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Japanilainen 
ristikko

Japanskt 
bildkryss

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!

# La/lö 17.2 kl.12-15

LÖRDAGSMARKNADEN LAUANTAIMARKKINATLAUANTAIMARKKINATLÖRDAGSMARKNAD

Tarjoukset voimassa 22.2 2018 saakka niin kauan, kuin tarjouserää riittää

Tolkintie 17, 61500 Isokyrö
ma-pe 9.00-18.30 la 9.00-17.00  

050-5974591
www.tolkinkauppahalli.fi

WC-paperi SERLA 24 rll/WC-papper SERLA 24rll 6,40€
Fairy käsitiskiaine 450ml/Fairy diskmedel 0,90€ 
Kaikki seinäpeilit jättivalikoima tyylikkäitä peilejä
Alla stiliga väggspeglar  -40%
Kaikki lasten pulkat, lasten lumikolat ja lasten lapiot 
Alla pulkor, snöskottor och skyfflar för barn -30%
Kaikki potkukelkat/Alla snökälkar -20%

LAATUA, tarpeeksi järeitä!!! NYT 
JÄTTIERÄ KÄYTETTYJÄ PUUNTYÖSTÖKONEITA, PUUSEPILLE 
JA HARRASTELIJOILLE: Puusorveja, vannesahoja, pyörösahoja, 

lehtisahoja. Pellintyöstöön : levyleikkureita!!!!!!!

ALE    KYLLÄ ON HALPAA !   ALE JOPA -70%   LÄHDE TUTUSTUMAAN ! 
Paikallinen, palveluksessasi yli 2000m² myymälä ja eri tuotteita 60 000 valikoima! 

Paljon alennettuja hintoja/ många rabbaterade priser  -20% -50% ja -70%

0,90€

6,40€
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Kuva: Paula Viitanen. 
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TERVEYS:
Äni menetti puhekykynsä 
pikaruokalan autokaistalla

Digialbum

Rekrytointiin 
pitää varata 
kunnolla aikaa
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Myynti ja huolto
Försäljning och service

Tammipiha-Ekgården
J045 6566 659

www.halonen.com

HUOM!
UUSI OSOITE
Laivakatu 13
(Minimani)
OBS! NY ADRESS
Skeppsgatan 13
(Minimani)

KATSO KALA JA ELÄINVALIKOIMA NETISTÄ!

BEKANTA DIG MED FISK- OCH DJURSORTI-

MENTET PÅ NÄTET!

www.vaasanakvaarioliike.fi 

Hyvät kaupat keskellä Vaasaa
Bra affärer i centrum av Vasa

Vaasantie 22, 62375 Ylihärmä
Puh./Tfn (06) 483 1600      
www.harmankylpyla.fi

HÄRMÄ SPAHÄRMÄN KYLPYLÄ

12.3.  ma/må  Savannah, 9 €
14.3.  ke/ons  Solo Klaus Koivula, 0 €
16.3.  pe/fre Lasse Hoikka & Souvarit, 15 €
17.3.  la/lö Mikko Takala & Reissarit, 9 €
19.3.  ma/må Rainer Bolltröm & Graniitti, 10 €
21.3.  ke/ons Ensti Solo Band, 0 €
23.3.  pe/fre Finlanders
  ja/och Duo Mika Peltoniemi, 15 €
24.3.  la/lö  Ramona & Antti Mäki-Opas, 9 €
26.3.  ma/må  Eino Luostarin yhtye, 10 €
28.3.  ke/ons  Duo Seija Rankinen, 0 €
29.3.  to/to  RockNight: YÖ, 20 €
30.3.  pe/fre  Eija Kantola, 9 €
31.3.  la/lö  Charles Plogman, 15 €

-50%
Lapset
Barn

VERKKOKAUPPA
AVATTU!

UUTTA!

Tilaa nyt helposti kylpylälomat,
hemmotteluhoidot, tapahtumaliput ym.

NÄTBUTIK
HAR ÖPPNAT!

NYTT!

