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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!

#

BOCK’S 
JUHLASAHTI

HYVÄÄ JOULUN ODOTUSTA Tervetuloa Jouluiseen Tolkin Kauppahalliin!  KYLLÄ ON HALPAA !

Tarjoukset voimassa  21.12 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! 
Muoviset joulukuuset isot valikoimat, eri pituisia
Julgranar i plast, stort utbud, olika längder -40%
Kaikki vahakankaat myös Jouluiset uudet mallit!!!
Alla vaxdukar, även nya juliga modeller -25%
Lyhdyt kaikki mallit Jätti-valikoimat
Alla modeller av lyktor, Jätteurval -25%
Serla valkoinen WC-paperi 24 rullaa +30%
Serla vitt WC-papper 24 rll. +30% 9,50€
Työkaluosastolta: Näistä merkeistä ProMaster, Ampro, Einhell; 
Stanley yli 100€ kertaostoista 20€ alennusta!!!!
HUOM HARVOIN TARJOLLA! Laatua, tarpeeksi järeitä!!! 
JÄTTIERÄ KÄYTETTYJÄ PUUNTYÖSTÖKONEITA, PUUSEPILLE JA 
HARRASTELIJOILLE: Puusorveja, vannesahoja, pyörösahoja, isoja 
nauhahiomakoneita, lehtisahoja. Pellintyöstöön: prässi, kanttikoneita, 
levyleikkureita!!!!!!!

Hovioikeudenpuistikko 18, 65100 Vaasa
Ma-Pe 10-18.00 | La 11-15.00

+358 6 319 77 00 | multitronic.fi    

HP 250 G6 Dark Ash Silver

279
norm. 299

15.6” HD |
Intel Celeron N3060 1.60 GHz
4 GB Keskusmuistia | 500 GB
DVDRW | Intel HD Graphics 400 
Windows 10

KANNETTAVA

LEGO CREATOR

24,90Löydä lisää Lego

tuotteita tästä:
multitronic.fi/l

ego

79
Logitech
UE ROLL 2

TÄYDELLINEN

JOULULAHJA!

E-Blue

39
norm. 69

 Cobra Backlit Gaming Set

HIIRI, KUULOKKEET
 & NÄPPÄIMISTÖSAMASSAPAKETISSA!

TILAA nYT - MAKSA KAHDESSA KUUKAUDESSA
Nyt saat 60 päivää täysin kulutonta maksuaikaa

Seuraava Megalehti ilmestyy 
viikolla 1, 2018. 

Hyvää Joulua ja Uutta Vuotta! 
Nästa nummer av Mega 
utkommer vecka 1, 2018 

God Jul och Gott Nytt År!

De stora gamla träden

Foto: Hans Hästbacka

S6-7

S2-3



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! 

TERVETULOA 
PUUROPADALLE PORISEMAAN 

EU:STA JA VAASASTA
MAANANTAINA 18.12. KLO 11

VAASAN TORILLE

Euroopan parlamentin  

Sosialistien & Demokraattien
ryhmä

S&DOle yhteydessä ja liity sähköpostilistalle verkkosivuilla!

100-vuotis-
juhla vuoden 

kunniaksi sadalle 
ensimmäiselle 

kännykän lisäakku! 
(1/talous)

Bock’s Juhlasahti valmistettiiin 
Suomen 100-vuotisjuhlan kun-
niaksi, mutta kiinnostus sahtia 

kohtaan heräsi jo kuusi vuotta sitten, 
kertoo Bock’sin panimomestari Ale-
xander Maier. Tuolloin Kauhajoella 
sahdinvalmistusta opiskellut ja perhe-
tuttu Seppo Oja tutustutti saksalaisen 
Maierin tähän suomalaiseen perinne-
juomaan. Vaikka sahdin muotoja on 
monia niitä yhdistää suodattamatto-
muus ja, että raaka-aineina on käytetty 
etupäässä ohra- ja lisänä vähäisessä 
määrin ruismaltaita sekä joskus vehnää 
ja kauraa. Sahti käytetään tuorehiivalla 
ja maustetaan usein katajalla tai kata-
janmarjoilla, toisinaan myös humalalla. 
Monesti, varsinkin ennen vanhaan, 
raaka-aineiden valintaa on kuitenkin 
käytännössä ohjannut niiden paikalli-
nen saatavuus. 

Miltä sitten Bock’sin Juhlasahti mais-
tuu? Kävimme idean juurilla, Kauhajo-
ella selvittämässä.

Kauhajokilaiset Jouko Junttila ja Pasi 
Kuusisto ovat sahdin tekijöitä. Sahti-
kulttuuri on ollut heille tutu jo pienestä 
pitäen ja sahtia on aina ollut tarjolla 
erilaisissa juhlissa ja etenkin häissä. 
Yleensä he valmistavat oman sahtinsa 
yhdessä ja reseptiä on hiottu ajan kans-
sa. Pitkäjänteinen työ onkin kantanut 

hedelmää palkintojenkin muodossa; 
vuonna 2015 kaksikko voitti sahdin 
Kuurnamestaruuden omalla reseptil-
lään.

