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HAMMAS-
PROTEESIT

VAASA 312 1233
Kauppapuistikko 20B

LAIHIA 477 0744 
Kauppatie 5

MAALAHTI 347 8080
Köpingsvägen

20 v.
alallaErikoishammas-

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

Soita ja varaa aikasi!

#

DIGIALBUM
Kuva: Tuula Taskinen, Vaasa

S 8-9

Tarjoukset voimassa  13.12. 2018 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

AITO KYLÄKAUPPA, palveluksessasi yli 2000m² myymälä ja eri tuotteita 60000 valikoima!  
Joulun koristenauhat askarteluun hinnat alkaen
Dekorationsband för julpyssel, från 1,95€
Fairy käsitiskiaine 450ml HALPAA!
Fairy handdiskmedel 450ml BILLIGT! 0,80€
Matot keskilattia ja käytävä kaikki mallit
Golvmattor, alla modeller -30%
Vahakankaat kaikki myös       Joulumallit !!
Alla vaxdukar även       Julmodeller !! -30%
Ulkotulet iso malli hinta vain
Maschaller, stor modell, pris endast 1,99€

HUOM! LAUANTAINA 8.12.18 pullakahvitarjoilu !!
OBS! kaffe med dopp LÖRDAGEN DEN 8.12.18 !!

-20% -50%  ja -70%Paljon uusia tuote eriä, alennettuja hintoja

TERVETULOA TEKEMÄÄN LÖYTÖJÄ! 
TULE, NÄE JA TUTUSTU!! JOULUINEN

WC-paperi 24rullaa 
WC-papper 24 rullar 7€

Kaikkien 
rakastama 
ja vihaama, 
vaiko vain itsesi?
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Ny byggkultur

Wasa Innovation Center i Bock´ska 
hörnet representerar i sin helhet enny 
berättelse för byggindustrin.
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Wasa 
Innovation 

Center

Kraftfull och vackert hornprydd stegade den 
ledande tjuren ut på myren.

Skogsrenens 
återkomst S 4-5

Kuva: Mathias Smulter

Jouluherkkuja
Käsityötä
Taidetta

7.-8.12 Pe/Fre 15-20
La/Lö 12-18

Joulumarkkinat · julmarknad

Delikatesser
Hantverk

Konst
Pe klo 18 esiintyy:
Kauneimmat joululaulut

Fre kl. 18 uppträder:
De vackraste julsångerna

Mustasaarelainen Sofia Kuula, on aina ollut 
kiinnostunut kuvataiteesta ja muotoilusta. 

Foto: Hans Hästbacka



CLT-rakentaminen 
mahdollisti fiksut ratkaisut ja 
poikkeavan lopputuloksen
Vaasan Pukinkulmaan on parhaillaan rakentumassa uusi innovaatiokeskus 
Wasa Innovation Center. HOISKO toimitti ja asensi ulkomuodoltaan vaa-
tivaan rakennukseen CLT-elementit. CLT-rakentamisen ansiosta on saatu 
aikaan perinteisestä rakentamisesta hyvinkin poikkeavia ratkaisuja.

Innovaatiokeskuksen on tarkoitus 
tulevaisuudessa yhdistää useiden 
eri alojen osaamista saman katon 

alle. Rakennuksen seinien sisältä tulee 
löytymään osaamista niin talouden, 
tekniikan, juridiikan kuin kulttuurin 
osalta. Idean isä on Sture Udd. Udd on 
Pukinkulmassa jo pitkään toimineiden 
UPC Printin ja UPC Upcoden toimi-
tusjohtaja.
– Toteutimme tämän projektin HOIS-
KOn kanssa. Projekti koostui siitä, että 
me jotka emme osaa rakentaa, halusim-
me tehdä uniikin uuden kokonaisuu-
den, Udd kertoo. 

Ylivoimainen ongelmanratkaisija 
Ennen rakentamisen aloittamista käy-
tiin läpi Uddin mukaan kaikki Euroo-
pan CLT-tuotantolaitokset. HOISKO 
tuli työryhmälle tutuksi tämän kartoi-
tuksen yhteydessä. 
– Voin sanoa, että yksi henkilö HOIS-
KOlta oli ongelmanratkaisijana ihan 
ylivoimainen. Hänen kanssaan käydyn 

keskustelun pohjalta päädyimme sitten 
valitsemaan HOISKOn, Udd muistelee. 

Fiksuilla ratkaisuilla 
poikkeava lopputulos
HOISKO toimitti ja asensi rakennuk-
sen CLT-elementit. Innovaatiokeskus 
on ulkomuodoltaan ja erilaisilta ratkai-
suiltaan rakenteellisesti vaativa. Uddin 
omien sanojen mukaan kyseessä ei ole 
mikään yksinkertainen laatikko. 
– CLT:n ansiosta voidaan saada aikaan 
fiksuja ratkaisuja. Vaikka ne eivät ole 
monimutkaisia, niin lopputulos on silti 
hyvin poikkeava suhteessa perinteiseen 
rakentamiseen. Ratkaisut ovat perin-
teiseen rakentamiseen verrattuna jopa 
ylivoimaisia, Udd painottaa. 
– Tämä on aidosti positiivinen toteu-
tus. Toivon, että kaikki alan ihmiset 
tajuaisivat, että tästä voisi tulla ihan 
uusi rakentamisen tarina koko 
Eurooppaan, Udd päättää.

  www.kokemuksia.fi  
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NY BYGGKULTUR
Wasa Innovation Center startar många nya utvecklingslinjer 
för Österbotten. En som kanske överraskar litet är steget för 
en ny byggtradition både vad gäller planering, arbetsprocesser 
och  teknik. Bygget i Bock´ska hörnet representerar i sin hel-
het en ny berättelse för byggindustrin.

CO2 optimalt – circular economy
Man har länge vetat att betongbygge både när det gäller pro-
duktion och gjutning men även  vid rivning  åstadkommer en 
stark CO2 påverkan av klimatet. Naturlig återanvändning är 
minimal. Ändå byggs det mesta i betong för att det är billigt. 
(Vi borde få konsumenterna och bolagen att ta sitt ansvar och 
dra sig undan betongkontoren!)
Här är bitarna i circular economy konceptet:
1. Bygget i Bock´s är planerat och genomfört så att alla bygg-

element ovan jord inklusive taket kan återanvändas efter 
rivning till att bygga t.ex. ett nytt hus. CLT skivorna kan 
återanpassas till en ny ritning.