Nu kan du enkelt och smidigt beställa
spasemester, wellnessbehandlingar,

biljetter till evenemang m.m.

shop.harmankylpyla.fi

16.2.  pe/fre  A. Aallon rytmiorkesteri, 15 €
17.2.  la/lö  Mervi Kovero & Riskit Herrat, 9 €
19.2.  ma/må  Juha Hautaluoma & Oja-Lipasti Band, 10 €
21.2.  ke/ons  Duo Jade´s Band, 0 €
23.2.  pe/fre  Taikakuu ja/och Reini Hietala Duo, 15 €
24.2.  la/lö  Olavi Hällbackan yhtye, sol. Marita Saal, 9 €
26.2.  ma/må  Eino Luostarin yhtye, 10 €
28.2.  ke/ons  Solo Vesa Ollinmäki, 0 €
2.3.  pe/fre  Ippe Mansikka, 13 €
3.3.  la/lö Keijo Rahnasto & Titan, 9 €
5.3.  ma/må Ässät, 10 €
7.3.  ke/ons  Solo Olli Orrenmaa, 0 €
9.3.  pe/fre  Charlies, 13 €
10.3.  la/lö  Heikki Puronvarsi & Oikeat Soittajat

Tähtihetkiä Härmässä 
Stjärnstunder i Härmä

Muutokset ohjelmaan mahdollisia • Programändringar möjliga

Wellness-tarjoukset
Soin Pionnier-kasvohoito  85 €

Kiinteyttävä ja juonteita silottava erikoishoito.
Hoitoaika 75 min (norm. 95 €)

Intialainen päähieronta  32 €
Hoitoaika 25 min (norm. 38 €)

Voimassa 31.3. saakka.

Soin Pionnier-ansiktbehandling  85 €
Specialansiktsbehandling som återger huden dess
ungdomlighet. Behandlingstid 75 min (norm. 95 €)

Indisk huvudmassage  32 €
Behandlingstid 25 min (norm. 38 €)

Gäller till 31.3.

Wellness-erbjudanden

Härmäläinen Kylpyläpäivä 
Spadag a´la Härmä

Tillgång till spabadet
och måltid från stående bord.

20 €/vard.  25 €/lö-sö
4-14 år -50%  |  Under 4 år gratis.

Kylpylän käyttö
ja ruokailu buffetpöydästä.

20 €/ark.  25 €/la-su
4-14 v. -50%  |  Alle 4 v. veloituksetta.

Förutom djurhagarna har barnen nu hittat till nya 
rutchbanan för barn på Bock´s. Välkomna alla 

föräldrar! 
4.3 inleds joggning alla söndagar från Bock´s. Profes-
sionella dragare ger råd, tips och löphjälp.

Lapset ovat nyt löytäneet Bock´sin pulkkamäen. 
Tervetuloa kaikki vanhemmat! 

4.3 lähtee joka sunnuntai lenkkiporukka myös 
Bock´sista. Ammattilainen vetäjä neuvo, ohjaa ja 
antaa juoksussa tukea.

BOCK´SIN PULKKAMÄKI -
BOCK´S PULKBACKE IGÅNG





Äni menetti puhekykynsä 
pikaruokalan autokaistalla
TERVEYS Lue suomalaisen 
Änin uskomaton selviytymista-
rina vakavasta aivosairaudesta.

Äni Jaatinen oli 23-vuotiaana vii-
meinkin kerännyt rohkeutta toteuttaa 
unelmansa.
Lahjakas piirtäjä oli elättänyt itsensä 
ravintola-alalla, mutta hän halusi seurata 
haaveitaan ja ryhtyä taiteilijaksi. Jaati-
nen keräsi rohkeutta ja lähti viemään 
papereita omasta luovan alan yrityksestä 
eteenpäin.

Sitten hän melkein kuoli.
– Olin poikaystäväni kanssa pika-

ruokalan autokaistalla tekemässä tilausta 
kun tajusin, etten yhtäkkiä saa sanaa 
suustani. Suu ja pää tuntuivat olevan 
täynnä pumpulia. Viisitoista minuuttia 
sen jälkeen alkoivat kivut ja hallusinaati-
ot, Jaatinen muistelee päivää, joka tulisi 
muuttamaan hänen loppuelämänsä.