Kuultuaan Bock’sin Juhlasahdista 
Junttila ja Kuusisto olivat innokkaita 
maistamaan aikaansaannosta. Mukaan 
oli tullut verrokiksi myös heidän omaa 
sahtiaan. Raadin mielestä Bock’sin sahti 
oli maultaan hyvä, vaikka olikin eri-
lainen kuin mihin ovat tottuneet. Eroa 
oli erityisesti jälkimaussa joka Junttilan 
ja Kuusiston sahdissa on hyvin makea, 
kun taas Bock’sin sahdissa makeus on 
paljon hillitympi. Ero saattaa johtua 
siitä, ettei kaksikko käytä sahdissaan 
lainkaan humalaa.

Sahti antoi paljon jutunjuurta ja aikaa 
riitti sahdin maun syvällisempään arvi-
ointiin. Junttilan mielestä Bock’sin sahti 
pitää makunsa erittäin hyvin ja oikeas-
taan paranee seistyään pitkään pöydäl-
lä. Sahdin korkeampi lämpötila tuokin 
maut paremmin esille. Kuusisto antoi 
myös pienen vinkin, että sahdin voisi 
lämmittää mikrossa ennen nauttimista 
”ettei kylmä sahti nouse päähän, kuten 
appiukolla oli tapana sanoa".

Kaiken kaikkiaan Bock’sin Juhlasahti 
sai hyvän arvosanan ja eritysesti tykät-
tiin väristä, tuoksusta ja jälkimausta.

Kuvassa Jouko ja Pasi

Juhlasahti
Suomen 100-vuotisjuhlan kunniaksi valmistettu 
perisuomalainen sahti. Käsinpoimitut raaka-aineet 
ovat perinteitä noudattaen kerätty omilta pelloil-
ta ja metsiköistä antaen tälle juhlasahdille aidon 
pohjalaisen vivahteen.  

jubelsahti
En urfinsk sahti för att uppmärksamma FInlands 100-
års jubileum. De handplockade råvarorna är sedenligt 
insamlade från våra egna fält och dungar vilket ger 
denna jubelsahti en äkta österbottnisk nyans.

- Aito perinteinen juhlajuoma
BOCK’S  JUHLASAHTI 3



LOKAL OMSORG  - Promedi, Himalajagatan 9, 65100 VASA, 06 357 7700, www.promedi.fi

GE EN ANNORLUNDA GÅVA, 
ETT PRESENTKORT TILL PROMEDI.

PAIKALLISTA HUOLENPITOA - Promedi, Himalajankatu 9, 65100 VAASA, 06 357 7700, www.promedi.fi

Lääkärikeskus / Läkarcentral / Medical Center

Himalajankatu/Himalajagatan 9

65100 VAASA/VASA

Puh./Tel. (06) 357 7700

www.promedi.fi
info@promedi.fi

Promedin terveyspakettilahjakortti sisältää tarpeelliset laboratoriotutki-

mukset valintasi mukaan niin keski- tai seniori-ikäiselle miehelle, naiselle 

kuin vaikkapa kuntoilijalle.

Promedis hälsopaketpresentkort innehåller nödvändiga laboratorieunder-

sökningar efter ditt eget val för till exempel en medelålders eller äldre man, 

kvinna eller motionerare.

The Promedi Health Package Gift Card includes the necessary laboratory 

examinations at your choice for a middle aged or senior man or woman, or 

for someone who is interested in his/her fitness.

Lahjakortti / Presentkort / Gift certificate

PROMEDIN TERVEYSPAKETTI 

PROMEDIS HÄLSOPAKET

PROMEDI’S HEALTH PACKAGE
PROMEDIN TERVEYSPAKETIT 

PROMEDIS HÄLSOPAKETER

PROMEDI’S HEALTH PACKAGES
Kunto/Kondition/Fitness 

Vitamiini/Vitamin  
Lady
Lady laaja/omfattande/extensive

Äijä/Herr/Dude 
Äijä/Herr/Dude laaja/omfattande/extensive

Vuositarkastus / Årskontroll / Annual control

Gastropanel
Hertta Sydän/Hjärta/Heart 

Eläkeläisen terveystarkastus / pensionärens 

hälsokontroll / physical examination, pensioner

Kenelle/Till/To:

Summa/Amount:

Keneltä/Från/From:

Promedi, allekirjoitus/underteckning/signature:

Voimassa / Giltig till / Expiration date:

ANNA ERILAINEN LAHJA, 
LAHJAKORTTI PROMEDIIN.
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Det är två och ett halvt år sedan jag såg 
den mäktiga tallen för första gången. 
Grovstammig och vidkronad växer den 

på en strandsluttning vid en fågelrik vik. En 
svärm med skrattmåsar flög över våtmarken, 
vita mot den blå vattenspegeln och försom-
marens grönskande matta av spirande starr där 
måsarna hade sina bon.

Måsvimlet fick vänta så länge, även så än-
derna och doppingarna, för den stora tallen 
fångade hela  min uppmärksamhet. Orubblig 
och respektingivande stod den på sin växtplats 
och dominerade strandsluttningen och viken, ja 
hela strand- och sjölandskapet med sin spirande 
grönska och sitt stimmande fågelliv under en 
blånande vacker himmel.

Tallen vid skrattmåsarnas vik hör till de 
främsta landskapsträd jag mött. Den är massiv 
och grönskar året runt som barrträd gör, utan 
några synliga tecken på åldrandets begynnande 
skröplighet. Varför skulle den det? Den är bara 
tvåhundra år gammal, men vuxen sedan hundra 
år tillbaka och borde med rätta benämnas fura. 
Och den har mellan trehundra och fyrahundra 
år kvar av sin livstid, så välmående och storm-
fast ser den ut. 