2. Bygget har jordvärme och – kylning samt taket förberett 
för nästa generation av takbeläggning för att producera el 
effektivt

3. Bygget har Skaala fönster som snart kommer att kunna 
sköta bl.a. luftkondistioneringen. I framtiden även el samt 
att fungera som screener.

4. Den asymmetriska kupolen är producerad i Storkyro.
5. De nya formerna för byggprocessen har utvecklats tillsam-

mans med Kristian Vester inklusive smarta CLT-lösningar 
för att få tillstånd specialbygge av  komponenter.

6. Hela byggnaden är ett levande monument för ett öster-
bottniskt kunnande . Om bolagen i Österbotten skulle 
sammanföra sina talanger på detta sätt skulle vi lätt 
kunna skapa ett nytt Nokia för byggkultur i Europa – här i 
Österbotten. Det är ett verkligt exempel på landsbygdsut-
veckling s.k RuralLife  – i motsats till dom konstgjorda EU 
programmen och seminarierna. Hela den österbottniska 
bygden kunde leva på att utveckla och producera den nya 
trähuskulturen.

Wasa 
Innovation 

Center

Verksamheten startar i WIC
50% av utrymmena för uthyrning är bokade och hälften 
av co-working ”nycklarna” är bokade. Verksamheten 
startar 1.1 2019.  Invigningen hålls i början av februari 
och blir en start för ny byggkultur från Österbotten. 
Under våren startar även:
1. Entreprenörshögskolan: Första evenemangen 16 

januari och 4 februari ”Finansiell analys som stöd i 
beslutsfattande”. Senare i  vår Artificiell Intelligens.

2. Tech Academy för grundskolor och gymnasier under 
våren  

Följ med Mega. Nyheter publiceras regelbundet.



Skogsrenens återkomst

Kraftfull och vackert hornprydd stegade den ledande tjuren 
ut på myren.

Under höstens brunst samlas skogsrenarna i tallskogarna.Skyltar med varning för skogsrenar finns i dag på flera 
ställen i Norra Österbotten.      
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Text och foto: Hans Hästbacka

För en tid sedan, medan senhösten ännu 
färgade tallskogarna i mättade färger, hade 
jag turen att överraska en flock skogsrenar 
i Reisjärvi kommun. Jag hade sett den lilla 
flocken på ca tio djur tidigare från vägen i 
ett område, där skogsrenar samlas under 
brunsten. Jag ville se dem i skogen utan bi-
lens hjälp och om möjligt ta några bilder på 
dem, så jag gjorde en vandring i området 
en mulen höstdag utan blötande regn.

En av senhöstens många gråa dagar med 
svag sydvästlig vind och drygt fem plus-
grader gick jag längs en stig, som vindlade 
fram bland tallarna och förbi tjocka mattor 
av renlav på marken. Renlaven är skogsre-
nens viktigaste föda under vinterhalvåret, 
så det är bara naturligt att de samlas i de 
lavrika skogarna under brunsten. Renkor-
na eller vajorna och deras kalvar passar 
på att förse sig av den näringsrika laven, 
medan rentjurarna eller sarvarna inte har 
tid med sådant. Tjurarna har fullt upp med 
att hålla sina harem på fem till tio kor med 
kalvar samlade, och samtidigt mota alla 
främmande tjurar som tränger sig på.

Jag råkade få syn på renflocken i tid, 
innan jag skrämde upp dem och fick dem 
på flykt. Den lilla gruppen skogsrenar stod 
samlad inne bland tallarna och passade 
just på att lägga sig för dagens siesta. Två av 
korna stod kvar på sina långa ben och höll 
vakt. De såg mig förstås, när jag försökte 
smyga mig på dem, och fick strax de vilan-
de djuren på benen. Sedan gick de undan 
i en vid halvcirkel, skymtade till ibland 
på långt håll bland träden för att sedan 
försvinna ur siktet.

Men jag chansade och gick tillbaka till 
en mindre myr nära stigen för att om 
möjligt få syn på dem. Och det fick jag; i 
långsam takt som ett böljande pärlband 
kom skogsrenarna gående mot myren, där 
jag tog emot dem i skydd av en tuva och 
en tallstam. Halva renflocken passerade på 
gott kamerahåll, men sedan fick renarna 
människolukten i sina stora och känsliga 
näsborrar och retirerade i fyrsprång in i 
skogen. Det var ett spännande och härligt 

möte med de högbenta skogsrenarna, som 
har samma färger som höstliga tallskogar.

För några årtionden tillbaka skulle ett 
möte med vildlevande skogsrenar i öster-
bottniska marker ha varit en omöjlighet. 
De sista skogsrenarna sköts bort i mellersta 
och södra delarna av landet på 1800-ta-
let. I östra Finland föll de sista djuren för 
jägarnas kulor i början av 1900-talet. Sedan 
fredades den utdöda skogsrenen. Den föll 
offer för en hänsynslös jakt, precis som bä-
vern. Nästan lika illa gick det för älgen och 
mården. De båda djurarterna fredades i 
sista stund. Från spillrorna av de sönderja-
gade stammarna kunde både älg och mård 
återkomma, medan bävern infördes på nytt 
med djur från Norge. Tyvärr planterade 
man samtidigt in den kanadensiska bävern, 
som inte hör hemma i vår natur och som 
lätt konkurrerar ut vår ursprungliga euro-
peiska bäver.

Med skogsrenen återkom på naturlig väg, 
genom invandring från ryska ödemarker 
där skogsrenen hade överlevt och förö-
kat sig. På 1960-talet vandrade de första 
skogsrenarna in i Kuhmois, till ett orört 
skogsområde med insprängda myrar och 
sjöar där skogsrenen förekommit tidigare. 
Här i det ödemarksliknande området bör-
jade vajor föda sina kalvar och på hösten 
samlades skogsrenarna för att brunsta, 
innan de vandrade tillbaka österut över 
gränsen för att tillbringa vintern på lavrika 
moar med trygga sjöar inom synhåll.