Kaksikko lähti ajamaan kiireesti 
kohti sairaalaa, jossa Jaatisella tultaisiin 
toteamaan vakava virustauti aivoissa, 
todennäköisesti ruusu. Tosin siihen me-
nisi vielä viisi päivää, sillä lääkärit eivät 
pitäneet hänen tapaustaan kiireellisenä 
ja lähettivät naisen päivä toisensa jälkeen 
kotiin.

– Kotona kohtaukset tulivat aalloissa. 
Ne saattoi laukaista vaikkapa jokin haju.

Kuudentena päivänä Jaatinen oli men-
nyt niin huonoon kuntoon, että lääkärit 
totesivat tilanteen vakavaksi.

– Minulle ei oikeastaan annettu hir-
veästi mitään lääketieteellistä toivoa. Jos 
paranisin, olisi äärimmäisen epätoden-

näköistä, että paranisin takaisin omaksi 
itsekseni.

– Tuolloin olin ihan pohjalla. Mie-
tin vaan jatkuvasti: Minulla oli elämä. 
Osasin piirtää ja rakastin sitä. Miksi 
en tehnyt mitään ennen kuin oli liian 
myöhäistä.

Itsesääliin vajoamisen sijaan Jaati-
nen kuitenkin teki päätöksen: Jos tästä 
selviän niin aion tehdä taidetta ja tehdä 
siitä merkityksellistä.

Alkoi vuoden mittainen taistelu, jossa 
oli pelissä henki, unelma ja oma persoo-
na. Kaikki, mitä Äni Jaatinen oli ollut 
joutui vaakalaudalle.

– Olin ennen sairastumista iloinen ja 
räiskyvä persoona, mutta se kaikki ka-
tosi aluksi vähitellen. Lääkärit eivät sitä 
huomanneet, koska eivät minua tunte-
neet. Äitini sanoi heille, että tämä ei ole 
se sama ihminen, me menetämme hänet.

Ihmisillä on kuitenkin uskomaton 
tapa selviytyä. Hiljalleen Jaatinen alkoi 
toipua.

– Pidän selviytymistäni rukousvas-
tauksena ja ihmeenä. Kaikessa siinä 
kaaoksessa rukoilin Jeesusta sisälläni ja 
kuntoutuksessa uskoni on auttanut ja 
kannustanut minua eteenpäin.

Välitön kuolemanvaara poistui ja sen 
jälkeen alkoi armoton opettelu.

– Minun piti opetella uudestaan muis-
tamaan mitä eilen tapahtui. Muistamaan 
miten kävellä. Miten puhua. Oma virs-
tanpylvääni oli kun erään tutun häissä 
pystyin reagoimaan ihmisten puheisiin 
neljä tuntia, Jaatinen kertaa hymyillen.

– Silloin aloin myös piirtää. Ensimmäi-
set piirrokseni olivat todella surkeita, 

mutta olin niistä kaikista aivan äärettö-
män kiitollinen.

Jaatiselle oli myös selvää, että hänen 
taiteensa tulee auttamaan. Toivuttuaan 
hän pääsi maalamaan seinämaalauksia 
lasten hematologiselle osastolle Tyksiin.

– Tuijotin itse harmaata seinää niin 
pitkään, että tajusin virikkeiden arvon.

Nyt 27-vuotias taiteilija toteutti myös 
haaveen, joka hänellä oli ollut toipumi-
sestaan saakka. Jaatisen omaelämän-
kerrallinen sarjakuva - ja esikoistaide-
näyttely oli Galleria Kajasteessa. Myös 
siinä oli hyväntekeväisyystarkoitus, sillä 
näyttelyssä julkaistu sarjakuva oli tarkoi-
tus viedä neurologisille osastoille ympäri 
maailmaa.