Där den står ner på den sydvända strandslutt-
ningen har den allt den behöver: ett soligt och 
varmt läge under sommaren, gott om utrymme, 
fri tillgång till vatten och näring. Utan konkur-
rens från andra träd har den fått växa fritt, och 
även tagit för sig av allt det goda. Ingen vet, om 
den är planterad eller självsådd. Kanske har nå-
gon strandboare med tjärad träbåt och givande 
fiske i viken revirmärkt sin båtplats med tallen 
i början av 1800-talet, när Finland rycktes loss 
från Sverige och införlivades med Ryssland?      

Furan vid skrattmåsarnas vik har sett fem 
generationer strandboare arbeta med fiske, 
slåtter, jakt och boskapsskötsel på viken och 
längs stränderna. Nu i modern tid får furan för 
det mesta stå ensam. En bit bort brukar en av 
boarna från husen uppe på backkrönet ha en 
mjärde eller två i fiske under sommarhalvåret på 
grunt vatten för abborre, braxen och gädda. En 
smal stig genom den frodiga ört- och gräsve-
getationen på sluttningen är allt som skvallrar 
om det småskaliga husbehovsfisket. Båten ligger 
gömd invid ett skymmande videsnår.

Ibland gör jag mig ärenden till viken under 
olika årstider, för att följa med årets gång och 
fågellivet under sommarhalvåret - och inte 

minst för att betrakta den mäktiga furan och 
fotografera den, ibland på håll, ibland närgånget. 
Det händer att furan är den främsta orsaken till 
mitt besök. Stora, gamla träd utstrålar så mycket 
värdefullt: livskraft och trygghet, barsk skönhet 
och stor personlighet, tidlöshet och orubblighet. 
Det är hälsosamt att se och uppleva stora och 
gamla träd. De skänker människan plats och tid 
och rum i livets och naturens gång.

De gamla träden skapar också en hel värld av 
liv, där de står ensamma i landskapet eller växer 
på utvalda platser i skogen. Otaliga insekter och 
spindlar lever på och omkring de gamla träden. 
Så gör även snäckor, mossor och lavar, liksom en 
del fåglar och enstaka däggdjur. Ju äldre och mer 
fårad med grov bark och naturliga håligheter ett 
gammalt träd blir, desto fler arter och individer 
lever på och i trädgamlingen.  

När de gamla träden en gång faller för tidens 
tand, ger de liv åt andra arter under många år 
framöver. Nebrytningen och förmultningen av 
de grova stammarna och vida grenkronorna tar 
lång tid och berikar skogsmarken med många 
ovanligare och hotade arter. Tillgången på död 
och murknande ved är den viktigaste resursen 
för skogsnaturen med tanke på hotade arter i 
skogen. Murkande ved, både liggande och stå-
ende, kan det inte finnas för mycket av i skogs-
naturen med tanke på den biologiska mångfal-
den och de hotade arterna.

I det öppna landskapet får en fallen trädgam-
ling mera sällan ligga kvar, eftersom den för det 
mesta finns ute i odlingslandskapet. De ligger i 
vägen för traktorer och redskap, men så länge de 
lever och står skänker de det öppna landskapet 
både skönhet och perspektiv. De är inte många 
de ensamma landskapsträden, men de respek-
teras och vårdas av sina ägare. De får ibland till 
och med växa mitt ute på åkern, omgivna av 
mognade korn eller havre under sommaren och 
mitt bland mörka plogskivor på hösten.

Varje gång jag ser ett ensamt landskapsträd 
på en åker eller dikeskant, skänker jag odlaren 
en tacksam tanke och önskar att odlarens och 
trädets gemensamma vandring genom livet och 
årstiderna skall vara långt och rikt. Det en-
samma landskapsträdet är en levande symbol för 
aktning för livet och tiden mitt i det vidsträckta 
produktionslandskapet. Må de leva länge de 
personliga och ståtliga landskapsträden, och 
måtte nya växa upp, präglade av stormvindar 
och vinterväder!    

De stora 
gamla träden
 Text och foto: Hans Hästbacka

De gamla träden skapar en egen värld.

Ofta har de gamla träden en tilltalande personlighet.

Den tvåhundraåriga furan 
vid skrattmåsarnas vik, 
Haapajärvi.

Landskapsträdet i 
odlingslandskapet, Övermark.
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Kaupungin mahtavin ilotulitus!
Stans mäktigaste fyrverkeri!

New Year 2018

You need 
to know!

suomenkuvalehti.fi

A New 
Quantum Physics?
• Recent measurements from 
the Large Hadron Collider show 
a discrepancy with Standard 
Model predictions that may hint 
at entirely new realms of the uni-
verse underlying what’s described 
by quantum physics. Although 
repeated tests are required to 
confirm these anomalies, a con-
firmation would signify a turning 
point in our most fundamental 
description of particle physics to 
date.

IN BRIEF
• Two new papers offer up a novel 
method for neural networks to 
tackle translation. Rather than us-
ing supervised machine learning, 
these studies let the systems figure 
out things for themselves..

IN BRIEF
• A team of scientists from South 
Korea has created a chemical 
that can prevent hair loss and 
promote hair growth. Known as 
PTD-DMB, the substance has 
been shown to work on mice, 
and it is now being tested for 
toxicity before human trials are 
considered.

https://futurism.comTHIS WEEK IN SCIENCE
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www.megamedia.fi

Julkaisemme viikoittain lukijoiden kuvia digial-
bumissa. Voit osallistua sähköpostitse, lähettä-

mällä kuvasi sekä nimesi osoitteeseen mega@upc.fi 
Vi publicerar varenda vecka våra läsares bilder 

i digialbumet. Du kan delta via e-post. Skicka 
in bilden till mega@upc.fi med namn och ort. 