Skogsrenen har, liksom så många andra 
djurarter, speciella krav på sin levnadsmil-
jö. Vajorna behöver orörda, grandominera-
de skogar som kantar till öppna myrar, när 
de skall kalva och ta hand om de uppvä-
xande kalvarna. I skogarna gömmer de sig 
och kalvarna och in på sommaren flyttar de 
ut på de öppna myrarna, där det finns gott 
om bete, en mindre mygg- och knottplåga 
och få rovdjur. På hösten och speciellt på 
vintern behöver skogsrenen lavrika tall-
skogar med direkt anslutning till isbelagda 
sjöar eller tillfrusna myrar. I tallskogarna 
betar de dagligen för att tillbringa resten av 
tiden på sjöar eller myrar, där de har fri sikt 
och där de kan fly undan jagande vargar.

När den lokala stammen av skogsrenar 
i Kuhmois hade vuxit till sig, flyttades ett 
antal djur från Kuhmois till  Salamajärvi 
nationalpark i Perho kommun, där de sista 
skogsrenarna i västra Finland sköts bort på 
1800-talet. Efter några år i hägn släpptes 
skogsrenarna fria och har i sakta mak 
spridit ut sig på ett vidsträckt område i Ös-
terbotten, Mellersta Österbotten och Norra 
Österbotten. Den starkaste spridningen har 
skett i ostnordostlig riktning. I dag finns 
skosgrenar både väster och söder om Ule 
träsk. Snart kommer den västliga popula-
tionen att möta den östliga population ös-
ter om Ule träsk, och då finns skogsrenen 
utspridd i ett böljande bälte från Kuhmois i 
öster till Perho och Lappajärvi i väster.

Skosgrenen bildar inte stora flockar som 
tamren och fjällren utan lever utspridd i 
skogslandskapet under sommarhalvåret: en 
vaja med kalv för sig eller tillsammans med 
något ungdjur, en tjur eller sarv ensam eller 
i sällskap med en eller två andra sarvar. 
Under höstens brunst samlar en tjur ett 
mindre harem omkring sig och efter bruns-
ten slår de minder grupperna ihop sig för 
att bilda de stora vinterflockarna som kan 
vandra långa vägar för att söka upp ett gott 
vinterbete.

Skogsrenens återkomst är en vacker 
berättelse om en utrotad djurart, som 
återkommit på naturlig väg och som fått 
hjälp av människan att sprida sig till nya 
områden där den förut varit talrik. Sprid-
ningen sker långsamt, för vajorna föder 
bara en kalv åt gången, och sjukdomar, 
rovdjur och trafiken skördar årligen sina 
offer. Snart kommer det att finnas frilevan-
de skogsrenar även i Södra Österbotten, 
för just i år har man hägnat in ett område i 
Lauhavuori nationalpark i Storå kommun 
för infångade skogsrenar. När de inhäg-
nade skogsrenarna kalvat ett par gånger 
i inhägnaden och präglats på terrängen, 
kommer de att släppas fria. Inom några år 
vet vi, om skogsrenens återkomst till Södra 
Österbotten lyckats lika väl som i övriga 
Österbotten. 



Lisätied. ja ajanvar. osoitteesta: www.ammataspa.fi    
Mer info och tidsbokn. finns på:  www.ammataspa.fi 
Puh./Tel.  050 328 2664 E-mail:  info@ammataspa.fi
LAHJAKORTTEJA  www.ammataspa.fi tai meiltä Spa:sta 
PRESENTKORT       www.ammataspa.fi eller från vårt Spa
 

Även på
Sjövägen 54b 
66210 Molpe

Kaikki 60 min (6kpl eri) kasvohoidot Marzia 
Clinicin 100 % kasvis kasvotuotteet –10% = 58€
Alla 60 minuters ansiktsbehandlingar (6st oli-
ka) med MARZIA CLINICS  100% vegetabiliska 
ansiktsprodukter – 10% = 58 €
Marzia Clinicin kasvon hoitotuotteet kotiin  – 10%
Marzia Clinics ansiktsprod. för hemmabruk –10%
Thaihieronta-Thai Sauna 90 min = 95 €
Thaimassage – Thai Sauna 90 min = 95 €
Thai sauna Body-Scrub  90 min = 90 €

Välkommen till AMMATA SPA

NATURE AYURVEDA i Vasa!

 Hovrättsesplanaden 7 D, Vasa 

Tervetuloa Vaasaan

AMMATA SPA NATURE

AYURVEDAAN! 
Hovioikeudenpuist. 7 D, Vaasa

Lastenhierontaa (4-12 v) ja (12-15 v)
Barnmassage (4-12 år) och (12-15 år)

Perinteinen Thaihieronta + lämmin yrttihaude 
Traditionell Thaimassage + varm örtkompress
Aromaterapiahieronta + lämmin yrttihaude 
Aromaterapimassage + varm örtkompress
Erilaisia kasvohoitoja   Ansiktsbehandlingar
Jalkahierontaa Vyöhyketerapiaa 62 pist. hieronta 
Fotmassage,  Zonterapi, 62 punkters
Raskausajan hierontaa   Gravidmassage 
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JOULUKUUN TARJOUKSIA!
ERBJUDANDEN I DECEMBER!

LAHJAKORTIT - PRESENTKORT

Älskad och hatad av alla, 
eller egentligen bara dig själv?
Sofia Kuula, 28 år, bosatt i 
Korsholm har alltid varit intres-
serad av bild och form. 

- Mina föräldrar har alltid gett 
mig utrymme att vara kreativ, 
att få växa fritt, att välja vem jag 
vill vara. Tack vare den friheten 
har mitt intresse för att skapa 
växt och blivit en del av vem 
jag är.

Sofia inspireraras av alla 
männsikor hon möter och har 
ett stort intresse för psykologi 
och filosofi. Hon målar mest 
med akryl på faner skivor, men 
ritar även detaljerade teckning-
ar med tusch i olika storlekar. 
Teckningarna kommer att visas 
separat på en ny utställning 
våren 2019. Hon planerar inte 
tavlorna på förhand utan låter 
tankarna vandra fritt medan 
hon målar. - Inituation är en 
märklig sak, och jag tror jag vå-
gar påstå att man kan träna den 
genom att måla. Att måla hjäl-

per mig att förstå det jag inte 
tidigare visste att jag behövde 
veta. Eller rättare sagt, det jag 
inte tagit mig tid att reflektera 
över. 

