nathalie Aurén

VAASASSA MAANANTAINA 3.12.
Klo 15.00-16.00 Vaasan torilla

Tervetuloa tapaamaan
Mikaa ja muita eduskuntavaaliehdokkaita!

Himalajankatu 9, 65100 VAASA | (06) 357 7700| www.promedi.fi
TERVETULOA TEKEMÄÄN LÖYTÖJÄ!
TULE, NÄE JA TUTUSTU!! JOULUINEN

Fairy käsitiskiaine 450ml HALPAA!
Fairy handdiskmedel 450ml BILLIGT!
Power Bank vara-akku vaikka puhelimelle 6000mAh
Power Bank reservbatteri till telefoner 6000mAh
Hautakynttilät 20tuntia 12kpl yhteensä
Gravljus 20 timmar 12 st tillsammans
WC-paperi 24 rullaa/ WC-papper 24 rullar

5€

Su 2.12. klo 15.00
Keidas-seurakunnassa
(Varastokatu
7)
.................................................................

0,80€
13€
7,50€
7€

Mika Niikko

Ma 3.12. klo 16.30
Vaasan kristillisen koulun
seminaarissa
(Sepänkyläntie
4)
.................................................................

HUOM! LAUANTAINA 1.12.18 pullakahvitarjoilu !!
OBS! kaffe med dopp LÖRDAGEN DEN 1.12.18 !!
Paljon uusia tuote eriä, alennettuja hintoja

-20% -50%

ja

-70%

Tolkintie 17, 61500 Isokyrö
ma-pe 9.00-18.30 la 9.00-17.00
050-5974591 www.tolkinkauppahalli.fi

Tarjoukset voimassa 6.12. 2018 saakka niin kauan, kuin tarjouserää riittää

HAMMASPROTEESIT

Mika puhumassa myös
Su 2.12. klo 11.00
Vaasan helluntaiseurakunnassa
(Asemakatu 24)
.................................................................

AITO KYLÄKAUPPA, palveluksessasi yli 2000m² myymälä ja eri tuotteita 60000 valikoima!

PERUSSUOMALAISET
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S

Työntekijät ovat yrityksen tärkein voimavara. Avainhenkilöiden onnistunut rekrytointi ja sitouttaminen
(11)
nogram
voivat vaikuttaa tulokseen
Nomerkittävästi.

MAKKARATARJOILU!

HUOLENPITOA LÄHELTÄSI - OMSORG NÄRA DIG

LED taskulamppu 3W magneetilla 180lum HYVÄ
LED ficklampa 3W med magnet 180lum BRA

Palkitse oikein
ja saat tuloksia

MIKA NIIKKO

Erikoishammasteknikolta

nono/
r 2017
 kosterswa/
23 oktobe
univ.nl/
s.leiden
www.liac

2a0lallav.

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

Soita ja varaa aikasi!
VAASA 312 1233
Kauppapuistikko 20B
LAIHIA 477 0744
Kauppatie 5

#

Innehåller omfattande laboratorietester
för en grundläggande kontroll
samt telefontid med hälsovårdare ingår.
Läs mera på www.promedi.fi

PERUSSUOMAL AISTEN K ANSANEDUSTA JA

ILMOITUKSEN MAKSAA PERUSSUOMALAISET RP

Årskontroll som julklapp 99 €

MAALAHTI 347 8080
Köpingsvägen
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It’s back!

TALVIOLUT
VINTERÖL

5,2% 330ml
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DROäddningen i mörkr

7,5% 330ml

Palkitse oikein
ja saat tuloksia
Työntekijät ovat yrityksen tärkein voimavara.
Avainhenkilöiden onnistunut rekrytointi ja sitouttaminen voivat vaikuttaa tulokseen merkittävästi. Oikein rakennetut kannustinohjelmat
parantavat yrityksen tulosta ja tuottavuutta
sekä työntekijöiden tyytyväisyyttä.
Mitkä ovat yleisimmät tavat palkita henkilöstöä?
Fennian tutkimuksen mukaan avainhenkilöiden
palkitsemismalli on käytössä noin neljässä viidestä
(78 %) yrityksestä. Rahallinen bonus on selvästi yleisin tapa kannustaa avainhenkilöitä. Avainhenkilöitä
palkitsevista yrityksistä lähes kaikki eli 96 % tarjoaa
sitä vähintään osana palkitsemista. Lähes neljännes
(24 %) kannustinratkaisuja tarjoavista yrityksistä
hyödyntää eläkeratkaisuja. Yrityksen omia osakkeita
tai optioita käyttää kannustimina vajaa viidennes (17
%) yrityksistä.
Mihin palkitsemisella pyritään?
Palkitsemisen tavoite voi olla esimerkiksi avainhenkilöiden sitouttaminen, yrityksen tuloksen kasvattaminen, palveluiden laadun parantaminen tai kansainvälistymistavoitteiden saavuttaminen. Jos tavoitteita on
useita, niiden mittaaminen ja osuus palkitsemisesta
pitää eritellä selkeästi. Hyvässä palkitsemismallissa
tavoitteet ovat selkeitä, mitattavia ja läpinäkyviä.
Kannattaako palkitseminen?
Hyvä palkitsemisjärjestelmä on linjassa yrityksen
strategian ja muiden tavoitteiden kanssa. Jos palkitsemismalli kannustaa pelkän henkilökohtaisen
edun tavoitteluun, jäävät koko yrityksen kehitystä
tukevat tavoitteet helposti vähälle huomiolle. Jotta
palkitsemismallilla olisi sitouttava vaikutus, se ei saa
olla ristiriidassa työhön liittyvien henkilökohtaisten
tavoitteiden kanssa.
Onko palkitseminen aina rahallista?
Aineeton palkitseminen on tärkeä osa kokonaisuutta.
Rahallinen bonus ei korvaa työn muita ongelmia, jos
esimerkiksi työn sisältö ei vastaa avainhenkilöiden
arvoja tai tavoitteita. Parhaimmillaan avainhenkilöt
kokevat työympäristön motivoivana ja lisätavoitteiden saavuttamista tukevana kokonaisuutena. Kun
kokonaisuus on kunnossa, ohjaa palkitseminen
todennäköisimmin haluttuun suuntaan.
Liittyykö palkitseminen aina tuloksen kasvuun?
Palkitseminen sopii hyvin tilanteeseen, jossa omistaja haluaa kasvattaa yritystä tai sen tulosta. Palkitseminen on luonteva keino jakaa onnistumisesta
syntynyttä tuottoa ja sitoa avainhenkilöitä yritykseen
tulevan kasvun tekijöiksi. Jos palkitsemista ei ole
sidottu kasvuun, palkitsemiseen tarvittava raha pitää
huonoina tulosvuosina löytää säästöinä tai kasvavana
kannattavuutena.

