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

Soita ja varaa aikasi!

LAIHIA 477 0744
Kauppatie 5

#

VAASA 312 1233
Kauppapuistikko 20B

MAALAHTI 347 8080
Köpingsvägen

VIIKKO 6 VECKA   

Gertrud Engman, Helsingby
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Välsignade vintersol
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Promedista matkarokotukset
koko perheelle
På Promedi får man resevaccinationer för hela familjen
Foto: Hans Hästbacka
Borgaregatans skolanin Maja Österman, Fanny
Ladvelin ja Emilia Snellman - Kuva: Juha Rantala

USKALLA
YRITTÄÄ
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kilpailu Vaasassa
ALE KYLLÄ ON HALPAA ! ALE JOPA -70% LÄHDE TUTUSTUMAAN !

Paikallinen, palveluksessasi yli 2000m² myymälä ja eri tuotteita 60 000 valikoima!

Fairy käsitiskiaine 450ml/handdiskmedel, 450ml

0,90€

Kaikki huonekalut ilmainen kotiinkuljetus 100 km säteelle
kaupasta! Gratis hemkörning av alla möbler på en radie
-25%
av 100km från butiken!
Kaikki vahakankaat isosta valikoimasta/Alla vaxdukar

-25%

0 ,90 €

WsArena:

huippuluokan esiintyjiä

S

2-3

16-17.2.2018

Kaikki sukat ota kolme maksa kaksi tarjoamme halvimman
tuotteen!!!
Alla strumpor, ta tre betala för 2, vi bjuder på den billigaste.

Paljon alennettuja hintoja/ många rabbaterade priser -25% -50% ja -70%
HUOM VIELÄ JÄLJELLÄ!!! Laatua, tarpeeksi järeitä!!!
NYT JÄTTIERÄ KÄYTETTYJÄ PUUNTYÖSTÖKONEITA,
PUUSEPILLE JA HARRASTELIJOILLE: Puusorveja, vannesahoja,
pyörösahoja, lehtisahoja. Pellintyöstöön: levyleikkureita!!!

HUOLENPITOA LÄHELTÄSI - OMSORG NÄRA DIG
Himalajankatu 9, 65100 VAASA | (06) 357 7700| www.promedi.fi

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

Tarjoukset voimassa 15.2 2018 saakka niin kauan, kuin tarjouserää riittää

VAASA
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Lisää sivulla

Gerbyntie 16,
65230 Vaasa

Lisätiedot:
tapahtuman FB-sivulla

Ystävänpäivänä 14.2. leffaan!
Ystävänpäivänä 14.2.2018 LeffaCombon ostajalle toinen samankokoinen -50% hinnasta!
Ohjelmistossa mm. Fifty Shades Freed, The Shape of Water, Veljeni Vartija, Labyrintti: Tappava Lääke
BioRex Vaasa
Hovioikeudenpuistikko 16
65100 Vaasa

Ostamalla liput ennakkoon netistä, vältyt
turhalta jonottamiselta elokuvateatterilla!
Lisätiedot ja liput: www.biorex.fi

VASA

WsArenan alkuvuosi tarjoaa huip puluokan esiintyjiä

KAAOS-FESTAREISTA PROBLEMSIIN SEKÄ KOTITEOLLISUUDESTA HAPPORADIOON
Juha Rantala
WsArena Vaasan Varastokadulla on ottanut paikkansa Pohjanmaalla huippuluokan tapahtumapaikkana,
jossa viihtyvät niin yleisö kuin esiintyjät. WsArenalla
on parin vuoden aikana esiintynyt huima joukko kotimaan parhaita artisteja ja bändejä täydennettynä paikallisilla osaajilla eikä myöskään ulkomaisilta vierailta
ole meriittejä puuttunut.
Vaikka kilpailu tälläkin alalla kiristyy vuosi vuodelta
on WsArenan tapahtumapromoottori Ari Rintamäki
silmin nähden tyytyväinen saatuun palautteeseen.
- Työ on monta kertaa hyvinkin raadollista ja raskasta, mutta se palaute mitä me olemme saaneet niin
kävijöiltä kuin esiintyjiltä, antaa meidän tiimille kummasti lisäpotkua ja vahvistaa sen, että olemme tehneet
jotakin oikein. Jos meille tulee jatkuvasti maailmalta
viestejä, että täällä vierailleet bändit ja artistit haluavat
tulla tänne uudestaan esiintymään, niin kyllä se kertoo jotakin tästä WsArenan ilmapiiristä.
Rintamäellä on myös heittää nimiä näistä Varastokadun keikkamestaan ihastuneista kovan luokan tekijöistä. Mm. Neljän Ruusun Alanko, Aarne Tenkanen, Anssi Kela ja Wärtsilän juhlissa bändinsä kanssa
esiintyneet Aku Syrjä ja Juha Torvinen kehuivat kilvan
WsArenan puitteita.
Kaaos-festareista se alkaa
WsArenalla järjestetään niin talon omia kuin muidenkin järjestäjien tapahtumia. Taso pyritään pitämään Rintamäen mukaan mahdollisimman korkeana.
Raskaaseen rokkiin sekä metalliin erikoistunut verkkosivusto Kaaoszine järjestää sisämetallifestivaalin
16.-17. helmikuuta ja festareilla nähdään kumpanakin
päivänä lavalla viisi yhtyettä. Perjantaina pääesiintyjänä on paluun keikkalavoille tehnyt kotimainen black
metal-jyrä Thyrane. Yhtye saapuu festivaaleille intoa
puhkuen, sillä se ei ole pitkästä urastaan huolimatta
koskaan ennen soittanut keikkaa Vaasassa. Muut perjantaina lavalle nousevat bändit ovat juhlavuottaan
viettävä seinäjokelainen Nicole, One Morning Left,
Ninetyfive50 sekä paikallinen melodista death metalia
soittava Rifftera.
Lauantain pääesiintyjäksi puolestaan valikoitui Turmion Kätilöistä tutun MC Raaka Peen luotsaama industrial metal-kokoonpano 2 Times Terror. Bändin
mukana Vaasaan saapuu 2 Times Terrorin kanssa
klubeja kiertävä industrial metalin tulokas King Satan
sekä Pietarsaaresta kotoisin oleva death metal veteraani Festerday sekä Judas Avenger. Paikallista antia tarjoaa progressiivisen metalcoren ehdottomaan kärkikastiin kotimaassa lukeutuva Extinction In Progress.
- Tapahtumaan odotetaan jopa paria tuhatta kävijää,
sanoo Rintamäki.

Problemsista Happoradioon
ja imitaattori Tammiseen
Kevättä on jo puseroissa lauantaina 3. maaliskuuta,
kun WsArenan estradille kapuavat tarunhohtoinen
Tumppi Varosen johtama (punk)rock-yhtye Problems?, jäähyväiskeikkaa heittävä vaasalaislaihialainen
Tekonivel sekä rajua paluuta lavoille tekevä vaasalainen punkrock-räminän pioneeri Brups.
Perjantaina 16. maaliskuuta on vuorossa kansainvälistä väriä, kun esiintymisvuorossa ovat mm. Deep
Purplessa ja Rainbow`ssa vaikuttanut jenkkilegenda Joe Lynn Turner bändeineen sekä ruotsalaista
huippuosaamista tarjoava Kee
Marcello Band.
Perjantaina 13. huhtikuuta on lappeenrantalaisen
Kotiteollisuuden vuoro.
Yhtyeen musiikki on
luokiteltu heavy metalin ja suomirockin
sekoitukseksi, ja Jouni Hynysen johtaman
Kotiteollisuuden alkujuuret johtavat aina
1990-alkuvuosiin saakka. Seuraavana päivänä
eli lauantaina 14. huhtikuuta on vuorossa helsinkiläinen
muusikko ja laulaja-lauluntekijä Olavi
Uusivirta yhtyeineen.
Jo kesän korvalla eli 25. toukokuuta pohjalaisia kuulijoita ilahduttaa
WsArenan lavalla viihtyvä suomirockia soittava vuonna 2001 perustettu Happoradio.
Konserttien lisäksi WsArenalla on
tarjolla paljon muutakin mukavaa.
Ensimmäistä kertaa Varastokadulla
on ohjelmassa stand up-ilta, jossa
yleisöä viihdyttää televisiostakin
tuttu imitaattori ja näyttelijä Jarkko
Tamminen. Paljaana Pohjanmaalla
kiertue ei taatusti jätä ketään kylmäksi. Jarkko on hauskuuttanut
suomalaisia jo yli 15 vuoden ajan ja
yli 1500 esiintymisen tuomalla kokemuksella.
WsArena ei ole unohtanut vaasalaista nuorisoakaan. 2. maaliskuuta
Vaasan kaupunki järjestää jo kolmannen kerran nuorisodiscon alle 18-vuotiaille. Tilaisuuteen on vapaa pääsy.