Om vi ser världen som vi är, 
och inte som den är, hur ser din 
värld ut då?

Om vi inte ser situationer, 
konflikter, möten som de är, 
utan som vi är, hur ofta missför-
står vi varandra då, utan att veta 
om det?

Finns det regler du följer utan 
att tänka efter varför? Vem har 
bestämt de reglerna, och finns 
de kvar endast för att ingen 
ifrågasatt dem? Vad förväntas 
av dig och vad vill du egentligen 
själv göra?

 ”Be the change you wish to 
see in the world” – M.Gandhi

För att vara den förändringen 
krävs kunskap om vad man vill, 
tid för att lista ut det och mod 
för att våga.

”Det som vi kallar feghet är 
ofta bara en annan beteckning 
på överraskning, och mod är 
sällan märkvärdigare än att man 
är väl förberedd” – Gregory 
David Roberts.

Sofias tavlor som ställs ut på 
Bock’s handlar om att lära sig 
att använda sin tid väl, att växa 
som människa för att bättre 
kunna se världen som den är 
och inte låta sig bromsas av 
ens egna känslor och inlärda 
aningar om vad man tror sig 
bör göra med sitt liv. 

Utställningen är framme 
i Bock’s Corner Brewerys 
restaurang och festsal under 
december och januari månad. 
Utställningen är öppen under 
restaurangens öppethållnings-
tider.

Se mer här: 
instagram: iakuulaart

Kaikkien rakastama 
ja vihaama, 
vaiko vain itsesi?
Mustasaarelainen Sofia 

Kuula, 28, on aina ollut 
kiinnostunut kuvataiteesta ja 
muotoilusta. 
- Vanhempani ovat aina anta-
neet minun olla luova, kasvaa 
vapaasti sekä valita, kuka haluan 
olla. Luomisintoni on kukoista-
nut tämän vapauden ansiosta ja 
muodostunut osaksi identiteet-
tiäni.

Sofia saa inspiraationsa kaikis-
ta tapaamistaan ihmisistä ja on 
erittäin kiinnostunut psykologi-
asta ja filosofiasta. Hän maalaa 
eniten akryyliväreillä vanerille 
ja tekee myös yksityiskohtaisia, 
erikokoisia piirustuksia tussilla. 
Nämä piirrustukset pääsevät 
esille uudessa keväällä 2019 
järjestettävässä näyttelyssä. 
Hän kertoo, ettei suunnittele 
taulujaan etukäteen, vaan antaa 
ajatustensa vaellella vapaasti 
maalatessaan. 

- Intuitio on merkillinen asia, 
ja uskallan jopa väittää, että sitä 
voi harjoittaa maalaamalla. Maa-
laaminen auttaa minua ymmär-

tämään asioita, joiden tärkeyttä 
en ollut aiemmin tiennyt. Toisin 
sanoen sellaisia asioita, joita 
minulla ei ollut aikaisemmin 
aikaa pohtia.

Jos näemme maailman sel-
laisena kuin me olemme, eikä 
sellaisena kuin se on, miltä sinun 
maailmasi sitten näyttää? 

Jos emme näe tilanteita, kon-
flikteja ja kohtaamisia sellaisina 
kuin ne ovat, vaan sellaisina 
kuin me olemme, kuinka usein 
ymmärrämme toisemme väärin 
tiedostamatta edes asiaa?

Noudatatko joitain sääntöjä 
miettimättä niiden perimmäisiä 
syitä? Kuka on päättänyt ne, ja 
ovatko ne olemassa vain sen 
takia, ettei kukaan ole kyseen-
alaistanut niitä? Mitä sinulta 
odotetaan, ja mitä itse haluaisit 
oikeastaan itse tehdä?

 “Be the change you wish to see 
in the world” – M.Gandhi

Jotta voisimme olla tämä muu-
tos, tarvitsemme tietoa haluis-
tamme, aikaa jäsentää ajatuk-
semme ja rohkeutta toimia.

“Se, mitä kutsumme 
pelkuruudeksi, on usein 
vain toinen nimitys 
yllättymiselle, ja rohkeus 
ei ole monestikaan hyvää 
valmistautumista kum-
moisempaa” – Gregory 
David Roberts

Bock’sissa esillä olevat 
Sofian taulut kertovat 
hyvän ajankäytön oppi-
misesta sekä kasvamises-
ta ihmisenä, jotta voisimme 
paremmin tarkastella maailmaa 
sellaisena kuin se on, eikä antaa 
omien tunteiden ja opittujen 
käsitteiden määritellä sitä, mitä 
luulemme, että meidän täytyy 
elämällämme tehdä. 

Näyttely on esillä Bock’s 
Corner Breweryn ravintolassa ja 
juhlasalissa joulu- ja tammikuun 
ajan ja on avoinna ravintolan 
aukioloaikoina.

Katso lisää: 
intagram: iakuulaart

Kuukauden taiteilija: Sofia Kuula

Uusi taidenäyttely Bock’s Corner Breweryllä!

Avajaset lauantaina 8.12. klo 18. 

Tervetuloa!

Månadens konstnär: Sofia Kuula

Ny konstutställning på Bock’s Corner Brewery!

Vernissage lördagen 

den 8.12. kl 18.  Välkommen!

Måndag/Maanantai:
Sirapsgratinerade kåldolmar G,L / 
Ugnslax med remoulade G,L
Siirapilla kuorrutetut kaalikääryleet 
G,L / Uunilohi ja remoulade G,L

Tisdag/tiistai:
Grekisk Stifado  G, L Dessert
Kreikkalainen Stifado G,L  
Jälkiruoka

 

Torsdag/torstai:
Gräddig laxsoppa G,L
Kermainen lohikeitto G,L

Fredag/perjantai:
Pulled pork  G, L

Lounas joka arkipäivä klo 11-14 @Bock’s     Gerbyntie 16, Vaasa

OBS! HUOM! FREE PARKING

Onsdag/keskiviikko:
Currysmaksatt broilerlår med 
ostronskivlingssås G L 
Currylla maustettu broilerin koipi-
reisi ja osterivinokaskastike G,L

 Lounas

10 €

Liten öl+lunch
Pieni olut+lounas

12,50 €

v. 50

Kuva: Mathias Smulter

Myynti ja huolto
Försäljning och service

Tammipiha-Ekgården
J045 6566 659

www.halonen.com

Hyvät kaupat keskellä Vaasaa

     MAKE GOOD!