Milloin palkitsemisesta ei ole hyötyä?
Palkitsemisen motivoiva voima on pieni, jos palkitsemisen perusteena olevia tuloksia ohjaavat markkinoiden kaltaiset ulkoiset tekijät, joihin yksilöt eivät
koe voivansa vaikuttaa.Parhaimmillaan palkitseminen
kasvattaa yrityksen tulosta, kun työntekijät kokevat
voivansa vaikuttaa päätöksiin ja tuloksiin.
Motivoiko sama palkinto kaikkia työntekijöitä?
Tyypillisesti nuoret työntekijät painottavat lyhyen aikavälin palkitsemista, koska tarvetta rahalle on esimerkiksi asuntolainojen ja lasten vuoksi. Mitä lähempänä
eläkevuodet ovat, sitä enemmän mielessä ovat jaksaminen ja eläkkeen riittävyys.
Voiko rahabonuksella lisätä työtyytyväisyyttä?
Rahallinen palkkio harvoin toimii yksin tehokkaasti,
jos perustyytyväisyys ei ole kunnossa. Rahabonus ei
siis korjaa työtyytyväisyyteen liittyviä ongelmia. Mutta
kun avainhenkilöiden työskentelyolosuhteet ja työtyytyväisyys on kunnossa, rahallinen bonus kannustaa
parempiin tuloksiin.

Millaiseen palkitsemiseen ryhmäeläke sopii?
Ryhmäeläke on soveltuva ratkaisu, kun yrityksessä on
selkeä avainhenkilöiden ryhmä tai yritys haluaa hyödyntää pitkän aikavälin sitouttamista rekrytoinnissa.
Ryhmäeläke on tyypillisesti tuottavin pitkän aikavälin
palkitsemismalli. Pääomalle kertyy tuottoa pitkän ajan
kuluessa, kun korkotuototkin rahastoidaan. Eläkevakuutusmaksut voidaan kytkeä yrityksen tuottoon,
jolloin ne eivät rasita kassaa.
Millaisia ovat palkitsemismallien tyypilliset virheet?
Tyypillinen virhe on, että palkitset avainhenkilöitä
toimenpiteistä, et niiden tuloksista. Pahimmillaan
päädyt maksamaan merkittäviä bonuksia, vaikka
liikevaihto tai tulos eivät ole kasvaneet laisinkaan.
Ongelmia syntyy helposti myös silloin, jos tulosten
arviointi perustuu mielipiteeseen, ei yhteisesti hyväksyttyyn mittariin. Silloin päädyt kiistelemään tuloksista
ja tekemään päätöksiä, joiden perustelut avainhenkilösi
kyseenalaistavat.
Mikä on saajalle taloudellisesti edullisin
palkitsemismalli?
Esimerkiksi rahabonuksen käteen jäävää osuutta syövät palkkavero ja sosiaalikulut heti maksettaessa. Henkilöstörahasto ja ryhmäeläke puolestaan kasvattavat
korkoa pääomalle koko sen ajan, kun se on säästössä.
Mistä muusta kuin taloudellisesta tuloksesta
voidaan palkita?
Innovaatioiden ja yhteisöllisyyden merkitys palkitsemisperusteissa on kasvanut viime vuosina. Monilla
aloilla työnantajat kilpailevat työntekijöistä, jolloin
rahapalkkioiden lisäksi sitoutetaan esimerkiksi viihtyvyyteen liittyvillä panostuksilla. Esimerkiksi työaikaan
liittyvä jousto voidaan nähdä palkintona tai merkittävänä sitoutumista edistävänä etuna.

Hyvät ystävät, bästa
vänner, dear friends!
Suurin yksityinen työnantaja seudullamme on Wärtsilä, ja aloitan lyhyehkön puheeni Wärtsilän konsernijohtaja, vuorineuvos Jaakko Eskolaaa siteeraten:
Sitaatti "Yritykset – jopa välillä vähän kilpailevatkin
yritykset – pystyvät yhdessä kehittämään Suomea. Ja
kun ajatellaan Suomen etua ensin, mikä voi olla monesti tämmöisessä paikkakunnallisessa keskustelussa
se tärkein, niin Vaasa on hyvä esimerkki. Yritykset,
yliopistot, ammattikoulut, kaikki oppilaitokset, ympäröivä yhteiskunta ja Vaasan kaupunki ja ihmiset
siellä ovat aina olleet rakentamassa tätä yhteistyötä,
josta sitten monet yhtiöt, jotka tässä ekosysteemissä
toimivat, ovat saaneet nauttia”. Sitaatti kiinni.
Tällä tavalla konsernijohtaja muutama kuukausi
sitten tiedotustilaisuudessa
erinomaisesti tiivisti Vaasan ja energiaklusterin
vahvuudet muutamaan riviin.
Wärtsiläs meddelande om en 200 miljoner
euros teknologiinvestering är en
så otroligt tuff grej för regionen, Finland
och hela branchen, att vi nog inte riktigt
inser alla dimensioner och den enorma
potential som detta ännu kan leda till.
Satsningen stärker naturligtvis på kort
sikt direkt bl.a forskningen och högskolorna i regionen och det faktum,
att den nya anläggningens tidtabell
sammanfaller med nya Kvarkenfärjans
jungfrufärd är bara ett exempel på synergier som
garanterat kommer att väcka uppmärksamhet globalt.
On hyvä muistaa, että joka toinen laiva maailmassa
sisälää Wärtsilä-teknologiaa - jonka tuotekehityksen sydän tänäkin päivänä on täällä Vaasassa. Myös
mm. ABB:n ja Vacon-Danfossin taajuusmuuttajien
globaali merkitys sähkönkulutuksen optimoinnissa
on merkittävä. Vaikka seudullamme asuu noin kaksi
prosenttia Suomen väestöstä, niin täältä lähtee lähes
40% koko maamme energiateknologiaviennistä.
Viennin ja erityisesti teollisen jalostusarvon per
capita osalta olemme Suomessa ylivoimaisia.
Pelkästään niiden putkessa olevan seitsemän
suurimman hankkeen - jossa kaupunki on mukana
- yhteisarvo on miljardi euroa - kaupungin osuuden
ollessa noin 150 miljoonaa. Olemme siis pystyneet
luomaan sellaisia Public-Private-Partnershippejä,
joossa yksi investoitu euro tuo eri muodoissa seitsemän uutta euroa seudulle. Tämän päälle tulee siis
vielä tämä Wärtsilän tuore 200 miljoonan investointi
sekä mahdolliset - sanoisin että kyse on ainoastaan
aikataulusta - akkutehtaat ja myös datakeskukset.
Det är ingen slump, att till och med USA:s tidigare vice president Al Gore - som är känd som en av
hela världens främsta kämpar beträffande klimatförändringen - nämnde just Vasaregionens energiteknologikluster då han för ett par veckor sedan besökte

Helsingfors. Under senaste veckor
har det även blivit klart med
såväl Kvarkenfärjans finansiering som hela riksåttans statusuppgradering, vilket även
det kommer
att innebära
tiotals
miljoner

Vaasan kaupunginvaltuuston
puheenjohtaja, kansanedustaja
Joakim Strand avasi joulunavauksen aurinkoisessa Vaasassa viime
sunnuntaina.
Vasa stadsfullmäktigeordförande,
riksdagsledamot Joakim Strand
invigde julöppningen i ett soligt
Vasa senaste söndag.