Suomirockia soittava Aki Tykin johtama Happoradio nähdään toukokuussa
Vaasassa.

Vaasalainen legendaarinen punkrock-ryhmä
Brups on kaivanut tauon
jälkeen soittimensa ja
soittajansa naftaliinista
ja kokoonpano ilahduttaa fanejaan WsArenalla
maaliskuun alussa.
Ari Rintamäki tarjoaa taas yleisölle monipuolisen ja
viihdyttävän alkuvuoden WsArenassa.
- Kuva: Juha Rantala
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Välsignade vintersol
M
inus tio grader, ett svagt östligt vinddrag och en vintersol som lyser över
landskapet från en molnfri, blåmålad
himmel. Äntligen en riktig vinterdag att njuta
av och ströva omkring i. Solljuset är bländande
härligt, där jag vandrar på isen mot ljuset, snett
mot det lite bitande vinddraget.
Solljuset ger lättare steg och ett ljusare sinne.
Solljuset sätter också i gång hormonproduktionen, som piggar upp kroppen och minskar behovet av mycket vintersömn. Trots att närmare
två månader av vintern ännu återstår, bryter det
tilltagande solljuset i februari månad midvinterns mörker och stora sömnbehov. De dagar
vintersolen kommer åt att lysa, får man lov att
tillägga i dessa modernt mulna tider.
Jag vandrar sakta längs stranden och beundrar
strandträden som lutare sig ut över isen. Just så
här får stränder gärna vara; kantade och inbäddade av lutande och fritt växta träd som skänker
stranden skydd och skönhet. Den ömsom
upptinade och tillfrusna snön under träden är
mönstrad av många och otydliga spårstämplar
från harar, någon enstaka katt och av utter.
Uttern råkade jag få syn på för några dagar
sedan, när jag spanade ut över sundet på mitt
dagliga strövtåg. Ja, i verkligheten var de två
stycken: en österöver och den andra en bit
västerut. Uttern som sprang på isen österöver
var en medelstor hanne, som följde strandlinjen
i lugn och avslappnad gång. Han var uppvaktad av ilskna kråkor och skator, som skällde ut
honom och gjorde loja störtdykningar ner mot
honom. Den andra uttern var en mindre hona,
som sneddade över det isbelagda sundet.
På andra sidan sundet fösvann hon snart
bland buskar och träd. Jag misstänker att de
båda uttrarna nyligen hade skiljt på sig efter en
kort men intensiv tid tillsammans för att para
sig och föra släktet vidare. Nu var de nöjda med
sin tillfälliga samvaro och sökte sig vidare på
egna stigar. För det mesta parar sig uttrarna
tidigt på våren, men de kan brunsta och para sig
året runt. Man har till och med observerat små
utterungar mitt i decembervinterns mörker och
kyla.
Jag vikar av från det tillfrusna och bländande
vita sundet och viker in på en mindre väg som
rinner fram på en långsträckt ås. Vägen kantas
av egnahemsgårdar, åkerlyckor, karaktärsträd
och skog av varierande slag. Ett stycke kulturoch naturmark som bjuder på bilfri vandring,
ett varierande landskap och intressanta naturobservationer. Och denna dag därtill ett
härligt solsken.
Vid en bondgård sjunger en talgoxe, inspirerad av det flödande ljuset och med tid över för
en sångstund efter att ha fyllt krävan med frön
vid gårdens småfågelmatningsplats. I gårdsträ-

den sitter gårdens egna skator och kajor uppflugna. Ett gammalt lärkträd med toppkvistarna
utbredda som en utspärrad hand är fåglarnas
favoritträd. En av kajorna sitter högst upp, vänd
mot solen och med fjäderdäkten uppburrad för
att hålla värmen.
Från en högväxt och tät rad av granar brusar
en flock gulsparvar upp från marken. Under
granarna ligger havre utspridd enkom för gulsparvarna och för områdets fasaner. Dagligen
brukar också kråkfåglarna fylla på sitt energibehov med havre. I en av grantopparna sitter en
kråka som bäst och smälter frukosten.
Plötsligt slår talgoxen på sitt vassa alarm.
Gulsparvarna som flugit upp i en gårdsbjörk tar
till vingarna och flyger bort, medan pilfinkar
och gråsparvar gömmer sig i ett tätt buskage.
Samtidigt flyger en liten och rundvingad sparvhökshanne in på scenen. Han är upptäckt och
fortsätter längs vägen bort mot en gård inne i
tallskogen på åsen. Där kan han kanske överraskande slå till i skydd av träden och knipa sig
en talgoxe eller pilfink.
Jag passerar två tomma gårdar, som tidigare
varit bebodda året runt men som nu för tiden
tjänar som sommarbostäder för ägarna. Den
gamla generationen, som byggt gårdarna och
bott året runt på åsen med fiskrika vatten på
ömse sidor av åsen och kanske flottningsjobb
under sommarhalvåret som främsta inkomstkälla, är borta. De vuxna barnen finns på plats
under sommarhalvårets helger och semester.
I ett av gårdsträden sitter en större hackspett
och bearbetar en tallkott för att komma åt de
små men näringsrika fröna. På andra sidan
vägen filar en talgoxe och en blåmes på sina
visor bland buskage och unga lövträd. Ett
skyddat och samtidigt soligt ställe för mesarna
att småsjunga på, speciellt med tanke på den jagande sparvhöken. Snön på båda sidor av vägen
är mönstrad av spårstämplar från fälthare och
ekorre. Och på ett par ställen har smågnagare
dragit upp gångar och tunnlar i det ytligaste och
lösa snölagret.
Vid de rödmålade uthusen lyser solen speciellt
frikostigt, och värmer till och med svagt. Jag
sätter mig på ljugarbänken vid vedliderväggen
och suger i mig solsken. På andra sidan vägen
står en trave med metersved i snön. Den kommer att bli upphuggen av gårdsägaren i majvåren, då snön är ett minne blott och markerna
grönskar. Men dit är det ännu långt, och det är
ingen brådska till majvåren ännu. Just nu med
februarisolen lysande från en blå vinterhimmel,
är tillvaron alldeles utmärkt. Det återvändande
ljuset och de soliga vinterdagarna är en välgörande välsignelse.
Text och foto: Hans Hästbacka

Högst uppe i ett gammalt lärkträd sitter en av gårdens kajor
uppflugen.

Den snötäckta vägen rinner fram över åsen, förbi hus och genom skogspartier.

Bland ungträden och i det skyddande buskaget sjunger både talgoxe och
blåmes.

Även kråkan i en grantopp njuter av den soliga dagen.