11  10

  Varpu Hyssy, Isokyrö.

Leena Minkkinen, Merikaarto. "Suomi 100 vuotta"

Magnus Udd, Malax. "Fint att flagga för 
Finland 100 år.

Varpu Hyssy, Isokyrö.

Matti Hietala "Suomi Finland 100 Sanoin Ja Sävelin".

Heikki Palonen Heikki Palonen "Itsenäisyyspäivä Vaasan sankarihautausmaalla".

Fotokamp
Fritt tema

Deadline för inlämning av bilder 22.12.2017 kl. 13.00 
Bilderna publiceras på Megas hemsida megamedia.
fi efter kl 13 den 22.12. Då startar omröstningen. 
Gå in på hemsidan, bilderna finns tillsammans med 
digialbum-bilderna, men är märkta "Valokuvakamp-
pailu" och rösta/gilla.
Omröstningen avslutas onsdagen den 3.1. 2018 kl 
13.00.
Vinnaren publiceras i Mega vecka 2, 2018. 
Deltag genom att skicka in 1 bild (med fritt tema) via 
e-post till mega@upc.fi. Bifoga dina kontaktuppgifter 
och nämn också att du deltar i fotokampen. 
Obs! Även efter omröstningen avslutats kan man 
rösta/gilla bilderna, men dessa röster räknas inte 
med i fotokampen. Som pris får vinnaren 100€ i 
rena pengar! Vinnarbilden publiceras även i Megas 
Digialbum.
Det går bra att sända in bilder som inte deltar i foto-
kampen men som publiceras i digialbum.

Valokuvakamppailu
Vapaa aihe

Aikaraja kuvien lähettämiseen 22.12.2017 kl 13.00.
Kuvat julkaistaan Megan kotisivuilla megamedia.fi klo 13 
jälkeen 22.12. Tällöin alkaa äänestys. Avaa kotisivu, löydät 
kuvat digialbumikuvien joukosta, mutta ne on merkitty 
"Valokuvakamppailu" ja äänestä /tykkää.
Äänestys päättyy keskiviikkona 3.1.2018 kl 13.00.
Voittajan nimi julkaistaan Mega-lehdessä vko 2, 2018.
Osallistu lähettämällä 1 kuva (vapaa aihe) sähköpostitse, 
mega@upc.fi. Liitä mukaan yhteystietosi ja mainitse 
myös että osallistut valokuvakamppailuun. 
Huom! Voitte äänestää/tykätä kuvista myös äänestyksen 
päätyttyä, mutta nämä äänet ei lasketa valokuvakamp-
pailuun. Voittaja saa 100€ puhdasta rahaa! Voittajakuva 
julkaistaan myös Megan digialbumissa.
Voitte myös lähettää kuvia jotka eivät osallistu valokuva-
kamppailuun, ne julkaistaan tavalliseen tapaan 
digialbumissa.

!
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www.megamedia.fi

Heikki Palonen "Joulupukin juna Vaskiluotoon"

13  12

Kent-Göran Grönlund, Kaskö

Boris Berts

 Heikki Palonen
 Heikki Palonen

Esa Rönkä, Vaasa
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www.megamedia.fi
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Christian Nylund, Vasa. "En blek decembersol lyser i Vasa".

Marianne Gråbbil-Hakkola

Marita Mannila, Kauhajoki. "Siniristilippu 6.12".

Janne Lyttinen

Stina Matrikainen, Mässkär. "Näin loppu sesonki".

Tuija Sundholm, Vaasa. "Upea auringonlasku".
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www.megamedia.fi
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Vyacheslav Kostromin, Vaasa

Raimo Vuorenmaa "Sundominlahti 5.12.2017"

Paula Viitanen, Teuva

Tuula Taskinen, Vaasa. " Metsä toivottaa kaikille lukijoille..."

Jorma Ahvenlmpi, Härmä. "Talviruokinta".

Sirpa Viitala, Kauhajoki. "Joulukuinen auringonnousu".



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

Ruuturivien ylä- ja sivumarginaaleissa kerrotaan vihjeenä 
kunkin rivin peräkkäisten väritettävien ruutujen määrä. Väri-
tettyjen ruuturyhmien väliin on aina jätettävä vähintään yksi 
tyhjä ruutu. Esimerkiksi vihje ”3 6 2” tarkoittaa, että rivillä 
on yksi kolmen, yksi kuuden ja yksi kahden värillisen ruudun 
ruuturyhmä. Japanilaiset ristikot ovat yleensä mustavalkoisia. 
On myös samalla tavalla ratkaistavia, mutta monella eri värillä 
täytettäviä ristikoita. Niissä vihjenumeroiden värit kertovat, 
minkä väriseksi kyseiset ruudut tulee värittää. Eriväristen vih-
jenumeroiden väliin ei välttämättä tule yhtään tyhjää ruutua.