euron av investeringar. Riksåttan är en verklig
livsnerv för alla oss österbottningar och en livsviktig
länk för landets exportindustri. Med samma strategiska envishet skall vi se till att på sikt ha ett universitetssjukhus här i Österbotten.
Hyvät ystävät, lähestymme taas itsenäisyyspäivää.
Tutkimuksien mukaan Suomessa elää maailman
onnellisin kansa, maamme on vähiten korruptoitunut, meillä on maailman paras koulutusjärjestelmä,
olemme maailman neljänneksi innovatiivisimpia,
äideillä on maassamme erinomaiset oltavat, meillä
on maailman terveimmät lapset, olemme parhaita
mitä sananvapauteen ja tasa-arvoisuuteen tulee,
maallamme on maailman turvallisin lentoyhtiö,
korkeatasoisin passi sekä top kymmeneen kuuluva
yritystoimintaan kannustava ympäristö.
Finland klarar sig utmärkt i internationella jämförelser och Österbotten klarar sig mycket väl inom
Finland.
We are also extremely happy and proud of the fact
that more than one hundred mother tongues are
spoken in Vaasa today - and that we have companies
that employ tens of different nationalities.
Viime vuonna, osana juhlavuotta Yhdessä - Tillsammans muutamat nuoret suomalaiset tekivät
yhdessä uuden itsenäisyysjulistuksen, jonka pääteemoina oli kulttuurin Suomi, Tasa-arvoinen Suomi,

Kielellisesti moninainen Suomi, Pohjoismainen
Suomi, Suomi ja Maailma, sekä Tutkimuksen ja
kehityksen Suomi.
Låt oss bästa vänner utveckla välmåendet, kulturen, flerspråkighet, Finlands roll i Norden och
i världen, samt satsa allt vi bara kan på bildning,
forskning och innovationer precis som våra kloka
ungdomar i Finalnd anser och inser.
Vaasan seudulla ja Pohjalaismaakunnilla yleensä,
on mitä parhaimmat edellytykset rakentaa tulevaa
juuri näiden fiksujen nuorten esittämien arvojen
pohjalta , itse asiassa potentiaali on huikea. Hyvät ystävät, bästa vänner - ottakaamme kuitenkin
erityisteemaksi näin Suomen juhlavuoden jälkeisenä
vuotena edelleen sen kaikesta tärkeimmän, eli sen,
että kaveria EI jätetä - bästa vänner låt oss ta hand
om varandra - pitäkäämme toisistamme huolta - silloin kaikki pysyy mukana ja silloin pärjäämme aina,
då klarar vi oss alltid.
Dear Friends, let's look foorward towards christmas togther - Bästa vänner - julöppningen är nu
öppnad och inledd - joulunavaus lähtee tästä ja koko
tämä hieno joulunavausohjelma josta saamme nauttia on täten virallisesti avattu!
I wish you all the best, en fin fortsättning på senhösten sekä parasta joulunodotusta!
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NYKYTAIDENÄYTTELY

“Inner worlds / Outer worlds 2”
SVETLANA BOGATCHEVA

Bock´s Corner Brewery, Autotalli, 2.1. asti
Tukholma - Lontoo – Brasilia - ja nyt Vaasa.
Nuoren taiteilijan Svetlana Bogatchevan elämään on mahtunut paljon
työ- ja elämänkokemuksia. Nyt hän on
asettunut nuoruusvuosiensa Vaasaan,
jossa hän luo taidetta ja toimii jooga- ja meditaatio-opettajana. Vuosien
varrella häntä on alkanut yhä enemmän
kiinnostamaan meditaatio – aihe, joka
toimiikin hänen taiteensa harjoittamisen perustana. Hänen jokainen työnsä
on uniikki ja luotu meditatiivisen tilan
kautta. Tauluissa nähdään materiaaleja,
kuten muun muuassa kiveä, narua ja
jopa kultakimallettakin.
- Haluan jokapäiväisten materiaalien
kautta tuoda taiteeni katsojalle tiettyä
energiaa ja mahdollisuuden havahtua
nykyhetkeen, Svetlana täsmentää.
Svetlanan lyhyelle taidetaipaleelle on
jo mahtunut monta näyttelyä, muun
muuassa Royal Academy of Artsissa
Lontoossa, Helsingissä ja Vaasassa.
Hänen taiteensa ostajia löytyy ympäri
maailmaa – suuri osa yleisöstä on löytänyt hänet hänen sosiaalisen median
kanavien kautta.

- Tämä tässä lähtee Etelä-Afrikkaan
ja tämä Ruotsiin, Svetlana osoittelee
taulujaan.
Näyttely Bock’silla on Svetlanan toistaiseksi suurin näyttely, mutta taiteilijalupaus ei lopeta tähän:
- Haluan kasvaa taiteen luojana, ja
pitää isoja näyttelyjä myös maailmalla,
kiireinen nainen kiteyttää.
Näyttely on esillä Bock’sin uudessa
näyttelytilassa Autotallissa 2.1. asti.
Näyttely on avoinna sopimuksen mukaan (yhteystiedot katso alla). Taiteilija
itse antaa myös mielellään opastettuja
kierroksia ja tarjoaa isommille ryhmille
Taiteilijan puheita- tilaisuuksia (yhteystiedot, katso alla).
Svetlanan sosiaalisen median kanavat:
www.svetlanabogatcheva.com
instagram.com/svetlana_bogatcheva
facebook.com/svetlanabogatchevaart
Näyttelyn käyntiosoite:
Bock’s Corner Brewery / Autotalli,
Gerbyntie 16, 65230 Vaasa

Yhteystiedot:

Kuva: Nathalie Aurén

v. 49

Taiteilija:
Kierrokset ja Taiteilijan puheet
contact@svetlanabogatcheva.com
045 2254844

Lounas joka arkipäivä klo 11-14 @Bock’s

Bock’s Corner Brewery
Aukioloajat:
ira.mikkonen@bcv.fi
050 5053507

Gerbyntie 16, Vaasa

Måndag/Maanantai:

Tisdag/tiistai:

Onsdag/keskiviikko:

Torsdag/torstai:

Fredag/perjantai:

Eldig broilerwok, G L /
Stekta strömmingsflundror med
gräddfilssås, L

Ugnsfärs med grönpepparsås,G L /
Tomatsoppa, G L Dessert

Oxstek med rödvinssås, G L /
Svamprisotto, L G

Trevlig självständighetsdag!
Hyvää Itsenäisyyspäivä!

Pulled pork och/ja
bbq-ribs G, L

Uunimureke ja
viherpippurikastike,G L /
Tomaattikeitto G L Jälkiruoka

Häränpaisti ja punaviinikastike, G L
Sienirisotto, L G

Tulinen broileriwok, G L /
Paistetut silakkapihvit ja kermaviilikastike, L

OBS! HUOM! FREE PARKING

Liten öl+lunch
Pieni
olut+lounas
Lounas

10 €

12,50 €

OBSERVATEUR
t Rimfrost på
nära håll
/ Kuuraa
läheltä
katsottuna.
Observateur:
Marianne
GråbbilHakkola

p

Isokyrö. Observateur: Matti Hietala, Vaasa

t Nötkråka på
besök.
Observateur:
Mari-Ann Renkonen

t Snart är
det min tur
att komma
upp på torra
landbacken.
Observateur:
Christian
Nylund,
Vasa

t Månen på
väg ner!
Observateur:
Nanny Rex, Vörå

mega@upc.fi
"observateur"

O

ta kuva ja kommentoi lyhyesti – max noin
100 merkkiä – tapahtumaa, treffiä, luontokokemusta, rakennelmaa, ilmiötä, rakennusta,
esinettä, tosiasiaa, - jotain jolla kuva voi saada
osallisuutta aikaan. ”Bloggaa” ja kehitä Pohjanmaata!

p Ännu är inte sesongen slut.
Observateur: Cristina Mattsson, Vasa
t Kun
on varjoja,
on valoa.
Observateur:
Maija
Leppäniemi

Lähetä kuva ja teksti sähköpostitse osoitteeseen
mega@upc.fi, merkitse aiheeksi ”Observateur”. Jokaista julkaistua kuvaa kohden, kerääntyy 1 piste
joka vastaa 1 euroa.
Kun on kerännyt 10 pistettä, saa 10 euron arvoisen lahjakortin Bocks’in kyläkauppaan.
a en bild och kommentera kort – max 100
tecken – en händelse, ett evenemang, en
naturupplevelse, en konstruktion, ett fenomen,
ett föremål, ett faktum, - något som med en bild
kanske får engagemang till stånd. ”Blogga” fram
Österbotten!