Aubrey David

VPS:n uusin sopimuspelaaja
VPS ja puolustaja Aubrey David ovat solmineet yksivuotisen pelaajasopimuksen.
Davidin kotimaa on Trinidad & Tobago. Kotimaansa sarjojen lisäksi hän on pelannut urallaan Kazakstanin ja Costa Rican pääsarjoissa, Yhdysvaltain MLS-liigassa,
sekä kahdesti Veikkausliigassa. Vuonna 2014 David edusti Jaroa ja viime kaudella
hän pelasi PS Kemissä.
Davidilta löytyy kokoa ja fyysisyyttä. Hän on myös 191-senttiseksi pelaajaksi
suhteellisen nopea. Paras puoli on kuitenkin monikäyttöisyys. Ikää Davidilla on 27
vuotta.
- Aubrey on kokenut pelaaja, joka on pelannut urallaan monella eri paikalla. Häntä
pystytään käyttämään kaikilla paikoilla puolustuslinjassa, mikä on tärkeää, koska
meillä ei ole niin montaa puolustajaa. Mieluisin paikka hänelle on varmasti oikea
pakki. Hän tuo meille fyysistä voimaa, sekä vaarallisuutta erikoistilanteisiin, päävalmentaja Petri Vuorinen kommentoi.
Myös pelaaja itse kokee monipuolisuutensa suurimmaksi vahvuudekseen.
- Se on ehdottomasti iso asia, että voin pelata millä tahansa paikalla puolustuslinjassa. Olen myös pitkä ja suhteellisen nopea. Pystyn myös maalintekoon erikoistilanteissa. Nopeus, voima ja monikäyttöisyys ovat varmasti asioita, joita joukkueelle
tuon, David kommentoi.
David on innoissaan tuoreesta sopimuksesta. Hän pääsee vääntämään kentälle
fyysistä vastustajaa vastaan jo lauantaina, kun KPV saapuu vierailulle.
- Olen todella tyytyväinen, kun pääsin VPS:aan. Olen jo valmis ryhtymään
toimeen. Pelaajalle pelit ovat luonnollisesti sitä parasta aikaa ja olenkin
innoissani, että jo lauantaina pelataan. Toivon mukaan pääsen tekemään debyyttini seurassa tulevassa cup-ottelussa!
David on ollut joukkueen mukana vasta vähän aikaa. Hänen
mukaansa kaikki on toiminut todella hyvin ja olosuhteet ovat
olleet huippuluokkaa.
- Olen treenannut joukkueen kanssa vasta muutaman
kerran, joten opettelen vielä nimiä ja millaisia pelaajia
joukkuekaverini ovat. Minut on otettu hyvin vastaan ja
toiminta on ollut todella ammattimaista. Toivon mukaan menestymme hyvin yhdessä tällä kaudella.
Joukkueen rakenne alkaa olla koko ajan paremmalla
mallilla.
- Tilanne on tällä hetkellä hyvä. Viimeksi 2016 meillä
oli tässä vaiheessa näin paljon pelaajia treeneissä.
Saattaa olla, että muutama sopimus tulee vielä julki tässä
talvikauden aikana, Vuorinen sanaili.
Seuraavan kerran VPS nähdään tositoimissa siis tulevana
lauantaina 10.2. kello 17:45. Vastaan asettuu KPV.

16-17.2.2018
Program:
Friday 16.2
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16.00 Taps open!
16.30 Bock’s Brewery tour (fin) Free of charge
17.00 Bock’s Brewery tour (swe) Free of charge
17.30-18.30 Beer tasting: 5 beers, 5 styles, 5 stories. (20€)
- sign up to simone@bockscornerbrewery.com
20.00 DJ starts playing
00.00 Taps down
Saturday 17.2

Free entrance!

14.00-16.00 Meet the Brewers (25€)
- A tasting of one beer from each brewery together
with the brewers and the story behind the brewery.
Views on how the new alcolaw has effected the
breweries and the finnish culture?
- sign up to simone@bockscornerbrewery.com
16.00 Taps open!
16.30 Bock’s Brewery tour (fin) Free of charge
17.00 Bock’s Brewery tour (swe) Free of charge
17.30-18.30 Beer & Cheese - tasting (25€)
-sign up to simone@bockscornerbrewery.com
20.00 DJ and live music in the Pub
00.00 Taps down
Bock’s shop is open on Friday from 16.00-18.00
and on Saturday from 12.00-18.00.
Beers from the participating breweries are also sold
in the shop during the festival.

Guest star!

For more information visit
the Beerfest FB-page!
MAKE GOOD!

Nuorimmat yritt äjät esittäytyivät
Uskalla Yrittää- kilpailussa Vaasassa
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Juha Rantala
Valtakunnallisen Uskalla Yrittää-kilpailun neljännessä semifinaalissa
Vaasan Rewell Centerissä esittäytyi 83 uutta nuorten perustamaa yritystä Pohjanmaalta. Näistä kuusi yritystä valittiin alueen edustajiksi
Helsinkiin valtakunnalliseen finaaliin.
Suomen suurin NY (Nuori Yrittäjyys) Uskalla Yrittää-semifinaali
keräsi Vaasaan yli 200 nuorta aina Kristiinankaupungista Pietarsaareen. Nuoret osallistuivat Vaasassa NY Vuosi yrittäjänä-ohjelmaan ja
messut antoivat heille ja heidän perustamilleen yrityksille mahdollisuuden esitellä ja myydä tuotteitaan ja palvelujaan.
- NY Vuosi yrittäjänä-ohjelmassa 15-20-vuotiaat nuoret perustavat
oikealla rahalla toimivan yrityksen lukuvuoden ajaksi. Yritys toimii
oppimisen polkuna työelämään, taloudenhallintaan ja yrittäjyyteen.
Pohjanmaan alue on lukuvuonna 2017-2018 NY Vuosi yrittäjänäohjelman Suomen suurimpia osallistujamäärältään, kertoo tapahtuman järjestäjän YES Pohjanmaan aluepäällikkö Inger Aaltonen.
Aluekarsintoja on kaikkiaan 15 ja NY Uskalla yrittää-finaali pidetään Helsingissä 18. - 19. huhtikuuta. Eikä tässä vielä kaikki.
- Finaalissa Helsingissä kisaa yli 70 parasta NY Vuosi yrittäjänä-ohjelmassa perustettua yritystä ja näiden lisäksi korkea-asteen NY Start
Up-ohjelman 20 parasta yritystä. Toisen asteen voittajat edustavat
sitten Suomea Euroopan mestaruuskilpailuissa tämän vuoden kesällä Serbiassa, sanoo Aaltonen.
Semifinaalin satoa
Vaasassa pidetty korkeatasoinen semifinaali kiinnosti myös yleisöä kauppakeskus Rewell Centerissä. Liike-elämä ammattilaisista
koostuva tuomaristo oli vaikean paikan edessä asettaessaan nuorten
yrityksiä paremmuusjärjestykseen. Arvovaltaiseen tuomaristoon
kuuluivat Rannikko-Pohjanmaan Yrittäjien toimitusjohtaja Hippi
Hovi, Pohjanmaan Expon projektivastaava Petra Långfors, Nordic
Sales Crew`n aluepäällikkö Ville Kärnä ja yrittäjä Helmi Nurkkala
I`m Blue-yrityksestä.

Borgaregatans skolanin Maja Österman, Fanny Ladvelin ja
Emilia Snellman tykkäävät leipomisesta. Tästä lähtikin trion
idea lähteä markkinoimaan herkullisia suklaamarenkituotteitaan. Nuoret yrittäjät leipoivat, suunnittelivat ja pakkasivat
tuotteensa aivan itse ja yleisön antama palaute sai nuorten
naisten ilmeet marengille. - Kuva: Juha Rantala

Vaasan NY Uskalla Yrittää-semifinaalin arvovaltainen tuomaristo valitsi semifinaalien parhaaksi messupisteeksi Recandle UF:n
(Kristinestads högstadieskola) osaston. Kuvassa Matias Zilliacus
ja Mathias Thijssen esittelevät erinomaista ideaansa eli he tekevät
käytetyistä viinipulloista kierrätystä hyväksi käyttäen kynttilänjalkoja. Kristiinankaupungista kun kerran ovat kotoisin, niin
markkinaideaan kuuluu oman kaupungin ja merihenkisyyden
korostaminen. Tiimin kolmas jäsen on Morris Björni. - Kuva: Juha
Rantala

Kauppakeskus Rewell Centerissä Vaasassa järjestettiin Suomen suurin NY (Nuori Yrittäjyys) Uskalla
Yrittää-semifinaali. Vaasassa esitteli ja myi erilaisia tuotteitaan yli 200 nuorta heidän 83 yrityksen kautta
aina Kristiinankaupungista Pietarsaareen. - Kuva: Juha Rantala

Nuorten NY Vuosi yrittäjänä-ohjelma ja messut antoivat NY-yrityksille mahdollisuuden esitellä ja myydä
Vaasassa tuotteitaan ja palvelujaan. - Kuva: Juha Rantala

•

Paras NY-yritys (toinen aste): WireUp UF
(Jakobstads gymnasium) Oscar Löfqvist,
Kaj Smeds, John Smeds.