Art@Bock
’s

esittää/
presente

rar:
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www.megamedia.fi

Julkaisemme viikoittain lukijoiden 
kuvia digialbumissa. Voit osallistua 

sähköpostitse, lähettämällä 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. 

Anneli Nyberg, Korsnäs. Marraskuun aamu.
Matti Hietala, Vaasa. "Lunta länsirannikolle, 27.11.2018 Vaasa".Mira Berg, Vaasa. "Kuuraiset marjat".

Anette Wikberg, Vasa. Ett stilla landskap.

Boris Berts, Vasa. Vintervila.

Tuula Åstrand, Mustasaari. Joulupuu on 
rakennettu.

Gertrud Engman, Helsingby. 

Reijo Kärkkäinen, Isokyrö. Kyrönjoki marraskuussa.

8

Samuli Tyynismaa, Vaasa. Orava puussa.

Cristina Mattsson, Vasa. Julen står vid 
dörren.

Anneli Nyberg, Korsnäs. Auringon laskiessa.

9

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.
Avoinna: tiistai–sunnuntai 10–17
Pääsymaksut: 9 € / 6 € / alle 18 v. ilmai-
nen. Hovioikeudenpuist. 4, Vaasa
KUNTSIN MODERNIN TAITEEN MUSEO
GLITCH ART 22.9.2018–13.1.2019
Glitch Art on teknologiassa, tietojärjes-
telmissä ja käyttöliittymissä ilmeneviin 
virheisiin eli ”glitcheihin” keskittyvä 
taidenäyttely.  
Avoinna: ti–su 11–17
Pääsymaksut: 9 € / 6 € / alle 18 v. ilmai-
nen. Sisäsatama, Vaasa
POHJANMAAN MUSEO
HEIKKI WILLAMO – MYYTTINEN MATKA 
16.11.2018–17.2.2019 
Luontovalokuvanäyttely kertoo eläinten 
ja ihmisten vuosituhansia jatkuneesta 
suhteesta. 
Perusnäyttelyt:
Vaasa 400 vuotta
Terranova
Hedmanin kokoelmat
Avoinna: tiistai–sunnuntai 10–17  
Pääsymaksut: 9 € / 6 € / alle 18 v. 
ilmainen. Museokatu 3, Vaasa
VAASAN TAIDEHALLI
SULJETTU NÄYTTELYNVAIHDON AJAKSI. 
Pariisi, Lontoo, Präntöö 1.12.2018–
3.3.2019
Näyttelyssä esitellään Palosaaren histori-
aa, elinkeinoja, elämää sekä tunnettuja ja 
tuntemattomia palosaarelaisia. 
Avoinna: tiistai–sunnuntai 11–17
Ilmainen sisäänpääsy.
Vaasan kaupungintalo, Senaatinkatu 1 D
Sisäänkäynti Raastuvankadun puolelta.

BLACK WALL GALLERY
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
Kahvitarjoilu. Avoinna ti-to 12-18, la-su 
12-16. Pitkäkatu 66 Vaasa. Vapaa pääsy.
PRINTMAKERS STUDIO/GALLERIA  
Avoinna ke-pe 13-17, la 12-15. 
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 16 
RAVINTOLA JA JUHLASALI
SOFIA KUULA, MAALAUKSIA 8.12.-31.1.
Avoinna ma-to 11-23, pe 11-02, 
la 12-02, su 12-18.
JUHLASALI
PÄIVI MAHLANEN ”MERI PYSYVÄ, IHMINEN 
MUUTTUVA” 6.10.-30.11.
Avoinna ma-to 11-23, pe 11-02, la 12-02, 
su 12-18.
AUTOTALLI
SVETLANA BOGATCHEVA
"INNER WORLDS / OUTER WORLDS II"
ESILLÄ 2.1. ASTI.
Avoinna sopimuksen mukaan 
(ravintola/050 5053507).

Kustannus / Utgivare: Paino / Tryck: 

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

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

KAUHAVA

KURIKKA

PAINOS 73 000  – KAIKKI KOTITTALOUDET • POSTIJAKELU • UPPLAGA 73 000  – ALLA HUSHÅLL • POSTUTDELNING

Tuula Taskinen, Vaasa. "Meren taidenäyttely"



OBSERVATEUR

mega@upc.fi  
"observateur"

Ota kuva ja kommentoi lyhyesti 
– max noin 100 merkkiä – ta-

pahtumaa, treffiä, luontokokemusta, 
rakennelmaa, ilmiötä, rakennusta, 
esinettä, tosiasiaa, - jotain jolla kuva 
voi saada osallisuutta aikaan. ”Blog-
gaa” ja kehitä Pohjanmaata! 
Lähetä kuva ja teksti sähköpostitse 
osoitteeseen mega@upc.fi, merkitse ai-
heeksi ”Observateur”. Jokaista julkais-
tua kuvaa kohden, kerääntyy 1 piste 
joka vastaa 1 euroa. 
Kun on kerännyt 10 pistettä, saa 10 
euron arvoisen lahjakortin Bocks’in 
kyläkauppaan.

Ta en bild och kommentera kort – 
max 100 tecken – en händelse, ett 

evenemang, en naturupplevelse, en 
konstruktion, ett fenomen, ett före-
mål, ett faktum, - något som med en 
bild kanske får engagemang till stånd. 
”Blogga” fram Österbotten!
Sänd bilden och texten per mejl  till 
mega@upc.fi märkt "Observateur". 
För varje publicerat bidrag genere-
ras 1 poäng vilket motsvarar 1 euro. 
När 10 poäng samlats, får man ett 
presentkort värt 10 euro till Bock's 
byabutik.

p Aurinko ei päässyt piiloon. Observateur: Maija Leppäniemi, Isokyrö

p Vasa största ”kaffepanna” finns numera i Tamroparken. 
Observateur: Christian Nylund, Vasa

p  Ohutta jäätä.
Observateur: Matti Hietala, Vaasa

t Koreassa 
Observateur: 
Pasi Haapa-Aho

aito perinteinen 

JULLUNCH
en äkta traditionell 

JOULULOUNAS

Jouluherkkuja
Käsityötä
Taidetta

Joulu · Jul    
 MAKE 

GOOD!