T

p Disco etsimässä
Observateur: Pasi Haapa-Aho

Sänd bilden och texten per mejl till mega@upc.fi
märkt "Observateur". För varje publicerat bidrag
genereras 1 poäng vilket motsvarar 1 euro. När
10 poäng samlats, får man ett presentkort värt
10 euro till Bock's byabutik.

Science @ Bock’s

Wasa
Innovation
Center

Wasa
Innovation
Order From Chaos: HowCenter
Big Data Will Change the World
Fast facts - You need to know!

Sources: http://www.visualcapitalist.com
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J

ulkaisemme viikoittain lukijoiden
kuvia digialbumissa. Voit osallistua
sähköpostitse, lähettämällä kuvasi
sekä nimesi osoitteeseen mega@upc.fi

V

i 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.

Esa Rönkä, Vaasa. Täysikuu nousee puiden takaa.

Eivor Karlsson, Övermalax. "Frusen
trädgårdstomte".

Kristiina Airaksinen. Sumpilla.

Leila Uppa, Vaasa. Kiitos Vaasan kaupungille hienoista jouluvaloista!

C. Grankull, Vaasa. Vaasa 20.11.2018.

Elisabeth Holm, Kvimo. Vackert med frost.

Iiris Koivuluoma, Kristiinankaupunki. Pähkinähakki.

Niklas Falk, Sundom. Sundom 23.11.2018.

www.megamedia.fi

Mira Berg, Vaasa. "jäinen
rantakivikko".

9

Thomas Ågren. Upphöjd Klassiker, Moskvitch

Kristiinankaupungin yläasteelle
kansainvälinen palkinto
Anneli Nyberg, Korsnäs. Auringon laskiessa.

Kristinestads högstadieskola palkittiin
eurooppalaisella Vuoden yrittäjyyskoulu –palkinnolla osoituksena merkittävästä työstä yrittäjyyskasvatuksen
parissa Suomessa.
Nuori Yrittäjyys ry:n (NY) eurooppalainen kattojärjestö Junior Achievement Europe jakoi vuosittaiset The
Entrepreneurial School Awardsit (TES)
neljännen kerran. Kaikkiaan palkittavia
kouluja oli 17. Kristinestads högstadieskola palkittiin ainoana suomalaisena kouluna.

Mats Kankaanpää, Kristinestad. "Solnedgång i
Vitsandsviken"

Leena Minkkinen. Rento nukkumisasento

Yrittäjyysopettaja, vararehtori Margita
Engelholm ja Kristiinankaupungin sivistysjohtaja Maarit Söderlund vastaanottivat TES Award
–palkinnon Itävallassa, Wienissä
keskiviikkona 7. marraskuuta.
Kristinestads högstadieskola
tarjoaa oppilailleen yrittäjyyskursseja. Lukuvuoden aikana
koulussa on mahdollisuus
osallistua moniin erilaisiin tapahtumiin, jotka ovat sidoksissa
yrittäjyyteen. Koulu on käyttänyt
aktiivisesti NY Vuosi Yrittäjänä –ohjelmaa jo vuodesta 2006.
NY Vuosi yrittäjänä -ohjelma
on Nuori Yrittäjyys ry:n opintoohjelma, jota toteutetaan oppilaitoksissa eri puolilla Suomea.
Ohjelma on osa oppilaitoksen
opetusta ja ohjelmassa perustetaan oikealla rahalla toimiva NYyritys. Nuorten työelämätaidot ja
taloudenhallinta vahvistuvat sekä

vuorovaikutustaidot ja yrittäjämäinen
asenne kehittyvät. Kristinestads högstadieskola on solminut monenlaisia
verkostoja paikallisten yrittäjien kanssa
ja yhteyksiä ulkomaisiinkin kouluihin
erilaisten yhteisprojektien tiimoilta.
JA Europe on Euroopan suurin yrittäjyyskasvatusohjelmia tarjoava verkosto.
Taloudenhallintaa, työelämätaitoja ja
yrittäjämäistä asennetta opettavissa
ohjelmissa toteutusmalli on tekemällä
oppien. Näissä ohjelmissa on vuosittain
yli neljä miljoonaa nuorta 40:ssä maassa ympäri Eurooppaa.

Margita Engelholm

SUDOKU - COMICS - JAPANESE PUZZLE
Bazi & Mazi

SUDOKU

Puzzle 1 (Easy, difficulty rating 0.35)

#1

Puzzle 1 (Easy, difficulty rating 0.35)

7

8

9

9

2
2

1

9

2

3

8

1

9

4

6

4

8
1

6

5

3

3

7

314

5

2

3

1

8

5

5

9

3

8

6

7

3

6
7

2
1

9

6

2

8

4

2

8

9

4

1

3

1

5

5
4

1

6

4

7

4

5

6

4

2

4

1

5

6

9

3

9

1

2
7
9
8

7
3
5
8
4
2

8
2
9
1
3
7

3
8
1
5
6

9

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.50)
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Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.63)
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Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.63)
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JAPANILAINEN RISTIKKO
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Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.50)
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Näyttelyt
TIKANOJAN TAIDEKOTI
VELJEKSET VON WRIGHT 6.10.2018–3.2.2019
Näyttely esittelee von Wrightin veljesten
tuotantoa useiden eri teemojen kautta
koko näiden pitkien urien ajalta.
Tikanojan taidekotiin pääsee lauantaina
8.12. ilmaiseksi. Kuula-opiston oppilaat
esittävät klo 12 ja 14 pop up -konserteissa musiikkia muun muassa pianolla,
viululla ja saksofonilla.
Avoinna: tiistai–sunnuntai 10–17
Pääsymaksut: 9 € / 6 € / alle 18 v. ilmainen. Hovioikeudenpuist. 4, Vaasa
KUNTSIN MODERNIN TAITEEN MUSEO
GLITCH ART 22.9.2018–13.1.2019
Glitch Art on teknologiassa, tietojärjestelmissä ja käyttöliittymissä ilmeneviin
virheisiin eli ”glitcheihin” keskittyvä
taidenäyttely.
Avoinna: tiistai–sunnuntai 11–17
Pääsymaksut: 9 € / 6 € / alle 18 v. ilmainen. Sisäsatama, Vaasa
POHJANMAAN MUSEO
HEIKKI WILLAMO – MYYTTINEN MATKA
16.11.2018–17.2.2019
Luontovalokuvanäyttely kertoo eläinten
ja ihmisten vuosituhansia jatkuneesta
suhteesta.
Yleisöopastus sunnuntaina 9.12 suomeksi klo 14 ja ruotsiksi klo 13.
Opastus sisältyy museon sisäänpääsymaksuun.
Perusnäyttelyt:
Vaasa 400 vuotta
Terranova
Hedmanin kokoelmat
Avoinna: tiistai–sunnuntai 10–17
Pääsymaksut: 9 € / 6 € / alle 18 v.
ilmainen. Museokatu 3, Vaasa
VAASAN TAIDEHALLI
PARIISI, LONTOO, PRÄNTÖÖ 1.12.2018–
3.3.2019.
Näyttelyssä esitellään Palosaaren historiaa, elinkeinoja, elämää sekä tunnettuja ja
tuntemattomia palosaarelaisia.
Avoinna: tiistai–sunnuntai 11–17
Ilmainen sisäänpääsy.
Vaasan kaupungintalo, Senaatink.1 D
Sisäänkäynti Raastuvankadun puolelta.