Japanilaisen ristikon ratkaiseminen kannattaa aloittaa 
etsimällä ruudukosta rivejä, joilta väritetään kaikki ruudut. 
Jos väritettävien ruutujen määrän kertova numero on suu-
rempi kuin puolet rivin pituudesta, voi päätellä ruudut, jotka 
varmasti väritetään. Risteäviltä riveiltä kannattaa etsiä rivit, 
joista väritetään vain yksi ruutu tai yksi ruuturyhmä. Sen 
avulla selviää varmasti tyhjiksi jäävät ruudut.

Jos yleisimmillä metodeilla ei saada täytettyä 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 todennäköi-
syyksien mukaan lähteä täyttämään ruutuja. Jo yksikin väärin 
väritetty ruutu voi muuttaa ristikon lopputuloksen totaalisesti, 
ja vikaa voi olla mahdoton jälkeenpäin paikantaa/korjata.

Lähde: Wikipedia

Japanskt 
bildkryss
även japanskt korsord[1] eller nonogram[2], är en 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 varianter 
med flera färger. Då anger ledtråden också vilken färg den 
färgade raden ska ha, till exempel genom att siffrorna är färgade. 
I detta fall krävs ingen vit ruta mellan färgade rutor av olika färg. 
Som exempel en svart fyra följd av en röd tvåa innebära att fyra 
svarta rutor följs av några tomma rutor och två röda rutor eller 
att fyra svarta rutor följs direkt av två röda rutor.

Källa: Wikipedia

Ratkaisu julkaistaan 
Megassa viikolla 1. 

Lösningen publiceras 
i Mega vecka 1.

5 9 7 6

4 3 2

6 5 3

2 8 9 7

7 6

6 5 8 3

6 8 2

3 4 8

8 7 3 9

Puzzle 1 (Very hard, difficulty rating 0.87)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Sun Dec  3 14:10:14 2017 GMT. Enjoy!
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Bazi & Mazi

Zitz

SUDOKU
#1 #2 #3

4 7 8

1 3 6

5 1 8 2 9

7 6 3

4 7

8 3 6

6 8 4 2 5

1 6 2

3 1 7

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.62)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Sun Dec  3 14:10:26 2017 GMT. Enjoy!

3 6 4

7 1 3 8

4 7 3 1 5

4 5

3 9 2

7 8

4 2 9 6 8

3 9 8 6

6 1 7

Puzzle 1 (Easy, difficulty rating 0.38)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Sun Dec  3 14:10:37 2017 GMT. Enjoy!
Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.62)

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

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Sun Dec  3 14:10:26 2017 GMT. Enjoy!

Puzzle 1 (Very hard, difficulty rating 0.87)

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

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Sun Dec  3 14:10:14 2017 GMT. Enjoy!

Puzzle 1 (Easy, difficulty rating 0.38)

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

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Sun Dec  3 14:10:37 2017 GMT. Enjoy!
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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.
Yleisöopastus sunnuntaina 17.12 suomeksi 
klo 14 ja ruotsiksi klo 13.Opastus sisältyy 
museon sisäänpääsymaksuun.
Avoinna: tiistai–sunnuntai 10-16
Pääsymaksut: 7 € / 5 € / alle 18 v. ilmainen
Hovioikeudenpuistikko 4, Vaasa

KUNTSIN MODERNIN TAITEEN MUSEO
KALLE HAMM & DZAMIL KAMANGER: MAAN ÄÄRIIN 
23.9.2017–21.1.2018
Näyttely on eräänlainen matkakertomus 
ihmisten ja kasvien selviytymistarinoista, ja 
käsittelee sitä miksi joku jättää oman koti-
seutunsa ja sekä mitä hän kohtaa matkallaan 
uuteen paikkaan.
Avoinna: tiistai–sunnuntai 11–17
Pääsymaksut: 7 € / 5 € / alle 18 v. ilmainen
Sisäsatama, Vaasa

POHJANMAAN MUSEO
JÄÄKÄRIT 6.10.2017–27.5.2018
Näyttely esittelee jääkäriliikkeen ja jääkärei-
den historiaa sekä vuosien 1917 –1918 tapah-
tumia Vaasan ja Pohjanmaan näkökulmasta. 
Avoinna: tiistai–sunnuntai 10–17  
Pääsymaksut: 7 € / 5 € / alle 18 v. ilmainen. 
Museokatu 3, Vaasa

VAASAN TAIDEHALLI
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
JANI JÄRVINEN - MAALAUKSIA JA PIIRUSTUKSIA
9.-31.12.2017 
Korsholmanpuistikko 6, Vaasa
Taidelainaamo.
Avoinna ke-pe klo 13-18 ja la-su 12-15
Vapaa pääsy

ATELJE TORNI 
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

Näyttelyt
TIKANOJAS KONSTHEM
MATTI VISANTI – ILLUSTRATÖR OCH ARKITEKT 
13.10.2017–4.2.2018
På utställningen visas den österbottniske 
arkitektens, konstnärens och illustratörens 
mångsidiga produktion.
Öppen guidning för publiken ordnas 
söndagen den 17.12 kl. 13 på svenska och 
kl. 14 på finska.  Guidningen ingår i museets 
inträdesavgift.
Öppet: tisdag–söndag 10–16
Inträde: 7 € / 5 € / under 18 åringar gratis. 
Hovrättsesplanaden 4, Vasa

KUNTSI MUSEUM FÖR MODERN KONST
KALLE HAMM & DZAMIL KAMANGER: VID VÄRLDENS 
ÄNDE 23.9.2017–21.1.2018
Utställningen är ett slags reseskildring som 
består av överlevnadsberättelser om växter 
och människor, och tar upp varför vissa 
lämnar sin egen hembygd och vad som möter 
dem på resan till en ny plats.
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 10–17Inträde: 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
JANI JÄRVINEN - MÅLNINGAR OCH TECKNINGAR
9.-31.12.2017 
Konstutlåning
Korsholmsesplanaden 6, Vaasa
Öppet ons-fre kl. 13-18 och lö-sö 12-15
Fritt inträde
ATELJÉ TORNI
Öpp. ti-to 12-18 lö-sö 12-16. Storalånggatan 
66 Vasa. Fritt inträde.