•

Paras NY-yritys (perusaste): Betula sauna
UF (Kristinestads högstadieskola) Frida Rosenback, Victoria Lundström, Matias Utter.

•

Paras tuote: Free Flow UF (Högstadiet i Petalax) Emma Sandholm, Sanna Svahn, Frida
Tallgren, Evelina Nyby.

•

Paras palvelu: WireUp UF (Jakobstads gymnasium) Oscar Löfqvist, Kaj Smeds, John
Smeds.

•

Paras myyjä: Draid NY (Vaasan lyseon lukio)
Aaro Kangasmaa, Otso Tolonen, Mari Hatunen, Inkeri Pöllänen.

•

Paras messupiste: Recandle UF (Kristinestads högstadieskola) Matias Zilliacus,
Morris Björni, Mattias Thijssen.

•

¤ Kunniamaininta (myös finaalipaikka):
Shine Fresh UF (Vamia) Angelica Nyroos,
Linette Storfors.

•

Oppilaitoksista Vaasan semifinaaleissa
olivat mukana Vamia, Vaasan lyseon lukio,
Jakobstads gymnasium, Borgaregatans
skola, Högstadiet i Petalax, Korsholms
högstadium, Kristinestads högstadieskola,
Närpes högstadieskola, Tegengrensskolan
ja Vasa övningsskola högstadiet.

10

Unohtuivatko linssit
kaapin perälle?

11

RUOKA Monikäyttöiset linssit ovat muita palkokasveja
vatsaystävällisempi proteiininlähde, josta saa maukasta ja
ravitsevaa ruokaa.
Arkeologisten löydösten perusteella ihmiskunta on käyttänyt
linssejä ravinnokseen jo vuosituhansia. Linsseillä on roolinsa
jopa raamatussa, kun Iisakin vanhempi poika Esau luopuu
syntymäoikeudestaan viekkaan kaksoisveljensä Jaakobin hyväksi
saadessaan vastineeksi kulhollisellisen linssejä ja palan leipää.
Tarinaa pidetään metaforana huonoille vaihtokaupoille.
Aikojen saatossa linssejä on ajoittain leimannut köyhien ruuan
maine, jota ruualla hienosteluun taipuvaiset karsastavat. Maukkautensa ja monipuolisuutensa ansiosta linssien kerrotaan
kuitenkin kelvanneen myös kuninkaille, vaikka niitä söivät
kerjäläisetkin.
Yhä edelleen linssit ovat rahassa mitattuna poikkeuksellisen
edullista ruokaa, mutta ravintoarvoltaan sitäkin rikkaampia.
Linssit sisältävät runsaasti kuitua, hivenaineita ja proteiineja,
mutta kaloreita niissä on tuskin nimeksikään. Lisäksi linsseistä
saa kiitettävästi rautaa, magnesiumia, kuparia ja B-vitamiinia.
Ne sisältävät myös runsaasti sydän- ja verisuonitaudeilta suojaavia antioksidantteja.
Linssit ovat myös muita palkokasveja vatsaystävällisempiä.
Ennen kaikkea linssit ovat käytännöllisiä. Ne ovat erinomainen
varanto kuivakaapissa, koska niitä ei tarvitse liottaa. Punaiset ja
keltaiset linssit kypsyvät noin vartissa, eli selkeästi nopeammin
kuin yli puolen tunnin kypsennyksen vaativat vihreät ja mustat
linssit.
Nyrkkisääntö kypsentämiselle on keittää linssit vedessä siten,
että yksi osa on linssejä ja kaksi osaa vettä.
Linssit säilyvät keitettynä jääkaapissa noin kolme päivää, ja ne
voi vallan mainiosti myös pakastaa.
Nykyään linssejä myydään Suomessakin tavallisissa
ruokakaupoissa paitsi kuivatavarana, myös valmiiksi keitettyinä.
Yhä edelleen moni suomalainen tuntuu miettivän, mihin ja
miten linssejä tulisi käyttää.
Helppo tapa opetella käyttämään linssejä on lisätä niitä kypsennettyinä vaikkapa jauhelihakastikkeen tai pataruokien joukkoon. Ja jos linssisoppa ei ole vielä tuttu ruoka, sitä kannattaa
ilman muuta kokeilla. Linssisoppa on varsinainen arjenpelastaja:
valmistuu nopeasti ja ruokkii nälkäisenkin joukon. Maku on
niin lempeä, että lapsille ja linssejä vierastaville aikuisille sen voi
kaupitella välimerellisenä vastineena hernekeitolle.
Teksti: Crista Lassfolk-Feodoroff
Kuva: Tiina Kovanen-Bergman

J

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

Paula Viitanen, Teuva.
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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.

Sofia Kannasto

Christian Nylund, Vasa. "Idag 05.02 har vi haft rena rama ”kanonvädret” i Vasa vid Kaserntorget."

Risto Peitsaro, Vaasa. "Helmikuun heila."

Boris Berts, Vasa. "Februari 2018."

www.megamedia.fi

Tuula Taskinen, Vaasa. "Kuurankukka."
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Lina Harlamova, Vaasa.
Esa Rönkä, Vaasa. "Kirkas pakkaspäivä Kuortane järvellä."

Dzina Maiseichyk, Vasa

Gertrud Engman, Helsingby
Matti Hietala, Vaasa. "Auringon lasku sillan alta kuvattuna, Mustasaari 3.2.2018."

www.megamedia.fi
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Marianne Gråbbil-Hakkola

Seema Ganoo, Vaasa.

Stina Martikainen

Leena Minkkinen. "Tie tukossa."

www.megamedia.fi

Cristina Mattsson, Vasa. "Utuinen iltapäivä Vaasassa."

Marja-Leena Mäkelä, Vaasa

18

LAUANTAIMARKKINAT

My Edge

Näyttelyt
TIKANOJAN TAIDEKOTI
MINÄ EN OLE MINÄ – TUNNETTUJA JA UNOHDETTUJA
MUOTOKUVIA 16.2.–27.5.2018
Näyttelyssä muotokuvataidetta pohditaan
muistojen vaalimisen, vallan vahvistamisen
ja identiteetin rakentamisen näkökulmista.
Avoinna: tiistai–sunnuntai 10-17
Pääsymaksut: 9 € / 6 € / alle 18 v. ilmainen
Hovioikeudenpuistikko 4, Vaasa

– Knife & tool sharpening

KUNTSIN MODERNIN TAITEEN MUSEO
Ihmisen kuva 3.2.-22.4.2018
Näyttely nostaa esiin nykytaiteen koko
kirjon esittelemällä keskeisten suomalaisten
taiteilijoiden teoksia Raimo, Raini ja Rauli
Heinon lahjoituskokoelmasta. Näyttelyn ovat
tuottaneet yhteistyössä Kuntsin modernin
taiteen museo ja Heinon taidesäätlö.
Avoinna: tiistai–sunnuntai 11–17
Pääsymaksut: 9 € / 6 € / alle 18 v. ilmainen
Sisäsatama, Vaasa
POHJANMAAN MUSEO
JÄÄKÄRIT 6.10.2017–27.5.2018
Näyttely esittelee jääkäriliikkeen ja jääkäreiden historiaa sekä vuosien 1917–1918 tapahtumia Vaasan ja Pohjanmaan näkökulmasta.
Yleisöopastus sunnuntaina 11.2 suomeksi
klo 14 ja ruotsiksi klo 13.
Opastus sisältyy museon sisäänpääsymaksuun.
Avoinna: tiistai–sunnuntai 10–17
Pääsymaksut: 9 € / 6 € / alle 18 v. ilmainen.
Museokatu 3, Vaasa