Utställningar
BLACK WALL GALLERY
KARI JA RAIJA KUISMA "HEIJASTUSPINTAA",
LASITEOKSIA JA VALOKUVIA 2.12. SAAKKA.
Korsholmanp. 6/Kasarmi 13, Vaasa.
Avoinna ti klo 13-17, ke-pe klo 13-18,
la-su klo 12-15. Vapaa pääsyy.
ATELJÉ TORNI, PITKÄKÄTU 66
YRJÖ LINDHOLMIN JA JUHA VAINION NÄYTTELYT 2.12. ASTI.
Avoinna ti-to 12-18, la-su 12-16.
Pitkäkatu 66 Vaasa.
Vapaa pääsy.
PRINTMAKERS STUDIO/GALLERIA
ESA RIIPPA JA JUHA TAMMENPÄÄ TAIDEGRAFIIKAN NÄYTTELY 28.11. -22.12.
Grafiikan joulupaja 30.11- 1.12. ja 7.8.12.
Auki ke-pe 13-17, la 12-15.
Vapaa pääsy. Kirkkopuistikko 19 (Kiinanmuuri). Vapaa pääsy.

VAASAN TYÖVÄEN MUSEO
Neuvostonostalgiaa.
Vapaudentie 27, Palosaari.
Avoinna: ma klo 13 - 18, ti - pe 12.30 17. Pääsymaksu 4/2 €
BOCK´S CORNER BREWERY Gerbyntie 18
RAVINTOLA JA JUHLASALI
SOFIA KUULA: MAALAUKSIA
Näyttely tulossa, avajaiset la 8.12,
tervetloa!
Lisää tietoa Bocks ARTS FB-sivulla.
Esillä 31.1. asti.
Avoinna ravintolan aukioloaikoina.
AUTOTALLI
SVETLANA BOGATCHEVA: "INNER WORLDS/
OUTER WORLS 2"
Esillä 2.1. asti.
Avoinna sopimuksen mukaan (ravintola/050 5053507)

TIKANOJAS KONSTHEM
BRÖDERNA VON WRIGHT 6.10.2018–3.2.2019
Utställningen presenterar bröderna von
Wrights produktion via flera olika teman
från hela deras långa karriärer.
På lördag 8.12 är det fritt inträde till Tikanojas konsthem. Kuula-institutets elever
framför på pop up-konserter kl. 12 och
14 musik på bland annat piano, violin och
saxofon.
Öppet: tisdag–söndag 10–17
Inträde: 9 € / 6 € / under 18 åringar gratis.
Hovrättsesplanaden 4, Vasa
KUNTSI MUSEUM FÖR MODERN KONST
GLITCH ART 22.9.2018–13.1.2019
Glitch Art är en konstutställning som
sätter fokus på tekniska fel, s.k. glitchar,
som förekommer i teknik, datasystem och
användargränssnitt.
Öppet: tisdag–söndag 11–17. Inträde: 9€ /
6€ / under 18 åringar gratis. Inre hamnen,
Vasa
ÖSTERBOTTENS MUSEUM
HEIKKI WILLAMO – EN MYTISK RESA 16.11.2018–
17.2.2019
En naturfotografiutställning som berättar
om den relation mellan djur och människor
som har pågått under ärtusenden.
Öppen guidning för publiken ordnas söndagen den 9.12 kl. 13 på svenska och kl.
14 på finska. Guidningen ingår i museets
inträdesavgift.
Grundutställningarna:
Vasa 400 år
Terranova
Hedmans samlingar
Öppet: tisdag–söndag 10–17.
Inträde: 9 € / 6 € / under 18 åringar gratis.
Museigatan 3, Vasa
VASA KONSTHALL
PARIS, LONDON, BRÄNDÖ 1.12.2018–3.3.2019.
På utställningen presenteras Brändös
historia, näringsliv och liv samt kända och
okända Brändöbor.
Öppet: tisdag–söndag 11–17. Gratis
inträde, Vasa stadshus, Senatsgatan 1 D,
Ingång från Rådhusgatans sida.

BLACK WALL GALLERY
KARI OCH RAIJA KUISMA "HEIJASTUSPINTAA,
GLASVÄRK OCH FOTOGRAFI, TILLS 2.12.
Korsholmsespl. 6/Kasern 13, Vaasa
Öppet ti 13-17, ons-fre 13-18, lö-sö kl 1215. Fritt inträde
ATELJÉ TORNI, STORALÅNGGATAN 66
YRJÖ LINDHOLMIS OCH JUHA VAINIOS UTSTÄLLNINGAR T.O.M 2.12.
Öppet: ti-to 12-18,lö-sö 12-16.
Storalånggatan 66 Vasa.
Fritt inträde.
PRINTMAKERS STUDIO/GALLERI
HELENA SAAREN MYARPI-UTSTÄLLN. 12.9.
-6.10. ESA RIIPPA JA JUHA TAMMENPÄÄ TAIDEGRAFIIKAN NÄYTTELY 28.11. -22.12. Konstgrafikutställning. Grafiikan joulupaja 30.111.12. ja 7.-8.12. Där kan konstvänner följa
med konstgrafikernas arbete..
Öppet on-fre 13-17, lö 12-15.
Vapaa pääsy. Kyrkoesplanaden 19
(Kinamuren). Fritt inträde.
VASA ARBETARMUSEUM
Sovjetnostalgi - utställning.
Frihetsvägen 27
Öppet: må kl 13 - 18, ti - fr 12.30 - 17.
Entréavgift: 4/2 €
BOCK´S CORNER BREWERY
Gerbyvägen 18
RESTAURANGEN OCH FESTSALEN
SOFIA KUULA: MÅLNINGAR
Utställning på kommande, vernissge lö
8.12, välkommen!
Mer info på Bocks ARTS FB-sida.
Framme t.o.m. 31.1.
Öppet under restaurangens öppethållningstider.
GARAGET
SVETLANA BOGATCHEVA: "INNER WORLDS/
OUTER WORLDS 2"
Framme t.o.m. 2.1.
Öppet enligt överenskommelse
(restaurangen/ 050 5053507).
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megamarkkinat
Ilmoituksen jättö
TEKSTIVIESTILLÄ

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

Esimerkki

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

Lähetä viesti numeroon 17197.
Huom! Tekstiviestinumero on
lyhentynyt. Ilmoituksen hinta 10e.
Ilmoitukseen tulee automaattisesti
numero mistä ilmoituksen lähetät.
Mikäli haluat toisen numeron, lisää
se ilmoitustekstin loppuun.
INTERNETISSÄ

mega.mainostaja.com
Toimi ohjeiden mukaan ja jätä
ilmoitus. Ilmoituksen hinta 10e
Kuva- ja/tai kehysilmoitus

mega.mainostaja.com
Voit halutessasi liittää ilmoitukseesi
kuvan. Maksutapa verkkopankit sekä
luottokortti.