    
 MAKE 

GOOD!

Ark. / Vard.
kl. 11-14.30

11-21.12.2018 37€ 

sales@bockscornerbrewery.com 050 377 7000
Vain varauksesta / Endast  per reservation

7.-8.12 Pe/Fre 15-20
La/Lö 12-18

Joulumarkkinat · julmarknad

Pe klo 18

Fre kl. 18

Delikatesser
Hantverk

Konst

26   lajia!*

26
  rätter!*

*Katso koko kuvaus: / Se hela beskrivningen:
  http://www.bockscornerbrewery.com/gastropub/christmas-lunch/

 Strosa bland stånden med en kopp varm äppel-glühwein i handen!PS. Hämta med dig din favoritmugg så fyller vi den åt dig

Tutkiskele kojuja 

lämmin omenainen 

glühwein kädessäsi!

PS. voit tuoda oman suosikkimukisi 

ja täytämme sen puolestasi



Bazi & Mazi SUDOKU

Zitz

SUDOKU - COMICS - JAPANESE PUZZLE

Ratkaisu - lösning  

v48

#1 3

7 8 5 6

3 1 7 9

6 3 9 2 5

9 4

4 2 1 9 3

5 4 8 1

4 8 6 5

5

Puzzle 1 (Easy, difficulty rating 0.42)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Wed May  9 09:42:17 2018 GMT. Enjoy!

Puzzle 1 (Easy, difficulty rating 0.42)

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

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Wed May  9 09:42:18 2018 GMT. Enjoy!

#2 4 6

8 6

9 7 4 8 1 5

6 4 9

2 1 8 4 5

6 4 7

7 3 9 6 8 5

5 2

6 4

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.59)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Wed May  9 09:42:32 2018 GMT. Enjoy!

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.59)

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

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Wed May  9 09:42:32 2018 GMT. Enjoy!

#3 7

4 1 5

6 7 9 3 4 2

3 4 9

7 1 5 8 9

7 1 3

9 3 1 4 6 5

5 7 2

1

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.60)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Wed May  9 09:42:44 2018 GMT. Enjoy!

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.60)

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

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Wed May  9 09:42:44 2018 GMT. Enjoy!

JAPANSKT BILDKRYSS    JAPANILAINEN RISTIKKO
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PÖYRÖÖT

Vanhapiika, leski, vapaa nainen. Etsitkö 
miestä? Olen 67/182/86, vapaa, terve, 
raitis, viriili mies 06-alueelta. Etsin nais-
ta. Autoilen ja mökkeilen. (1207972)

Olen 06-alueella asuva, 60v mies. Toiveis-
sa löytää kiva nainen. Olen alkoton, huu-
morintaj., yksin asuva, avulias ja mutkaton. 
Nainen, odotan vastaustasi. (1207969)

Oletko n. +60v, sivistynyt, rehellinen, sa-
vuton, liikunnallinen ja vapaa nainen? Kiin-
nostuksiisi kuuluvat luonto, kulttuuri ja lii-
kuntaa myös lumilla. Oheisia asioita arvos-
tava mies odottaa viestiäsi. (1207949)

Olen 60/185/89, rauhall., huumorintaj., 
vapaa poika. Sinä lapseton, normaali-
vart., 50-60v nainen. (1207931)

Leskimies, 70v, vailla naista juttuseu-
raksi ainakin aluksi. Haluisin yksinäisyy-
den loppuvan. Yli 25v leskenä, en polta, 
mutta konjamiininia joskus. En ole tup-
pisuu, mutta ujo olen. (1207920)

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

Kaipaan suutelemista. Olen 53v, nuo-
rekas mies 08-alueelta. (1207906)

Sinä ihana, isopovinen nainen, sinua kai-
pailee mukava, 52v, vapaa, raitis, toisen 
huomioiva mies. Ota yhteyttä. (1207903)

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

Olen mies, raitis, luotettava, 65v, 08-alueen 
itäpuolelta. Etsin naista, sopusuht. ja omaat 
kristillisen arvot. (1207855)

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

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

Olen 45/184/XL, rauhallinen, rehellinen, 
Leijona sinkkumies. Kesällä kalastan 
järvellä mato-ongella, syksyllä marjas-
tan ja aina silloin tällöin leivon rieskaa ja 
sämpylöitä. Missä olet, sinä 40-58v, re-
hellinen, fiksu XL-nainen? (1207727)

Lapseton, autoileva, vapaa ja povekas, 
50v nainen. 60/183/89, vapaa, nuo-
rekas 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 ul-
kopuolelle tositark. (1207697)

Olen 53/178/84 mies, fiksu, komeah-
ko, luotettava, alko ei ongelma. Löy-
dänkö sinut, hoikahkon, naisellisen 
naisen 08-alueelta/voit olla mistä-
päin vain, jos haluat muuttaa vaik mi-
nun luo. Kaikki on, paitsi rakas nainen 
puuttuu vierestä. (1207676)

Haluan tavata sut vanhempi, nuorekas 
nainen. Olen 53v mies maalta. (1207672)

Haluan nuoremman naisen rakkautta ja 
asumaan kanssani maalle. Olen 54v, elä-
män kolhima mies 08-alueelta. (1207661)

Täällä kaipailee 63v, nuorekas, oulu-
lainen mies kivan naisen seuraa esim. 
mökkeilyn merkeissä. (1207621)

Raitis sinkkumies, 62v, etsii naista 25-50v. 
Viihdyt nahkahousuissa ja nahkamekossa. 
Uskovaisetkin voi vastata. (1207610)

Naisesta hyvää ystävää 06-alueelta? 
Olen nuorekas, sporttinen, luotettava, 
huumorintaj. ja yksin asuva, 60v mies 
Sjklta. (1207598)

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

Ilmoituksen jättö
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 17197. 
Huom! Tekstiviestinumero on 
lyhentynyt. Ilmoituksen hinta 10e. 
Ilmoitukseen tu lee automaat tisesti 
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!