BOCK´S CORNER BREWERY 
Gerbyvägen 18

BOCK´S CORNER BREWERY, LADAN

Utställningar

Här hittar du Bock’s Vinteröl
Täältä löytyy Bock’sin Talviolut

ABC Kivihaka Vaasa
Prisma Vaasa
Citymarket Stenhaga
Citymarket Centrum
K-Supermarket Huutoniemi
K-Supermarket Wasa
K-market Palosaari
K-market Pitsitehdas
K-market Suvilahti
K-market Sundom
Minimani Vaasa
Sale Pukinkulma
S-market Gerby
S-market Palosaari
S-market Ristinummi
Wasaline Express shop
Pub O’malleys

K-market Kvevlax
S-market Smedsby
K-Supermarket Piffi
Sale Replot
Berny´s Café & Restaurant
S-market Köpings Malax
K-market Petalax
K-market Närpes
Lind’s Kök Närpes
Hotel Red & Green
K-Supermarket Selleri

Pien Helsinki
Pien Espoo

Citymarket Oulu Kaakkuri
Sokos Herkku Oulu

Citymarket Kuopio Päiväranta
Citymarket Turku Kupitta
Pub Winston Pori
Deli Bakers Lohja
Varusteleka

Prisma Ylivieska
Citymarket Kokkola
Prisma Kokkola 
Citymarket Jakobstad
Prisma Jakobstad
S-market Uusikaarlepyy
K-market Oravais
S-market Vörå
Elsa’s kök Vörå
S-market Vähäkyrö

Bock’s Vinteröl
Bock’s Talviolut

Äkta julöl på bordet!      Aito jouluolut pöydälle!

2,50€
i Bock’s gårdsbutik

Bock’sin 
kyläkaupassa



Man, 44 år, glad, snäll, med liten 
son, söker troende kvinna i 06-omr., 
änkling. (1191811) T

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

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

MTV3 s. 830
Sub s. 830

Koko maan 
kohtaamispaik-
ka teksti-tv:ssä

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

Olen seniori-ikäinen ja etsin sopusuht., 
65v naisen seuraa, miel. urheilullinen, 
06-alueelta. (1190917)

Här fi nns en trevlig, 36-årig kille som 
söker en trevlig kvinna i lämplig ålder. 
(1190786) T

Kiva, 06-alueen mies etsii vanhem-
man, pehmeänpyöreän naisen seuraa. 
Jos tykkäät hellyydestä, suudelmista 
ja muusta lämpimästä läheisyydestä, 
niin ota yhteyttä. (1190736)

Olen 46v, vapaa, luotettava, fi ksu, 
naista arvostava, alkoton mies 06-alu-
eelta. Etsin seuraa tositark. Nainen, 
tekstaile. (1189929)

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

Olen 52v bi Kurikasta. Etsin nuorta-
miestä mm-juttuihin. Olen luotettava. 
(1200072)

Jag är en man, 58 år, ej tjock och ej smal, 
ser hyfsad ut enligt andra. Pratar bå-
de svenska och fi nska, ren och frisk. Sö-
ker dig man, 50+, för vänskap och trevlig 
samvaro. Vasa med omnejd. (1199604)

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

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

Luotettava, 50v ukm etsii sinua luotet-
tava ukm. (1192345)

Haen sinua mukava ja vapaa, +50v 
gay-top mieskaveriksi. Minä 44v gay-
btm. Voit olla kauempaakin. (1199904)

Mies, 43v, hakee n. 50v, siistiä gay- tai 
bi-miestä 06-alueelta. Ite olen 185/90 
ja kokematon. (1198913)

Mies, 57v, 06-alueelta etsii nuorta 
miestä tapaamisiin silloin tällöin. Katso-
taan sit miten asia etenee. (1197619)

Ilmoituksen jättö
SOITTAMALLA

Soita 0600 - 41 33 97 (pvm). Toimi 
ohjeiden mukaan. Ilmoituksen hinta 10€
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Olen nainen, etsin 06-alueelta tanssi-
tait. miesystävää. Itse tykkään tanssi-
misesta, olen vapaa kulkemaan, työ-
elämä takana, olen nuorekas, elämän-
tavat on kunnossa. (1192987)

Jag fyllde 70 år, änkakvinna från 
Karis. Nu får det vara slut med en-
samheten. Skriv så får vi se, om det 
matchar. (1198420)

Olen nainen, 65v. Etsin miestä, 65-
75v. Olen eronnut kauan sitten. Otat-
han yhteyttä. Pohjanmaa. (1197927)

Hakusessa kiva, tavallinen, rehti, vapaa 
mies, n. 50-65v. Toiveen esitti +50v, 
vapaa nainen. (1196374)

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, ulospäinsuuntau-
tuva, spontaani, 47v, vaasalainen nai-
nen 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)