M

itt namn är Arthur Österholm, jag startade min firma My edge våren
2016. Min verkstad finns runt hörnet i Gerby på Forsnersvägen 19.
Idén att börja vässa knivar och diverse verktyg fick sin start då jag hemma en dag skulle tillreda lite sushi. Alla ingredienser var färdiga och nu återstod
det bara att skära rullen i små fina bitar, det som fattades var då bara en bra kniv
för att få arbetet gjort. Hur jag än försökte gick det inte att skära rullarna, utan att
innehållet spillde ut i och med att kniven var för slö.
Det var denna i stund jag insåg hur viktigt det är att ha sina knivar i skick, både
för matlagningsupplevelsen samt slutresultatet.
Vad erbjuder My Edge?
Jag erbjuder en mycket flexibel samt högklassig tjänst där varje steg görs för hand.
Kvaliteten av arbetet kontrolleras flera gånger under processen. Det jag kan lova
är att nästa gång du använder din kniv, yxa eller annat redskap som jag slipat kommer arbetsuppgiften att gå mycket lättare.

Vid vässningen använder jag mig av maskinell slipning, där jag använder mig av
ett tiotal olika grovlekar på sliptrissorna för att nå ett så fint samt hållbart resultat
som möjligt. Vid grövre jobb används bland annat smirgel för att först få bort de
största skadorna på bladet, sedan finslipning antingen med maskin eller sandsten.

BLACK WALL GALLERY
IHMISEN KUVA
SAMPSA SARPARANNAN
MAALAUKSIA 3.-25.2.2018
Korsholmanpuistikko 6, Vaasa
Taidelainaamo. Avoinna ti klo 13-17, 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
RESTAURANT
ART EXHIBITION BY CAMILLA ENGLUND
“LIGHT & DARKNESS AND WHAT LIES IN BETWEEN”
2.2-28.2.2018
Opening 2.2.2018 at 19.00, Welcome!
LATO
ANNIKA ÖSTMAN
PASTELLIMAALAUKSIA
3.2-1.4.2018
JUHLASALI
STIG RÖNN
SURREALISTISIA MAALAUKSIA
3.2-1.4.2018
Opastettuja kierroksia pe, la ja su. Tervetuloa!

VAASAN TAIDEHALLI
KOHTEENA SUOMI – 3 X AHO & SOLDAN
20.1–25.2.2018
Valokuvanäyttely, joka esittelee Ahon
taiteilijasuvun Heikki Ahon, Björn Soldanin
ja Claire Ahon kuvia Suomesta 1920-luvulta
1960-luvulle.
Avoinna: tiistai–sunnuntai 11–17
Ilmainen sisäänpääsy.
Vaasan kaupungintalo, Senaatinkatu 1 D
Sisäänkäynti Raastuvankadun puolelta.

Kustannus / Utgivare:

Utställningar
TIKANOJAS KONSTHEM
MATTI VISANTI – ILLUSTRATÖR OCH ARKITEKT
13.10.2017–4.2.2018
På utställningen visas den österbottniske
arkitektens, konstnärens och illustratörens
mångsidiga produktion.
Öppet: tisdag–söndag 10–17
Inträde: 9 € / 6 € / under 18 åringar gratis.
Hovrättsesplanaden 4, Vasa

VASA KONSTHALL
FOKUS FINLAND – 3 X AHO & SOLDAN 20.1–25.2.2018
En fotoutställning som presenterar Ahos
konstnärssläkts, dvs. Heikki Ahos, Björn
Soldans och Claire Ahos Finlandsfotografier
från 1920-talet till 1960-talet.
Öppet: tisdag–söndag 11–17
Gratis inträde, Vasa stadshus, Senatsgatan 1 D,
Ingång från Rådhusgatans sida.

KUNTSI MUSEUM FÖR MODERN KONST
BILDEN AV MÄNNISKAN 3.2.-22.4.2018
Utställningen lyfter fram samtidskonstens
hela brokiga mångfald genom att presentera
centrala finländska konstnärers verk ur Raimo,
Raini och Rauli Heinos donationssamling.
Utställningen har producerats som ett samarbete mellan Kuntsi museum för modern konst
och Heinos konststiftelse.
Guidningen ingår i museets inträdesavgift.
Öppet: tisdag–söndag 11–17. Inträde: 9 € / 6
€ / under 18 åringar gratis. Inre hamnen, Vasa

BLACK WALL GALLERY
IHMISEN KUVA
SAMPSA SARPARANNAS MÅLNINGAR 3.-25.2.2018
Konstutlåning
Korsholmsesplanaden 6, Vaasa
Öppet ons-fre kl. 13-18 och lö-sö 12-15
Fritt inträde

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.
Öppen guidning för publiken ordnas söndagen den 11.2 kl. 13 på svenska och kl. 14 på
finska.
Guidningen ingår i museets inträdesavgift
Öppet: tisdag–söndag 10–17. Inträde: 9 € / 6 €
/ under 18 åringar gratis. Museigatan 3, Vasa

ATELJÉ TORNI
Öpp. ti-to 12-18 lö-sö 12-16. Storalånggatan
66 Vasa. Fritt inträde.
BOCK´S CORNER BREWERY
Gerbyvägen 18
RESTAURANGEN
CAMILLA ENGLUND
“LIGHT & DARKNESS AND WHAT LIES IN BETWEEN”
2.2-28.2.2018
LADAN
ANNIKA ÖSTMAN
PASTELLMÅLNINGAR 3.2-1.4.2018

u

LÖRDAGSMARKNADEN

FESTSALEN
STIG RÖNN
SURREALISTISKA MÅLNINGAR
3.2-1.4.2018
Guidade rundturer fre, lö och sö. Välkommen

Paino / Tryck:

Hur funkar inlämningen av knivar?
Jag kommer befinna mig vid bocks marknader flera lördagar. Man kan då lämna
in sina verktyg och knivar. Verktygen och knivarna kan sedan följande lördag
hämtas från samma plats, om det är väldigt brådskande kan man enligt överenskommelse få tillbaka beställningen tidigare.
Så nu har du chansen att fixa upp hela förrådets verktyg, utan att betala en
förmögenhet i nya verktyg. Det lättare samt ekonomiskt smartare valet är att slipa
eller till och med restaurera det som redan finns i förrådet. Sist men inte minst,
ett vasst redskap är ett säkrare redskap att arbeta med.

KAUHAVA

KURIKKA

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

Luo kampanjan – myös mobiilisti. Kampanjlösningar – även mobila.