Esimerkki

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

Sinä mies, 53-60v, vapaa, kunnollinen, 
ongelmaton. Kaipaat kumppania elä-
määsi, viihdyt luonnossa, tykkäät teh-
dä asioita yhdessä. Sinua etsii 57v nai-
nen, vapaa, hoikka, nuorekas, seuraksi 
vaikka loppuelämään. (1208029)

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

Täällä vanhempi ex-rva, 72/XXL, etsii kave-
ria, ystävää talven viimoihin. Savuton, va-
paa herra, 63-75v, vastaathan. (1207830)

Myös syksy on rakkauden aikaa! Illat pime-
nevät ja kylmenevät. Sinä 48-56v, vapaa, 
hellä, savuton mies, haluan tutustua si-
nuun. Olen 50+, viehättävä, sympaattinen, 
sopusuht., uskollinen nainen. (1207625)

Tääl 63v Oinas-tyttö, yksinäinen, kauan 
ollut leskenä. Ulkoilu, lueskelu, sanaris-
tikot, käsityöt, telkun katselu ja pienet 
kotimaan reissut harrastuksena. Joskus 
sauhuttelu ja kupin kallistelu, ethän ole 
niille täysin kielteinen? (1207608)

Tahdon olla sulle hellä halaamises-
ta tykkäävä, +50v, hellä mies. Vastaa 
hellälle, kivalle naiselle. (1207585)

Kla-Prs + ymp., olen 61v, vapaa, liikunnal-
linen nainen. Kesät mökillä. Mukava, asi-
allinen, vapaa mies, sinua etsin. Textaa, 
tutustutaan. Kaksin eteenpäin. (1207500)

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 miehe-
kästä, yhden naisen miestä, ehkä yrittäjä/
metsästäjä. Olen 014-alueelta. (1207307)

Sinä hellä, uskovainen mies, +50v, vas-
taa kivalle, hellälle naiselle. (1207203)

Jokohan miehellä alkaa olla syksyä il-
massa ja tanssijalkaa kutittaa? Nyt olisi 
sellainen hakusessa, 66-71v, savuton 
ja ilman alkoa tanssilattialla. (1207130)

Rehevä, 49v nainen etsii miestä, 55-60v, 
kaiken kivan merkeissä. Ruskaretkelle, 
romanttisiin koti-iltoihin. (1206929)

Sinä hellistä suudelmista ja läheisyy-
destä tykkäävä, vapaa, siisti mies. Vas-
taa hellälle naiselle. (1206923)

Rehelliset, 65-71v miehet. Haen ys-
tävää lenkille, tansseihin, nuotiopan-
nukahveelle. Täällä huhuilee nainen 
P-Pohjanmaalta. (1206844)

 <Mies etsii sinua

Komea ja fiksu mies etsii sinua uhkea 
ja muhkea, itseäni vanhempi, eronnut 
tai leski nainen. Aluksi vaikka juttuseu-
raksi. Fin, Swe. (1208416)

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, huumo-
rintaj., positiivista naista. Tykkään suu-
della ja halia palijo, onko naista, sa-
manmoista? (1208085)

Täällä sisäsiisti, kokkailua harrastava, ki-
va, vapaa mies. Olisi kiva löytää juttu- ym. 
seuraa hotelliviikonlopuille ja mökkeilyyn. 
Otapa yhteyttä, niin tutustutaan. (1207805)

Sinä nainen, sinua etsii raitis, liikunnalli-
nen, savuton, vapaa mies, 65v, ok-näk. 
Kla, Pietarsaari, K-Pohjanmaa. (1207528)

Olisikos tälläiselle 54v, vapaalle mie-
helle kenelläkään kivalla naisella käyt-
töä? Tanssiparketille, remonttiavuksi 
tai vaikka mörön karkottajaksi. Ilmoit-
tele 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

Haluan suht. kivannäk. naisen ja käsikynk-
kää kaksin koko elämä. Olen 53v mies 
08-alueelta. Asun maalla. (1208412)

Venäläinen, pieni, hoikka nainen, n. 50v. 
Suomalainen, 60v mies haluaisi sinusta 
ystävän. En käytä alkoa, tupakoin. Jos kiin-
nostuit minusta, niin tekstaile. (1208407)

Täällä huhuilee 50v mies Oulusta nais-
kaveria. Oon mukava, kiltti, luotettava 
ja en tupakoi. (1208365)

Sinä vapaa, maatalon nainen. Sinua etsii 
vapaa, mukava, komea ja mieluiten maal-
la viihtyvä, 47v mies tositark. (1208363)

Lyhyt, 45v, ruma ja köyhä mies hakee 
maailman kauneinta naista. (1208362)

Olen 57v, toimelias, huumorintaj., re-
hell., luotettava, yhden naisen mies 
014-alueelta. Sinä vapaa, 50-60v nai-
nen, tekstaa. (1208359)

Haluaisin vanhemman naisen kanssa 
viettää aikaa. Olen 53v, nuorekas mies 
Raahen läh. (1208353)

Mies, 39/171/74 mitoilla varustettu, et-
sii elämänkumppania. Sinä kiva nai-
nen, kirjoittele. (1208350)

Kaipaatko nainen miehen läheisyyttä? 
Olen hellä, hoikka/jäntevä, siisti, reh-
ti, +50v mies. En ole pappamainen. Jos 
olet ok-näk., hellä, huoliteltu, miel. kur-
vikas, niin otapa yht. minuun. (1208347)

Sinä elämäni nainen, 50-60v. Tääl-
lä 54v, luotettava, rehellinen, mukava 
mies huhuilee sinua tositark. (1208344)

Onko sinua, +50v neito, lenkkikave-
riksi reippaalle, samanikäiselle pojulle, 
miel. 014-alueelta? (1208339)

Olen 54v mies Oulun seudulta. Olen avoin 
ja rehti, kaikki on muuten hyvin, mutta 
nainen puuttuu elämästä. (1208330)

Olisiko vielä jossain yhden miehen nai-
nen, jota kiinnostaisi yhteinen tulevai-
suus parisuhdetta arvostavan, lapsi-
rakkaan, työelämässä olevan, vanhem-
man, vapaan miehen kanssa? Tosirak-
kaus odottaa 06-alueella. (1208325)