Ilmoita
Annonsera

mega.mainostaja.com

Täs vapaa mies 06-alueelta. Olen 46v, 
hoikka, rehellinen, fi ksu, töis olen. Sinä va-
paa nainen, olet mukava, hoikka, puhelias, 
saa olla lapsia. Läheltä Sjk:a. (1201358)

Maaseutuhenk., pitkähiuksinen, aito blon-
di, 47-56/160-170/miel.XL, rehellinen, ei 
tupakkaa/alkoholia. Olisi hyvä, jos harras-
taisit liikuntaa kanssani, osaat laittaa ruo-
kaa/hoitaa kotia. Sinulle paikka okt:ssa 
maaseutukaupungissa. (1201355)

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)

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, 
mukavaa naista tosissaan, jos sellai-
nen vielä on. (1199595)

Sinä fi ksu, kiva nainen. Tule kaveriksi, 
ystäväksi, kumppaniksi. Olen 68/183, 
vapaa, mukava, rehti mies 06-alueelta. 
Nimim. Tanssinharrastaja. (1199443)

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)

Sjk, sinua hoikkavart., 35-50v hetero-
/bi-nainen etsii tositark. 43v, bi-henk., 
lapseton mies. (1197144)

Haen naista 06-alueelta, 50-65v ikäistä. 
Kaikkeen kivaan, rantasauna lämpimänä 
Lappajärven rannalla. Myös kulttuurista 
olen kiinnostunut. Tule minun ystäväkse-
ni, sinä järviseudun nainen. (1196957)

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

Den fi nlandssvenska 

Kontakten

Mies, 24v, etsii naisseuraa, 35-60v. 
Ole rohkea ja laita viestiä 06-alueel-
ta. (1194561)

Man, 60+, jobbar, frisk, ungdomlig, sö-
ker kvinna, 55-70 år, för gemensam fram-
tid. Intr. bl.a. havet, musik (country), gamla 
amerikanska bilar m.m. (1194506) T

Mies, 58v, etsii vanhempaa naista tosi-
tark. 06-alueelta. (1193212)

Ledig man mitt i livet söker kvinna, 
50+. Jag i 06-omr., var fi nns du? 
Höres. (1192850) T

Haluan n. ikäiseni naisen omakse-
ni. Olisit töissäkäyvä, et nipo, sella-
nen norminainen. Pikkupaheet sallittu. 
Mies, 46v, 06-alueelta. (1192072)

Nainen, +40v, löytäisinkö sinut? Kivan 
ja vapaan naisen. Rakastutaan ja tykäs-
tytään ja ollaan kahden. Yhteiselo kuu-
lostaisi kivalta. Mies, 46v. (1191942)

megamarkkinat

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

mega.mainostaja.com

MYYDÄÄN
Talvivarma, lämmin Saab 93 
h-auto hyvään perheeseen. 
Varsinais-Suomi. Hp. 890e 
P. 0409697111

OSTETAAN
Keräilijä ostaa vanhoja sete-
leitä, hopea-/kultarahoja, so-
tamerkit, tasku-/rannekellot 
ym. Tarjoa, käteismaksu. 
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, 
söker ny vänskap från man, 30-45 år, 
bor i 06-omr. (1193076)









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)



Kun jouluvalmistelut aloittaa ajoissa, ei viimeisille viikoille kasaan-
nu liikaa paineita. Salla-Maria Tiensuu askartelee joulukortteja jo 
kesällä.

JOULU
Salla-Maria Tiensuulle joulu on se juttu. Jouluinnostus on kasvanut joka 
vuosi sitä tahtia, että Tiensuu on itsekin joutunut pohtimaan, mistä on 
kyse. 
– Se on ehkä joku selviytymisvaisto. Kun on pimeä ja masentava syksy, 
eikä ole mitään muuta odotettavaa, niin tarraudun jouluun. Se on valoa 
tunnelin päässä, Tiensuu pohtii. 
Jouluihminen aloittaa valmistelut ajoissa ja fiilistelee aidosti joulun ele-
menttejä. Tiensuun lähipiiristä ei löydy ihan saman asteen intoilijoita. 
– Kyllä meidän perheessä kaikki pitävät joulusta, mutta muut eivät ole 
näin jouluhörhöjä. Poikaystävä oli alkuaikoina aika vastahakoinenkin, 
eikä ymmärtänyt, miksi joulu on minulle niin iso juttu. Vähitellen hän on 
tottunut, enkä anna kauheasti vaihtoehtoja, Tiensuu nauraa. 

Joulujuttuja pitkin syksyä
Virallisesti joulupyhät kestävät vain muutaman päivän, mutta useilla joulu 
alkaa jo huomattavasti aiemmin. Tiensuulla ensimmäiset joulun merkit 
tulevat kesällä. 
– Askartelen joulukortteja kesälomalla ja kuuntelen samalla joululauluja 
päästäkseni oikeaan fiilikseen. Seuraavan kerran annan itselleni luvan 
alkaa odottaa joulua lokakuussa: suunnittelen joulukoristeita, leivon pi-
pareita, laittelen enemmän kynttilöitä. Semmoista lämmittelyä, Tiensuu 
kuvailee. 
Mutta eikö näin aikaisin aloittamalla ehdi jo källystyä jouluun mennessä?
– Täytyy pitää tietynlainen maltillisuus, ettei ihan hukuta itseään joulu-
asioilla. Ja kyllä Bublén joululevy aika monta kuuntelua kestää, Tiensuu 
arvioi. 
– Toisaalta heti väliviikolla täytyy saada kaikki koristeet pois. Siinä vai-
heessa on kivakin alkaa suunnitella uusia juttuja sen jälkeen, kun joulu on 
täyttänyt ajatukset jo syksyllä. 