Julkaiseminen
Lehti ilmestyy viikottain. Seuraavaan
lehteen rivi-ilmoitus on jätettävä
edeltävänä ma klo 16 mennessä.
Kehysilmoitukset netissä ti klo 10
mennessä. Ilmoitukset julkaistaan
Mega-lehdessä sekä kaikkien
palvelussa mukana olevien lehtien
ja TV-kanavien internet-palvelussa.
Ilmoituksesi näkyy koko Suomessa!

SEKALAISTA
Ota uusi suunta elämääsi!
Luotettava auttaja/ennustaja, myös unet. Ti-su klo 10-24,
1,99e/min. Ei seksilinja.
Sari, p. 070084444.

Jätä ilmoitus
helposti netissä

vaikka kuvan kanssa
mega.mainostaja.com
Den finlandssvenska

Kontakten

< Nainen etsii sinua
Olen länsi-, lounaisrannikolla asuva,
vapaa nainen. Etsin raitista, vapaata,
66-72v, maaseudulla viihtyvää miestä
ystäväksi, elämäntoveriksi. (1208034)
Olispa hyvä joululahja jo näin hyvissä
ajoin, kun kohtaisin sinut kunnollinen, rehellinen, savuton, vapaa, 58-66v mies. Ei
seikkailijat, vakivastaajat. (1208245)
Sinä ennakkoluuloton, puhelias, luotettava, isohko mies, 39-47v. Täällä odottaa
39v nainen, joka on avovankilassa. Tutustutaan, ihastutaan, rakastutaan. (1208181)
Olet luotettava, rehti, raitis, asiallinen, lupauksensa pitävä, pystyvä ja osaava, 5060v mies. Kirjoittele. Tutustutaan. (1208166)
Tässä 25v nuorinainen. Etsin vanhempaa miesseuraa, miel. aikuista, kypsää
miestä, n. +60v. Isopovinen, tykkään
harrastaa vähän kaikkea. (1208163)
Etsin kunnollista, luotettavaa, 50-60v
miestä, jolla elämä kunnossa, mutta kumppani haussa, kaiken kivan merkeissä. Oon kuusikymppinen. (1208150)
Kivaa, vapaata miestä, 60-75v, kaipailee
mukava, rehevä nainen, 72v. Miel. Savuton. Joko jouluna nähdään? (1208056)

Osta, myy, vaihda, vuokraa, lahjoita - Kauppa käy

Sinä mies, 53-60v, vapaa, kunnollinen,
ongelmaton. Kaipaat kumppania elämääsi, viihdyt luonnossa, tykkäät tehdä asioita yhdessä. Sinua etsii 57v nainen, vapaa, hoikka, nuorekas, seuraksi
vaikka loppuelämään. (1208029)

Olen 50v bi-nainen, haen 40-50v lesbo- tai bi-naista ystäväksi ja tapaamisiin.
Olen puhelias, avoin, mukava nainen.
Olen 170cm pitkä, blondi, muodokas. Pidän ulkoluist, musiikist, elokuvist, joskus
baaris käymisest, ruanlaitost. (1206761)

Missä olet, n. 60v mies, vapaa, rehti,
puhelias ja kaikin puolin mukava ihminen? (1208021)

< Mies etsii sinua

Täällä vanhempi ex-rva, 72/XXL, etsii kaveria, ystävää talven viimoihin. Savuton, vapaa herra, 63-75v, vastaathan. (1207830)
Myös syksy on rakkauden aikaa! Illat pimenevät ja kylmenevät. Sinä 4856v, vapaa, hellä, savuton mies, haluan tutustua sinuun. Olen 50+, viehättävä, sympaattinen, sopusuht., uskollinen nainen. (1207625)

Ilmoita
Annonsera
mega.mainostaja.com

Tääl 63v Oinas-tyttö, yksinäinen, kauan
ollut leskenä. Ulkoilu, lueskelu, sanaristikot, käsityöt, telkun katselu ja pienet
kotimaan reissut harrastuksena. Joskus
sauhuttelu ja kupin kallistelu, ethän ole
niille täysin kielteinen? (1207608)
Tahdon olla sulle hellä halaamisesta tykkäävä, +50v, hellä mies. Vastaa
hellälle, kivalle naiselle. (1207585)
Kla-Prs + ymp., olen 61v, vapaa, liikunnallinen nainen. Kesät mökillä. Mukava, asiallinen, vapaa mies, sinua etsin. Textaa,
tutustutaan. Kaksin eteenpäin. (1207500)
Hakusessa mies, iältään 68-70v, Oulun
lähettyviltä. Kaipaan kainaloon pimeinä syysiltoina, haluatko olla ystäväni ja
ehkä jotain muutakin? (1207493)
Kivaa, vapaata papparaista kaipailee
mummeli, 72/XXL, vaikkapa lämmöksi
syyspimeisiin. (1207410)
Mies, älykäs kaunosielu. Lähde tulevaan
kaveriksi kulkemaan kulttuurikengissä,
metsäsaappaissa, pyörällä polkien, aistein
avoimin. T. Kaihomieli 60+. (1207373)
Sinä toisen huomioonottava, miehinen
mies, n. 44-53v. Olen vapaa, lapseton
XL-nainen. Sinua huhuilee 47v nainen
Oulun läh. (1207324)
Te kivat ja rehelliset, 65-77v miehet.
Täällä on yksin vailla juttuseuraa oleva
nainen, olisi kiva rupatella. (1207316)
Rehellinen romantikko, 58v, etsii miehekästä, yhden naisen miestä, ehkä yrittäjä/
metsästäjä. Olen 014-alueelta. (1207307)
Sinä hellä, uskovainen mies, +50v, vastaa kivalle, hellälle naiselle. (1207203)
Rehevä, 49v nainen etsii miestä, 55-60v,
kaiken kivan merkeissä. Ruskaretkelle,
romanttisiin koti-iltoihin. (1206929)
Sinä hellistä suudelmista ja läheisyydestä tykkäävä, vapaa, siisti mies. Vastaa hellälle naiselle. (1206923)
Rehelliset, 65-71v miehet. Haen ystävää lenkille, tansseihin, nuotiopannukahveelle. Täällä huhuilee nainen
P-Pohjanmaalta. (1206844)
Olen kunnollinen, 62v, työssä oleva nainen. Etsin kunnollista, tavallista miestä
kaveriksi ja ystäväksi. (1206740)
Olen 50v nainen ja etsin ystävää 4055v miehestä. Harrastan koirieni kanssa
esim. luonnossa liikkumista. (1206724)