– Aivopotilaita ei varsinaisesti kan-
nusteta tavoittelemaan unelmiaan. Siksi 
tämä on minulle tärkeää ja toivon, että 
viestini ja tarinani tavoittaa heidät. Toi-
von voivani luoda toivoa.

Jaatisen viimeinen kontrollijakso 
päättyi hiljattain ja nainen julistettiin 
täysin terveeksi. Kokemus opetti hänen 
mukaansa uusia arvoja.

– Minulle riittää nykyään, että pystyn 
luomaan, ilmaisemaan ja elän. Ne olivat 
innoittajia kuntoutuksessani ja niiden 
volyymi kasvaa päivä päivältä edelleen.

– Aion jatkaa taiteen tekemistä myös 
näyttelyn jälkeen. Tavoitteeni on olla 
Suomen seuraava Tove Jansson. Eli 
varokaa vaan, täältä tullaan, Äni Jaatinen 
nauraa.

Teksti ja kuvat: Toni Tervo
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 Leena Minkkinen Seema Ganoo

www.megamedia.fi

 Boris Berts, Vasa. "Pilvilammi-
 Molnträsket. Februari 2018".

 Paula Viitanen. "Aamuauringon loihtimaa 4.2.18"

 Susku Pienimäki, Laihia. "Koiristani auto ajelulla."

 Sofia Kannasto

 Christian Nylund, Vasa. "En lejonhona i nationalparken
 Serengeti, Tanzania, januari 2018."

 Camilla Lyyski, Mustasaari
 Else-Maija Ristimäki. "Kaksi
 varjoa Öjbergetillä".

  Heikki Palonen. "100 vuotta sitten
  odoteltiin jääkärien paluuta".

 Marianne Gråbbil-Hakkola. 
 "Kauas on pitkä matka..."

 Risto Peitsaro, Vaasa. "Aamulenkillä." Erkki Teppo. "Vaasassa kevättä kohti".
 Esa Rönkä, Vaasa. "Pakkaspäivän
 askartelua".

 Tuula Taskinen, Vaasa
 "Kuorrutettuna, kiitos."

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. 
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 Jens Nedermo, Munsmo.

 Anne Haavisto, Kristiinankaupunki. 'Halo' -valoilmiö.

 Stina Martikainen, Mässkär, 9.2 2018.
 Susanne Hammarberg, Närpes.

www.megamedia.fi

10 11

 Matti Hietala, Vaasa. "Olympiarenkaat ilmestyivät Merenkurkun  
 aurinkoiselle hangelle, 10.2.2018".
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– Taidetta, veistoksia, design-lasia, koruja ja esimer-
kiksi tämä venäläinen rasia, luettelee asiantuntija 
Thomas Luoma huutokauppakamari Bukowskin 
arviointipäivään tuotuja esineitä ja pyörittelee käsis-
sään kaunista kullattua rasiaa, jonka kannen maalaus 
kuvaa todennäköisesti Turkin sodan taisteluja.

Kotien esineistöä tuodaan huutokauppakamarin 
ilmaiseen arviointiin muuttojen ja kuolinpesien 
tyhjennysten yhteydessä. Tarjonnassa näkyy suurten 
ikäluokkien kotien siivoaminen.

– Paljon tarjotaan kristallimaljakoita ja astiastoja, 
joita on vaalittu ja katettu pöytiin ainoastaan pyhinä. 
Näillä ei kuitenkaan ole suurta jälleenmyyntiarvoa 
johtuen siitä, että ne ovat käyttöesineitä ja niistä on 
ylitarjontaa, Luoma sanoo.

Pienessä Suomessa ihmisille tuppaa kertymään tiet-
tyinä aikakausina hyvin samantyyppistä tavaraa.

Myös seiniä koristaneet kukka- ja maisemamaala-
ukset eivät useinkaan mene kaupaksi vaikka tekijällä 
olisi nimeäkin.

– Tänä päivänä maalaus ei mene kaupaksi, jos se ei 
sovi sisustukseen.