Ilmoitushinta tekstissä 1,70 Eur/pmm + alv. Annons i text 1,70 Eur/spmm + mvs.
Mediamyynti / Mediaförsäljning: mega@upc.fi
Mediakortti / Mediakort: www.megamedia.fi

Tuomo Arpiainen 040 900 4153 tuomo.arpiainen@upc.fi

PAINOS 75 000 – KAIKKI KOTITTALOUDET • POSTIJAKELU • UPPLAGA 75 000 – ALLA HUSHÅLL • POSTUTDELNING

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

Bazi & Mazi

275

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

Zitz

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.
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Japanilainen ristikko (tunnetaan myös
nimillä Hanjie, Picross ja Nonogram) on
sanaristikkotyyppi, jossa on tarkoituksena värittää ristikon ruuduista vihjeiden
avulla ruutuja. Väritetyistä ruuduista
muodostuu kuva. Ristikkotyyppi sai
alkunsa 1980-luvun lopussa Tokiossa järjestetyissä kilpailussa, jossa pilvenpiirtäjien seiniin hahmoteltiin kuvia sytytetyillä
ja sammutetuilla ikkunavaloilla.
Ruuturivien ylä- ja sivumarginaaleissa
kerrotaan vihjeenä kunkin rivin peräkkäisten väritettävien ruutujen määrä.
Väritettyjen ruuturyhmien väliin on
aina jätettävä vähintään yksi tyhjä ruutu.
Esimerkiksi vihje ”3 6 2” tarkoittaa, että
rivillä on yksi kolmen, yksi kuuden ja
yksi kahden värillisen ruudun ruuturyhmä. Japanilaiset ristikot ovat yleensä

mustavalkoisia. On myös samalla tavalla
ratkaistavia, mutta monella eri värillä
täytettäviä ristikoita. Niissä vihjenumeroiden värit kertovat, minkä väriseksi
kyseiset ruudut tulee värittää. Eriväristen
vihjenumeroiden väliin ei välttämättä tule
yhtään tyhjää ruutua.
Japanilaisen ristikon ratkaiseminen kannattaa aloittaa etsimällä ruudukosta rivejä,
joilta väritetään kaikki ruudut. Jos väritettävien ruutujen määrän kertova numero on
suurempi kuin puolet rivin pituudesta, voi
päätellä ruudut, jotka varmasti 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 todennäköisyyksien mukaan lähteä täyttämään ruutuja. Jo yksikin väärin väritetty
ruutu voi muuttaa ristikon lopputuloksen
totaalisesti, ja vikaa voi olla mahdoton
jälkeenpäin paikantaa/korjata.
Lähde: Wikipedia

Nonogram vko 5
Ratkaisu - lösning:

THIS WEEK IN SCIENCE

Educated Guesses
https://futurism.com

IN BRIEF

• Language is a fascinating tool,
one that allows humans to share
thoughts with one another. Often
enough, if used with clarity and
precision, language leads to
an accord of minds. Language
is also the tool by which psychiatrists evaluate a patient for
particular psychoses or mental
disorders, including schizophrenia.

IN BRIEF

• Nearly half of the world's bus
fleet will be electric by 2025,
according to a new Bloomberg
report. China will be a major
player in this global trend.

IN BRIEF

• On average, hailstorms cause
billions of dollars worth of property damage in the U.S. every year.
Now, scientists have developed a
new method of forecasting their
arrival.

Full article at www.futurism.com

Thanks to rapid advances in the fields of artificial
intelligence (AI) and robotics, smart machines
that would have once been relegated to works of
science-fiction are now a part of our reality.
Today, we have AIs that can pick apples, manage
hotels, and diagnose cancer. Researchers at MIT
have even developed an algorithm that can predict
the immediate future. If only they could train it to
predict how automation is going to impact the human workforce…
Currently, opinions on the subject are as varied as
the types of AIs in development. In January, MIT
Technology Review compiled a list of 19 studies
focused on automation and the future of work. No
two reached identical conclusions.
In 2017, research and advisory company Gartner released a study predicting automation would
destroy 1.8 million jobs worldwide by 2020. That
same year, another research and advisory company, Forrester, released their own report on automation and the workforce. According to their calculations, the U.S. alone will lose 13.8 million jobs to
automation in 2018.
The numbers vary even more wildly the farther
out you look. By 2030, futurist Thomas Frey predicts humans will lose 2 billion jobs to robots,
while researchers from consulting firm McKinsey
predict a comparatively paltry 400 to 800 million
in losses.
Are teachers and writers safe or should they start
thinking about a career change? What about lawyers and doctors? Will the U.S. be the nation to lose
the highest percentage of jobs, as PricewaterCooper predicts? Or will Japan be hit the hardest, like
McKinsey’s report concludes?
In an attempt to get to the bottom of the automation mystery, Futurism asked several experts to tell
us who they believe will be most likely to suffer as
a result of automation. Here’s what they had to say.
Edward D. Hess, professor of business administration and Batten Executive-in-Residence at the
University of Virginia:
Automation is going to dramatically impact service and professional workers. To find work, one
must be good at doing what the technology won’t
be able to do well.
For the near term, those skills are: (1) higher order
thinking (critical, innovative, imaginative) that is
not linear; (2) the delivery of customized services
that require high emotional intelligence to other
humans; and (3) trade skills that call for real-time
iterative problem diagnosis and solving and/or
complex human dexterity.
Jobs that have a high risk of being automated are
jobs that involve repetitive tasks and linear tasks
that are easy to code: “if this, then do this.”
High-risk fields are retail, fast food, agriculture,
customer service, accounting, marketing, management consulting, investment management,
finance, higher education, insurance, and architecture. Specific jobs include security guards, longhaul truck drivers, manual laborers, construction
workers, paralegals, CPAs, radiologists, and administrative workers.

Vaasalaisia maisemia

M

inun nimeni on Annika Östman.
Olen syntynyt Vaasassa, mutta
viimeiset reilut 30 vuotta asunut
Vassorissa, Mustasaaren pohjoisimmassa
päässä, aviopuolisoni, koiran, kissojen sekä
enemmän tai vähemmän kotoa poismuuttaneiden poikieni kanssa.
Olen itseoppinut taiteilija ja hankkinut
taideopetukseni lukemattomilta taidekursseilta ja tutustumalla suureen määrään alan
kirjallisuutta. Olen pitänyt noin 12 yksityisnäyttelyä Pietarsaaresta Närpiöön. Kuitenkin useimmat näyttelyt ovat olleet Vaasan
seudulla. Olen myös osallistunut erillisiin
projekteihin kuten esimerkiksi FeminArtstaideryhmään. Tuoreimman näyttelymme
”Naisten perspektiivi” pidimme viime syksynä Mustasaaren kulttuurikeskuksessa.
Aloitin öljyväreillä maalaamisen toden
teolla vuonna 2002 luovan, kahdenkymmenen vuoden tauon jälkeen. Sattumalta
ajauduin vuonna 2008 pastellimaalauskurssille, jolloin huomasin, että pastellimaalaus
todella sopii minulle. Pidän nopeasta työskentelystä, ja pastellilla työstäminen antaa
mahdollisuuden piirtää ja maalata – joskus
jopa samanaikaisesti. Näin pääsen käsiksi
mitä ihanimpaan värimaailmaan. Kuivapastellitekniikalla voi saada aikaan uskomattoman paljon ja sen etuna on, että
pastellimaalaus lasin alle

kehystettynä pysyy ajan saatossa muuttumattomana. Kuivapastellitekniikka on paitsi
kaikkein kestävin tekniikka, samanaikaisesti
myös haurain, koska maalauksen kestävyyden taakaamiseksi se pitää kehystää ja suojata kosketukselta. Näin pastellimaalaus kestää
vuosisatoja kellastumatta tai halkeilematta.
Eniten minua inspiroivat luonto ja sen
värit. Maalaankin useimmiten realistisia tai
puolirealistisia töitä. Teen myös mielelläni
muotokuvamaalauksia tilauksesta. Annan
mielelläni lisätietoa asiasta kiinnostuneille!
Nykyisin pidän vuosittain pastellimaalauskursseja Vaasassa Ateljé Tornissa - itse asiassa jo yhdeksättä vuotta! On mielenkiintoista
ja haastavaa pyrkiä inspiroimaan ja tukemaan jokaisen kurssilaisen omaa ilmaisun
kehitystä. Meillä onkin torstai-iltaisin todella mukavaa! Olen toiminut myös Vaasan
Taidekerhon puheenjohtajana vuodesta 2005
lähtien. Viihdyn hyvin haasteellisessa tehtävässä ylläpitäessäni toimintaa tässä isossa ja
kauan toimineessa aatteellisessa yhdistyksessä. Vaasan Taidekerholla on esimerkiksi
Vaasan suurin yksityinen galleria ja kerholla
toimii runsaasti taideryhmiä ja –
kursseja.
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Samanaikaisesti olen ollut jo vuodesta 2013
lähtien eurooppalaisen pastelliyhdistyksen
”The Pastel Guild of Europe” hallituksen jäsen. Tämä antaa minulle runsaasti tilaisuuksia harjoittaa englanninkielen taitojani sekä
pysymään ajan tasalla pastellitekniikoista
ja materiaaleista, niin hyvin hyödyn kuin
huvinkin vuoksi.
Tämänkertaiseen Bock’s Cornerin tiloissa helmi-maaliskuun aikana esillä olevaan
näyttelyyni olen halunnut tuoda kuvauksia
sekä nykyisestä että menneestä Vaasasta.
Tervetuloa tutustumaan näyttelyyni!
Näyttely on esillä Bock’s Corner Breweryn
Ladossa 1.2.-1.4.2018. Näyttely on avoinna
torstaisin klo 15-18 ja lauantaisin 12-15.
Muut ajat sopimuksen mukaan Bock´s Corner Breweryn kanssa.
https://annikaostman.wordpress.com/