Klok o snäll man i sina bästa år (ca 60)
sökes av hsp kvinna. Du som vill ha en
tänkande o kännande partner för resten
av livet, hör av dej. Miss you. (1208200)
Olen 60/185/88, rauhall., huumorintaj.,
vapaa mies. Nainen, 50-60v, lapseton,
normaalivart., ota yht. (1208125)
Olen +55v mies, etsin kivaa, huumorintaj., positiivista naista. Tykkään suudella ja halia palijo, onko naista, samanmoista? (1208085)
Täällä sisäsiisti, kokkailua harrastava, kiva, vapaa mies. Olisi kiva löytää juttu- ym.
seuraa hotelliviikonlopuille ja mökkeilyyn.
Otapa yhteyttä, niin tutustutaan. (1207805)
Sinä nainen, sinua etsii raitis, liikunnallinen, savuton, vapaa mies, 65v, ok-näk.
Kla, Pietarsaari, K-Pohjanmaa. (1207528)
Olisikos tälläiselle 54v, vapaalle miehelle
kenelläkään kivalla naisella käyttöä? Tanssiparketille, remonttiavuksi tai vaikka mörön karkottajaksi. Ilmoittele itsestäsi, katsotaan mitä syksy tuo tullessaan. (1207514)
Var finns du kärleksfulla, kramgoa
kvinna? Ditt liv är ok förutom att du
saknar oss. Jag är 60+. Saknar dej.
Hör av dej. (1207261) T
Kaipaatko nainen miehen läheisyyttä?
Olen hellä, hoikka/jäntevä, siisti, rehti, +50v mies. En ole pappamainen. Jos
olet ok-näk., hellä, huoliteltu, miel. kurvikas, niin otapa yht. minuun. (1208347)
Sinä elämäni nainen, 50-60v. Täällä 54v, luotettava, rehellinen, mukava
mies huhuilee sinua tositark. (1208344)
Olen 54v mies Oulun seudulta. Olen avoin
ja rehti, kaikki on muuten hyvin, mutta
nainen puuttuu elämästä. (1208330)
Olisiko vielä jossain yhden miehen nainen, jota kiinnostaisi yhteinen tulevaisuus parisuhdetta arvostavan, lapsirakkaan, työelämässä olevan, vanhemman, vapaan miehen kanssa? Tosirakkaus odottaa 06-alueella. (1208325)
Olen leskimies, 59/168/68, ei lapsia, en
polta, alkoholia harvoin. Asun maaseudulla pienellä paikkakunnalla. Jos olet 55-63v
nainen, otapa yhteyttä. (1208313)
Olen 45/184, rauhallinen, rehellinen, Leijona sinkkumies 08-alueelta. Missä olet,
sinä 40-56v, rehellinen, fiksu, XL-XXLkok. sinkkunainen? Tositark. (1208303)
Rakkaus, uskollisuus, sydänystävyys, jos
koet nämä omaksesi, niin silloin olen löytänyt sinut. Olen 33v mies ja hakusessa
olisi n. 20-45v nainen tositark. (1208301)
Terveellisesti elelevä, 44v mies P-Pojanmaalta etsii samankaltaista ja ikäistä naista
kaveriksi tai miksei enempikin. (1208298)
Nainen, joka tykkäät läheisyydestä ja kaikesta kivasta. Täällä luotettava, +50v,
tummahko mies odottelee. (1208283)
Mies, 66v, kaipaa naisen lämpöä
ja läheisyyttä. Olen luotettava, kiltti. Voit olla pyöreä, minäkin olen. Asun
014-alueella. (1208240)
Olet tavallinen, kotona viihtyvä, yhden
miehen nainen. Ulkomuodollasi ei merkitystä, olet kuitenkin prinsessani. Olen turvallinen, puhelias, mukava, tavallista arkea
elävä, 60/176 mies Oulusta. (1208216)
Katseenkest., 50v, fiksu, komea mies hakee
naisen seuraa kaikkeen kivaan. (1208193)
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Sylissänikin tilaa 18-20v kimulille. Olis
mukava halata ja suukotellakin sinun
kanssa. Olen nuorekas, aito, kiltti, kivannäk., myös miehekäs, vanhempi,
siisti mies. (1208192)

Leskimies, 70v, vailla naista juttuseuraksi ainakin aluksi. Haluisin yksinäisyyden loppuvan. Yli 25v leskenä, en polta,
mutta konjamiininia joskus. En ole tuppisuu, mutta ujo olen. (1207920)

Syksy saapui, sinä kiva, hoikka/normaalivart. nainen, tule ja käperry kainalooni, keksitään kaikkea kivaa pimeisiin iltoihin. Olen luotettava, 55v,
vapaa mies. (1207543)

Nainen, vapaa, hellä, sis. + ulkoisesti kaunis. Jos sul sexsuhde, et ole vapaa. Vapaa,
kunnollinen, mukava, hyvännäk., keski-ikäinen mies kaipaa sinua. (1208188)

Pieni peikkopoika, 57v, etsii tyttöä.
Vain takka savuttaa ja kurrimaitoa
juon. Eläintalous, Kalajoella. (1207917)

Olen 52/177/80 bi-ukm Teuvalta. Etsin luottamuksella miestä, joka tykkää
suutelusta, hyväilystä. Hellää, ihanaa
erotiikkaa. Teuva. (1208227)

Hellä, huumorintaj., hyvätapainen ja luotettava, työssäkäyvä mies
06-alueelta etsii tositark. sydänystävää
kaltaisestaan naisesta. (1208183)
K-Pohjanmaa, oletko nainen, 35-47v?
Pulkkamäkeen, tanssiin. Raitis mies
vastausta kaipaa. (1208179)

Kaipaan suutelemista. Olen 53v, nuorekas mies 08-alueelta. (1207906)
Sinä ihana, isopovinen nainen, sinua kaipailee mukava, 52v, vapaa, raitis, toisen
huomioiva mies. Ota yhteyttä. (1207903)
Mies, 60v, maalla ja kotona viihtyvä, kiltti
ja kiva, olis vapaana, jos vaikka remonttireiskaa olisit vailla. Kannattais ottaa koppi. Suht. raitis, 08-etelä. (1207885)

Etsin 18-70v top-miestä. Olen 54v ukkomies Vaasasta. (1207251)
Etsin tukevaa työmiestä tai maalaismiestä, +55v, joka ajelee vanhemmalla
pakulla tai lava-autolla. Olen miehekäs
maaseudun mies. (1208328)

Missä hieman vanhempi, nuorekas nainen,
suudellen ja ratsastaen? Olen 54v sinkkumies 08-alueelta. Ota yhteys. (1207856)

Onko tanakkaa metsuria, +50v, jota kiihottaa turvakamppeet, saappaat, pihkaläntit, sahabensan haju ym. metsätouhu?
Samanlainen maalaisjuntti. (1208221)

Haluan vanhemman, nuorekkaan naisen syleilyyn. Olen 54v mies 08-alueelta, asun maalla. (1208152)

Olen 60/185/89, rauhallinen, huumorintaj.,
vapaa poika. Sinä lapseton, normaalivart.,
50-60v nainen, ota yhteyttä. (1207850)

Olen 50v btm, rauhallinen, luotettava,
siisti, rohkea. Ystävää etsin. Löytyykö rakennus-, rekka-, palomiestä? (1208075)