Kohti stressitöntä joulua
Tiensuulle joulu on se ajankohta, kun eri puolella Suomea asuvat perheen-
jäsenet kokoontuvat yhteen ilman, että kenelläkään on kiire minnekään. 
– Olemme sopineet perheen kesken, ettemme osta toisillemme joululahjo-
ja. Se tekee joulustamme huomattavasti helpomman. Vietämme aikuisten 
joulua, jossa keskitytään yhdessäoloon, tunnelmaan ja hyvään ruokaan, ei 
materiaan, Tiensuu kertoo. 
Monelle joulutunnelman löytäminen voi olla haastavaa. Tiensuu uskoo 
salaisuuden olevan rauhallisessa lähestymisessä. 
– Mielestäni joulu on rentoutumisen, pysähtymisen ja hyvän olon juhla, 
josta ei pitäisi missään nimessä stressata. Kun on virittäytynyt etukäteen 
ja tehnyt jouluvalmisteluja nautiskellen, ei tule kiire ja jouluna pääsee 
oikeaan fiilikseen. Kannattaa unohtaa kaikki, mikä tuntuu rasitteelta ja 
keskittyä mukaviin asioihin.

Teksti: Milka Räisänen

Jouluihminen tarrautuu 
pimeän ajan valopilkkuun
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Kuva: Salla-Maria Tiensuun kotiarkisto



Näin syntyy trendikäs tonttuovi
Toinen toistaan hurmaavammat kuvat pikkuruisista 
tonttuovista leviävät kulovalkean tavoin sosiaalises-
sa mediassa ja aikakauslehtien sivuilla. Tonttuovi 
on kiistatta tämän joulun hitti - mutta miten se 
tehdään?

-  Tonttuoven askartelu on helppoa ja tarvittavat 
materiaalit löytyvät useimmilta kotoa, lupaa Made-
By Helsingin tonttuovipajassa työskentelevä Amina 
Moudar.

-  Moudarin mukaan tonttuoven askartelu on 
hauskaa puuhaa. Sen lomassa voi päästä kertomaan 
lapsille, miten ihmeessä tonttu mahtuu kulkemaan 
pienestä ovesta, tai kehittelemään peräti kokonaisen 
sadun tonttuoven ympärille. 

-  Samalla tonttuovi on myös sisustuksellinen ele-
mentti, joka luo kotiin joulun tunnelmaa, Moudar 
lisää, ja ryhtyy opastamaan tonttuoven valmistami-
sessa.
 
Amina Moudarin 
tonttuoven askarteluohjeet:

Suunnittele ja päätä, minkä mallisen oven haluat. 
Haluatko tonttujen kulkevan suorakaiteen muotoi-
sesta ovesta vai olisiko kaariovi sittenkin mukavam-
pi?
Tee pahvista tai ohuesta puulevystä oven muotti, tai 
leikkaa pahvi tai puulevy suoraan oven muotoiseksi.
Oven korkeus on hyvä olla vähintään 10 cm leveys 
vähintään 5 cm.

Jos haluat oveen kolmiulotteisuutta, leikkaa pah-
vista esimerkiksi paneeleita, neliöitä tai karmit.

Maalaa ovi ja muut osat akryylimaalilla.
Anna maalin kuivua. Voit nopeuttaa kuivumis-

ta hiustenkuivaajalla, tai valmistaa kuivumista 
odotellessa joulukranssin, ovenkahvan, portaat tai 
vaikkapa nimikyltin.

Kun maali on kuivunut, liimaa osat oveen esimer-
kiksi Erikeeper-liimalla.

Joulukranssin voit valmistaa askartelukaupoissa 
myytävästä köynnösnauhasta. Tee nauhasta ympyrä 

ja solmi päät yhteen samanvärisellä ohuella langalla. 
Voit tehdä kranssin myös itse esimerkiksi piippuras-
sista tai langasta virkkaamalla.

Ovenkahvan voit tehdä pienestä napista ja neu-
lasta. Liimaa - ja halutessasi maalaa - nappi neulan 
päähän ja väännä neulaa hieman, jotta saat sen py-
symään pahvissa ja oven takapuolella kiinni. Neulan 
sijaan voit käyttää ovenkahvana myös pientä naulaa.

Portaat voit joko leikata suoraan pahvista portai-
den malliseksi tai askarrella ne erillisistä palasista 
liiman avulla.    

Nimikylttiä varten tarvitset pienen palan paperia 
ja kynän.

Kun tonttuovi on valmis, kiinnitä se jalkalis-
tan yläpuolelle (tai ylemmäs seinään) teipillä tai 
sinitarralla. Oven edustan voit halutessasi koristella 
vaikkapa kivillä, joiden päälle on aseteltu pumpulia.

 
Lopuksi Amina Moudar muistuttaa, että tonttuo-

vea tehdessä saa päästää luovuuden valloilleen. 
- Voit tehdä kaikkien aikojen persoonallisimman 

oven tai vaikka juuri samanlaisen kuin kotiovesi on. 
Kaikki tonttuovet ovat yhtä hyviä ja niiden askarte-
lussa vain mielikuvitus on rajana, hän sanoo.
 

Teija Varis

24 25