Annika Östman

megamarkkinat
Ilmoituksen jättö
SOITTAMALLA

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

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

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

Raamikas ja rauhallinen maaseudun mies.
Sinusta haluaisi rakkaudelleen kohteen
06-alueen 50+, hyvännäk. hymyhuuli, jolla tyyliä, taitoa ja sielukkuutta. (1201473)
Jag fyllde 70 år, änkakvinna från Karis. Nu
får det vara slut med ensamheten. Skriv
så får vi se, om det matchar. (1198420)

< Mies etsii sinua
Olen 60/185/88, rauhallinen, huumorintaj. ja vapaa mies. Nainen, 40-65v,
lapseton, normaalivart., K-Suomesta,
ota yhteyttä. (1202317)

Olen nainen, 65v. Etsin miestä, 6575v. Olen eronnut kauan sitten. Otathan yhteyttä. Pohjanmaa. (1197927)

Olen vapaa, 66v mies K-Pohjanmaalta,
liikunnallinen, luonnossa viihtyvä. Etsin
naista luontoon, merelle purjehtimaan,
yhteisiin harrastuksiin. (1202165)

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

Olen fiksu, alkoton, 49v mies
06-alueelta. Haluaisin tutustua 40-50v
naiseen vakain aikein. (1201848)

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

Kramgod, 25-årig kille med bruna ögon
söker rökfri tjej, 20-30år, från 06-omr. för
fast förhållande. Hör av dig. (1201673)

INTERNETISSÄ

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

Kuva- ja/tai kehysilmoitus

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

Asiallinen, 55v, hyvässä ammatissa oleva mies etsii pidempiaik., luotettavaa, vapaamielistä, 65-75v, tavallista naista, joka asuu yksin ja on jo työelämästä ulkona. Haen seuraa mm. matkusteluun.
Vastaa ennakkoluulottomasti. (1201409)

Esimerkki

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

Lähetä viesti numeroon 173197.
Ilmoituksen hinta 10e. Ilmoitukseen
tulee automaattisesti numero mistä
ilmoituksen lähetät. Mikäli haluat
toisen numeron, lisää se ilmoitustekstin loppuun.
mega.mainostaja.com
Toimi ohjeiden mukaan ja jätä
ilmoitus. Ilmoituksen hinta 10e
mega.mainostaja.com
Voit halutessasi liittää ilmoitukseesi
kuvan. Maksutapa verkkopankit sekä
luottokortti.

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

SEKALAISTA
Sinun tulevaisuutesi näkymät
tälle vuodelle? Rakkaus-, työ-,
terveys-, raha- yms. asiat. Kysy selvänäkijältä Päivi Alanen.
Vastaanotto Seinäjoella
15.-16.2. myös puhelinaikoja
muille päiville, P. 0451296806,
www.paivialanen.fi

Iso mies, 06-alueelta, joka tykkäät mukavasta XXL-naisesta. Olet vapaa, alko ei ongelma, olet 55-65v, tanssit, puhut ja pussaat, olet etsimäni. Tositark. (1193209)
Olen -60v, hellä, huumorintaj. XL-nainen.
Olet n. 60v, asiallinen, fiksu, rehti, hellä
ja naista arvostava mies ja tositark. liikkeellä, otapa yhteyttä. (1191091)
Olen sopivasti pehmeä, 06-alueen 57v nainen. Sinä vapaa, luotettava, rehti mies, joka osaat arvostaa naista ja elämää, sinua
etsin. Ikäsi 50v ja siitä ylöspäin. (1190883)
Är en singelkvinna, 52+, sunt omdöme, förnuft och livsföring. Rökfri, betagande och erotisk. Gillar utflykter, vackert väder, sevärdheter och oförusedda
överraskningar. (1190688) T
Är en singelkvinna, 52+, rökfri, sund livsföring, betagande, erotisk och trevlig. Gillar eftertraktade sevärdheter och
djur. Ett vuxet barn. (1190449) T
Suomenruotsalainen, 52v nainen hakee
52-65v miestä, joka on valmis solmimaan
avioliiton Uudellamaalla 2018. (1190059) T

Täällä rauhallinen, aikuinen, hellä, mukava, luonnossa viihtyvä mies,
54/183/87. Etsin miellyttävää naista
kaveriksi, rakkaaksi. (1201047)
Haen K-Pohjanmaalta vapaata, liikunnallista naista. Olen vapaa, raitis, savuton, 65v mies. (1198872)
Mies, -60/183/80, vapaa, luotettava,
etsii naista ilman koko-/ikärajaa, tositark. (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 leskimies 06-alueelta. Etsin tavallista, yksinäistä naista. Löydänkö? (1196047)

Outoa kun raitis, siisti, savuton, sanansa
pitävä, fiksu, tanssiva, kiltti, kätevä, hyvännäk., 63v eläkemies on aina yksin.
Kaltaiseni, ehkä 50-63v, lapseton/eläimetön nainen, pitkä/runsas voit olla, ei
painoindeksin yläpäässä. (1202159)
Hyväsydäminen, keski-ikäinen, lämmin,
lempeä, luonnossa viihtyvä, lapsi- ja eläinrakas mies 06-alueelta etsii sydänystävää
yhden miehen naisesta. (1202133)
Mies, 57v, 06-alueelta etsii sinua, joka voisit vaikka hieroa kipeää selkää
tai jotakin sellaista helpotusta. Voit olla
myös muulta alueelta. (1202047)
Haussa yli 30v nainen kival karhulle. Olen
47/191/99 mies, rehti, sinkku. Pohjalainen
kaipaa seurusteluseuraa takkatulen ääreen. Pidempiaik. suhteeseen. (1201832)
Täällä olisi 45v mies Kokkolasta ja etsin
vapaata romaninaista ystäväksi tai enemmän. Voisit olla iältäsi 25-35e. (1201693)
Missä olet yh-nainen, 18-47v, Pohjanmaalta? Raitis, savuton iskä odottaa
vastausta. (1201627)
Täs vapaa mies 06-alueelta. Olen 46v,
hoikka, rehellinen, fiksu, töis olen. Sinä vapaa nainen, olet mukava, hoikka, puhelias,
saa olla lapsia. Läheltä Sjk:a. (1201358)
Maaseutuhenk., pitkähiuksinen, aito blondi, 47-56/160-170/miel.XL, rehellinen, ei
tupakkaa/alkoholia. Olisi hyvä, jos harrastaisit liikuntaa kanssani, osaat laittaa ruokaa/hoitaa kotia. Sinulle paikka okt:ssa
maaseutukaupungissa. (1201355)
Uhkeaan, isoon, povekkaaseen, huumorintaj. ja rentoon naiseen haluaa tutustua herrasmies, alle 60v. Tykkääthän olla lähekkäin. (1200996)
Fiksu nainen, ihanainen. Minä miehentapainen, 70/160, terve, raitis, elämää
kokenut seniori, vapaa leski, joka osaa
rakastaa ja sinua arvostaa. (1200730)