Olen leskimies, 59/168/68, ei lapsia, en 
polta, alkoholia harvoin. Asun maaseudul-
la pienellä paikkakunnalla. Jos olet 55-63v 
nainen, otapa yhteyttä. (1208313)

Olen 45/184, rauhallinen, rehellinen, Lei-
jona sinkkumies 08-alueelta. Missä olet, 
sinä 40-56v, rehellinen, fiksu, XL-XXL-
kok. sinkkunainen? Tositark. (1208303)

Terveellisesti elelevä, 44v mies P-Pojan-
maalta etsii samankaltaista ja ikäistä naista 
kaveriksi tai miksei enempikin. (1208298)

Nainen, joka tykkäät läheisyydestä ja kai-
kesta kivasta. Täällä luotettava, +50v, 
tummahko mies odottelee. (1208283)

Mies, 66v, kaipaa naisen lämpöä 
ja läheisyyttä. Olen luotettava, kilt-
ti. Voit olla pyöreä, minäkin olen. Asun 
014-alueella. (1208240)

Raitis sinkkumies, 62v, 08-alueelta etsii 
nahka-asuista pitävää, uskovaista naista, 
25-40v. Olis kiva tutustua. (1208234)

Olet tavallinen, kotona viihtyvä, yhden 
miehen nainen. Ulkomuodollasi ei merki-
tystä, olet kuitenkin prinsessani. Olen tur-
vallinen, puhelias, mukava, tavallista arkea 
elävä, 60/176 mies Oulusta. (1208216)

Katseenkest., 50v, fiksu, komea mies hakee 
naisen seuraa kaikkeen kivaan. (1208193)

Sylissänikin tilaa 18-20v kimulille. Olis 
mukava halata ja suukotellakin sinun 
kanssa. Olen nuorekas, aito, kiltti, ki-
vannäk., myös miehekäs, vanhempi, 
siisti mies. (1208192)

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

Hellä, huumorintaj., hyvätapai-
nen 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)

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

Haluan vanhemman, nuorekkaan nai-
sen syleilyyn. Olen 54v mies 08-alueel-
ta, asun maalla. (1208152)

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

Pääsiäisnoita lensi ohi, juhannusneito pois 
lähteeltä kiiruhti. Onko vapaata joulumuo-
ria, joka kinkun ja piparit paistaa ja antaa 
maistaa? T. Mies, +65v. (1208106)

Maajussi etsii morsianta 20-40v, pie-
nikok., tummaa, eläinrakasta nais-
ta maatilalle. Olisi kiva löytää sut. Koko 
Suomi. (1208071)

Mies, 66v, kaipaa naisen lämpöä 
ja läheisyyttä. Olen luotettava, kilt-
ti. Voit olla pyöreä, minäkin olen. Asun 
014-alueella. (1208066)

Mistä pirtee, povekas ja autoileva pilk-
kikaveri vaik loppuiäksi? 60/183/89, 
raitis ja nuorekas Leijona-mies tääl 
haaveilee. Sjk. (1208051)

Nainen, vapaa, -50v, luonnonkaunis, 
maalla viihtyvä. Laita viestiä 49v mie-
helle, niin josko saatais yhdessä hyvää 
aikaan. (1208030)

Rahtialus, 50-luvulla veistetty, odottaa 
naisystävää risteilylle elämän valtame-
relle, auringon laskuun purjehtien, ank-
kurit yhteen liitettynä. (1207978)

Haluaisin itseäni nuoremman naisen 
syleilyyn. Olen 54v, itteni kolhinut, rehti 
mies maalta 08-alueelta. (1207977)
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 <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, re-
hellinen, savuton, vapaa, 58-66v mies. Ei 
seikkailijat, vakivastaajat. (1208245)

Sinä ennakkoluuloton, puhelias, luotetta-
va, isohko mies, 39-47v. Täällä odottaa 
39v nainen, joka on avovankilassa. Tutus-
tutaan, ihastutaan, rakastutaan. (1208181)

Olet luotettava, rehti, raitis, asiallinen, lu-
pauksensa pitävä, pystyvä ja osaava, 50-
60v mies. Kirjoittele. Tutustutaan. (1208166)

Tässä 25v nuorinainen. Etsin vanhem-
paa miesseuraa, miel. aikuista, kypsää 
miestä, n. +60v. Isopovinen, tykkään 
harrastaa vähän kaikkea. (1208163)

Etsin kunnollista, luotettavaa, 50-60v 
miestä, jolla elämä kunnossa, mut-
ta kumppani haussa, kaiken kivan mer-
keissä. Oon kuusikymppinen. (1208150)

Kivaa, vapaata miestä, 60-75v, kaipailee 
mukava, rehevä nainen, 72v. Miel. Savu-
ton. Joko jouluna nähdään? (1208056)
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Den finlandssvenska 

Kontakten

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 17193. Numerosi 
pysyy salaisena.

2 Ilmoituksen 
jättäminen

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

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 17193.

4 Oma ilmoitus: 
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, 
teksti  viestit nroon 17193 1,50e/kpl.

Huom! Tekstiviestinumero on lyhenty-
nyt. Ennen 173193 NYT 17193

Etsin 18-70v top-miestä. Olen 54v uk-
komies Vaasasta. (1207251)

Mies, 58v, etsii sinua mies satunnaisiin 
tapaamisiin, voit olla muultakin alueel-
ta. Ei tyttöilyä, tutustutaan. (1208402)

Hellää erotiikkaa etsii 60v top-ukm 
luotettavasta miehestä. Meidän salai-
suus. Sjk + ymp. (1208351)

Etsin tukevaa työmiestä tai maalais-
miestä, +55v, joka ajelee vanhemmalla 
pakulla tai lava-autolla. Olen miehekäs 
maaseudun mies. (1208328)

Onko tanakkaa metsuria, +50v, jota kii-
hottaa turvakamppeet, saappaat, pihka-
läntit, sahabensan haju ym. metsätouhu? 
Samanlainen maalaisjuntti. (1208221)

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

Olen 59v hierojamies btm, haen muka-
vaa toppia. (1208073)

Bi, 66v btm vailla top-seuraa, myös ulko-
maalaiset. Olen terve, ok mies. (1207788)
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