Kiinnostaa isopovinen nainen. Olen 53v
mies, asun maalla 08-alueella. (1208141)

Olen kiltti, koulutuskelpoinen mies,
+50v. Etsin määrätietoisen, hallitsevan ratsuladyn seuraa, rengin paikkaa,
suhdetta. (1207734)

Olen 59v hierojamies btm, haen mukavaa toppia. (1208073)

Olen 57/174/79, ihan ok, empaattinen
mies, liikunta, matkailu, koti-illat. Etsin
rehellistä, kivaa naista elämääni. Asun
pohjoisessa. (1208154)

Pääsiäisnoita lensi ohi, juhannusneito pois
lähteeltä kiiruhti. Onko vapaata joulumuoria, joka kinkun ja piparit paistaa ja antaa
maistaa? T. Mies, +65v. (1208106)
Maajussi etsii morsianta 20-40v, pienikok., tummaa, eläinrakasta naista maatilalle. Olisi kiva löytää sut. Koko
Suomi. (1208071)
Mies, 66v, kaipaa naisen lämpöä
ja läheisyyttä. Olen luotettava, kiltti. Voit olla pyöreä, minäkin olen. Asun
014-alueella. (1208066)
Mistä pirtee, povekas ja autoileva pilkkikaveri vaik loppuiäksi? 60/183/89,
raitis ja nuorekas Leijona-mies tääl
haaveilee. Sjk. (1208051)
Nainen, vapaa, -50v, luonnonkaunis,
maalla viihtyvä. Laita viestiä 49v miehelle, niin josko saatais yhdessä hyvää
aikaan. (1208030)

Olen 45/184/XL, rauhallinen, rehellinen,
Leijona sinkkumies. Kesällä kalastan
järvellä mato-ongella, syksyllä marjastan ja aina silloin tällöin leivon rieskaa ja
sämpylöitä. Missä olet, sinä 40-58v, rehellinen, fiksu XL-nainen? (1207727)
Lapseton, autoileva, vapaa ja povekas,
50v nainen. 60/183/89, vapaa, nuorekas ja raitis, ok-näk., erähenk. mies
kaipais sua. (1207717)
Täällä olis 57v remonttireiska vailla n.
50-60v naista tositark. (1207713)
Olen mukava, vapaa, 62v mies. Etsin
kivaa, monitait. naista myös sängyn ulkopuolelle tositark. (1207697)
Olen 53/178/84 mies, fiksu, komeahko, luotettava, alko ei ongelma. Löydänkö sinut, hoikahkon, naisellisen
naisen 08-alueelta/voit olla mistäpäin vain, jos haluat muuttaa vaik minun luo. Kaikki on, paitsi rakas nainen
puuttuu vierestä. (1207676)
Haluan tavata sut vanhempi, nuorekas
nainen. Olen 53v mies maalta. (1207672)

Löydä se oikea
Hitta den rätta
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Kontakten

Rahtialus, 50-luvulla veistetty, odottaa
naisystävää risteilylle elämän valtamerelle, auringon laskuun purjehtien, ankkurit yhteen liitettynä. (1207978)
Haluaisin itseäni nuoremman naisen
syleilyyn. Olen 54v, itteni kolhinut, rehti
mies maalta 08-alueelta. (1207977)
Vanhapiika, leski, vapaa nainen. Etsitkö
miestä? Olen 67/182/86, vapaa, terve,
raitis, viriili mies 06-alueelta. Etsin naista. Autoilen ja mökkeilen. (1207972)
Olen 06-alueella asuva, 60v mies. Toiveissa löytää kiva nainen. Olen alkoton, huumorintaj., yksin asuva, avulias ja mutkaton.
Nainen, odotan vastaustasi. (1207969)
Oletko n. +60v, sivistynyt, rehellinen, savuton, liikunnallinen ja vapaa nainen? Kiinnostuksiisi kuuluvat luonto, kulttuuri ja liikuntaa myös lumilla. Oheisia asioita arvostava mies odottaa viestiäsi. (1207949)
Olen 60/185/89, rauhall., huumorintaj.,
vapaa poika. Sinä lapseton, normaalivart., 50-60v nainen. (1207931)

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

Haluan nuoremman naisen rakkautta ja
asumaan kanssani maalle. Olen 54v, elämän kolhima mies 08-alueelta. (1207661)
Mies, 60v, etsii vanhempaa naista tositark. 08-alueelta. (1207635)
Täällä kaipailee 63v, nuorekas, oululainen mies kivan naisen seuraa esim.
mökkeilyn merkeissä. (1207621)
Raitis sinkkumies, 62v, etsii naista 25-50v.
Viihdyt nahkahousuissa ja nahkamekossa.
Uskovaisetkin voi vastata. (1207610)
Savuton, hyväkunt., hellä mies,
66/178/80, etsii hellää ja hellimisestä,
suukottelusta pitävää naista, 55-66v,
Kainuusta. (1207607)
Naisesta hyvää ystävää 06-alueelta?
Olen nuorekas, sporttinen, luotettava,
huumorintaj. ja yksin asuva, 60v mies
Sjklta. (1207598)
Sinä hoikka/normaali nainen. Täällä sinulle fiksu, toisen huomioiva, raitis
mies, joka osaa puhua ja pussata. Tule
lämpimään kainalooni. (1207591)
Nainen. Oletko herttainen ja myös ulkoisesti kaunis? Kaipaatko miehen läheisyyttä? Jos, vastaa kiltille, mukavalle, miehiselle, vartalolta sopusuht., suomalalaiselle,
keski-ikäiselle miehelle. (1207584)
Mies, 42v, vailla naisen seuraa vaikka tositark. Myös ulkomainen, Viro/Thai. (1207577)
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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)
ILMOITUSNUMERO (väli) viestisi.
Lähetä numeroon 17193. Numerosi
pysyy salaisena.

2 Ilmoituksen
jättäminen

Tekstaa Kirjoita MEGA (väli) ILMO
(väli) ilmoitustekstisi. Mainitse
tekstissä sukupuolesi, millaista
seuraa etsit ja miltä suuntanumeroalueelta. Lähetä numeroon 17193.
Numerosi pysyy salaisena.
Pidätämme oikeuden muokata, lyhentää tai olla julkaisematta ilmoitustasi.

ilmoitus:
3 Oma
vastaukset

Soita 0700 - 51 30 87, näppäile 8.
Kuulet saamasi viestit (myös tekstiviestit) ja voit soittaa kaikille vastaajille.
Tekstaa Saamasi viestin alussa on
vastaajanro esim. V2. Kirjoita: V2
(väli) vastaustekstisi. Lähetä viesti
numeroon 17193.

ilmoitus:
4 Oma
sulkeminen

Tekstaa Kirjoita SULJE (väli)
ILMNRO (väli) TUNNUSLUKUSI.
Lähetä nroon 17193 (1,50e/viesti).

Neuvonta
Joka päivä klo 10-18 0400-808 654.
Sähköposti neuvonta@movika.fi
Också på svenska.
Puhelut nroon 0700-513 087 &
0700-51 51 02 1,53e /min +pvm,
tekstiviestit nroon 17193 1,50e/kpl.
Huom! Tekstiviestinumero on lyhentynyt. Ennen 173193 NYT 17193

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