Man, 27-årig, från 06-omr., söker en
rökfri tjej, 23-34 år, för seriöst förhållande. (1194989)

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

Luotettava, 56/183/80 mies etsii naista ilman koko-/ikärajaa. Tositark./seikkailu. (1191687)

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

Kontakten

Olenko etsimäsi mies E-Pohjanmaalta?
Olen tumma, 180/80, nuorekas, urheileva, huumorintaj. kaveri. Sinä 30-45v, nätti,
nuorekas nainen, ota yhteyttä. (1200516)
Olen 70v, vapaa ja luotettava mies. Etsin
luotettavaa ja hellää naisseuraa 06-alueelta. Olen vakavarainen mies. (1200514)
Nainen, täällä söpö nallekarhu 49/176/100,
ruskeasilmäinen, ruskeahiuksinen, hymykuopat. Olen rauhallinen, rehellinen, hellä,
huumorintaj., romanttinen. Etsin vakituista
naisystävää kainalooni. (1200441)

Koko maan
kohtaamispaikka teksti-tv:ssä

MTV3 s. 830
Sub s. 830

Kristilliset perusarvot omaava, sydämellä tunteva ja järjellä ajatteleva, lapsirakas,
vapaa mies 06-alueelta etsii yhteistä ystävävyyttä ja arkirakkautta samoin tuntevan naisen kanssa. (1200116)
Olen 51/186/95, kunnollinen, asiat ok,
työ jne. mies, kehtaan näyttäytyä. Viesti
ja tutustutaan. Olen vapaa. Sinä kunnollinen, ok, n. 40-55v nainen. (1200006)
Pirtee ja povekas, n. 40-55v, rehti nainen, sut haluis vakijuttuun 60/185/90,
nuorekas, raitis ja ok-näk. Leijona-mies. Sjk. (1199970)
Olen vapaa, nuorekas, 64v mies. Sinä
vapaa, n. 45-65v nainen, otapa yhteyttä. (1199966)
Löytyispä jostain pirtee ja povekas,
n. 40-55v vakinainen. Mä 59/185/88,
nuorekas, raitis ja ok-näk., erähenk.
mies. Sjk. (1199871)

Olen 68v mies ja etsin luotettavaa, mukavaa naista tosissaan, jos sellainen
vielä on. (1199595)

< Nainen etsii sinua
Etsin suomalaista miestä, joka haluaa olla avoliitossa minun kanssa Hkissä. Jos
haluat kokeilla onnea, vakiintua ja tavata,
ota yhteyttä. Olen suomenruotsalainen,
sinkku, hurmaava, ihastuttava ja eroottinen, pidän luonnosta. (1200979)

Maalla 06-eteläpuolella mukavaa, miel.
blondia tyttöstä vapaana? Kaikki huomioiden. T. Herrasmies, -60v. (1199466)
Olen lähihoitaja, 50/179/80, bi. Etsin
miestä, lähihoitajaa, hierojaa, sairaanhoitajaa ym. Kauhajoki. (1200073)

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

Olen 52v bi Kurikasta. Etsin nuortamiestä
mm-juttuihin. Olen luotettava. (1200072)
Jag är en man, 58 år, ej tjock och ej smal,
ser hyfsad ut enligt andra. Pratar både svenska och finska, ren och frisk. Söker dig man, 50+, för vänskap och trevlig
samvaro. Vasa med omnejd. (1199604)

Rökfri, 52-årig kvinna söker man att
semestra med och eventuellt bo tillsammans. (1193246)

Olen 50+, vapaa nainen. Etsin sinua
vapaa, rehti mies ja uskallat sitoutua, ei toisen oma, pikkupaheet sallittu,
XL:kin käy. (1202121)

Missä olet, sinä pitkäkynsinen nainen?
Sinua etsii söpö nallekarhu. Olen rauhallinen, rehellinen, hellä, huumorintaj., 49/179/100 mies. (1200540)

Klasta miel. jo vanhempaa naista, joka myös seuraa aina välillä vailla ja joka voisi haluta tapailla 39/185/80, ok
sinkkumiestä? (1199766)

Den finlandssvenska

Olen nainen, etsin 06-alueelta tanssitait. miesystävää. Itse tykkään tanssimisesta, olen vapaa kulkemaan, työelämä takana, olen nuorekas, elämäntavat on kunnossa. (1192987)

Är man, 69 år. Söker kvinna som är
som förr som klär sig som 50-60-tal.
Intr. hav, 50-60-tals bilar, country music och mycket mer. (1200612) T

Vapaa, 61/190/88, mukava, huumorintaj. mies etsii kivaa, 45-60v naista
06-alueelta tositark. (1199832)

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

Kvinna, 31/XL, sprit-/rök-/barnfri, söker ny vänskap från man, 30-45 år, bor
i 06-omr. (1193076)

mega.mainostaja.com

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

Man, 25 år, från 06-omr., söker rökfri
tjej, 20-30 år, som trivs på landet,
gillar djur. (1191041)

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

Olen mies, 59v. Etsin kivaa ystävää ja
kaveria. Vaasa. (1190626)

Tervetuloa elämääni nainen. Yhdessä
tekemään arjen asioita. Nauttimaan läheisyydestä. (1191668)

Pirteä ja povekas, n. 40-55v, rehti
nainen. Sut haluis vakijuttuun
60/185/90, nuorekas, raitis ja ok-näk.
Leijona-mies. Sjk. (1202170)

Raitis, reilu ja sydämensivistystä 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 suruihin. Olen 47/191/99, tummahiuksinen,
rehti, pohjalainen mies. Takkatulen ääreen kutsuupi. Myös yh. (1200549)

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

Olen 48v bi-ukm. Kurikka-Kauhajoki-Teuva-alueelta hakusessa olis luotto
vakimies. Vastaa, et pety. Tummakarvaisuus on plussaa. (1197888)
Är 53-årig man som söker man, 55-70
år, för skön samvaro. Är singel. Vasa
och söderut. (1193171)
Vaasan seudulta fiksua miestä etsii
ukm, 58v, kaikkeen kivaan. (1201675)
Olen 68v mies ja kaipaan filminkatseluseuraa samanikäisestä miehestä. (1201420)

Haen sinua mukava ja vapaa, +50v
gay-top mieskaveriksi. Minä 44v gaybtm. 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. Katsotaan sit miten asia etenee. (1197619)
Olen varattu, 59v mies, luotettava ja
siisti. Haen miestä kaiken kivan merkeissä yhteisiin hetkiin. Sjk. (1197511)

< Parit etsivät
Olemme 48v pari, vaimo muodokas, povekas. Etsimme kolmanneksi fiksua ja pystyvää miestä, voit olla 016- tai 06-alueelta.
Ota yhteyttä, et pety. (1201591)
Olemme pari, 65v. Etsimme miestä tai
paria, jolla rantasauna lämmin. Vaimolla syntymäpäivät, kylvetetään hänet ja
vähän tarjoilun kanssa. (1200209)

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 173193. Numerosi
pysyy salaisena.

2 Ilmoituksen
jättäminen

Soita 0600 - 41 33 97 (paikallispuhelu) 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 suuntanumeroalueelta. Lähetä numeroon 173193.
Numerosi pysyy salaisena.
Pidätämme oikeuden muokata, lyhentää tai olla julkaisematta ilmoitustasi.
Prostituution ja vastaavien seksuaalipalveluiden markkinoiminen
on rangaistava teko (rikoslaki 9§),
tällaisia ilmoituksia ei julkaista.

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 173193.

ilmoitus:
4 Oma
sulkeminen

Soita 0600 - 41 33 87 (paikallispuhelu), 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,
tekstiviestit nroon 173193 1,20e/kpl.
Också på svenska.

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