Luoma neuvoo kuitenkin olemaan tarkkana ja 
varaamaan aikaa muutto- ja kuolinpesäsiivouksiin, 
jottei roskalavoille ja kirpputoreille päädy arvotava-
raa. Sellainen voi olla esimerkiksi 1950 – 1960-luvuil-
la työnantajalta lahjaksi saatu koriste-esine tai koru.

– Tuohon aikaan yritykset tilasivat liikelahjoja esi-
merkiksi Kultakeskuksesta, jossa työskenteli maamme 

huippusuunnittelijoita kuten Tapio Wirkkala ja Bertel 
Gardberg. Heidän suunnittelemilla esineillä voi olla 
kovakin arvo.

Lahjaksi saadun design-esineen mahdollinen kai-
verrus ei merkittävästi vähennä esineen arvoa.

Suomalaisista kodeista löytyy myös jonkin verran 
tsaarinaikainen esineistöä, joka on nykyisin haluttua.

Esineen kuvalla varustetun arviointipyynnön voi 
tehdä myös sähköisesti tai pyytää huutokauppakama-
rin asiantuntijaa paikan päälle.

Teksti ja kuvat: Marjo Rämö

1950–1960 -luvulla saatu yrityslahja 
voi olla nykypäivän himoittu designtuote

Vanha venäläinen rasia tuotiin arvioitavaksi Bukowskin 
arviointipäivään. Keisarillisen Venäjän kulta- ja 
korusepät olivat alan huippua ja jäljellä olevat esineet 
ovat arvossaan.

Kotimaiset designhuonekalut, -lasi, 
-keramiikka ja -korut, suunnittelijoina 
esimerkiksi Alvar Aalto, Ilmari Ta-
piovaara, Tapio Wirkkala, Bertel Gard-
berg. Paavo Tynellin valaisimet tekevät 
vuosi toisensa jälkeen hintaennätyksiä.

Suomalaisen kultakauden taide ku-
ten Edelfelt, Simberg, Gallen-Kallela, 
Schjerfbeck. Näiden tekijöiden maala-
usten arvo tuskin on omistajalle epä-
selvä, mutta myös grafiikka ja luonnok-
set voivat olla erittäin arvokkaita.

Venäläinen, keisarillisen ajan esineistö, 
kuten korut ja koriste-esineet sekä eri-
laiset tsaarinajan militaariesineet kuten 
kunniamerkit ja miekat.

13

Nämä käyvät kaupaksi:

Espoolainen Jukka Laaksonen on varastoinut vanhaa posetiivia aikomuksenaan korjata soitin. 
Korjaaminen on jäänyt aikeeksi ja hän jättää soittimen huutokaupalle myyntiin. Arviota antaa 
Bukowskin huutokauppakamarin asiantuntija Thomas Luoma.
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JAPANILAINEN RISTIKKO

JAPANSKT 
BILDKRYSS
Även japanskt korsord[1] eller nono-
gram[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 kor-
sord utan ett logiskt bildpussel.

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. Mel-
lan 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 mel-
lan 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

Japanilainen ristikko (tunnetaan myös 
nimillä Hanjie, Picross ja Nonogram) on 
sanaristikkotyyppi, jossa on tarkoitukse-
na värittää ristikon ruuduista vihjeiden 
avulla ruutuja. Väritetyistä ruuduista 
muodostuu kuva. Ristikkotyyppi sai 
alkunsa 1980-luvun lopussa Tokiossa jär-
jestetyissä kilpailussa, jossa pilvenpiirtäji-
en seiniin hahmoteltiin kuvia sytytetyillä 
ja sammutetuilla ikkunavaloilla.
Ruuturivien ylä- ja sivumarginaaleissa 
kerrotaan vihjeenä kunkin rivin peräk-
käisten väritettävien ruutujen määrä. 
Väritettyjen ruuturyhmien väliin on 
aina jätettävä vähintään yksi tyhjä ruutu. 
Esimerkiksi vihje ”3 6 2” tarkoittaa, että 

Nonogram 
vko 6

Ratkaisu - lösning:

rivillä on yksi kolmen, yksi kuuden ja 
yksi kahden värillisen ruudun ruutu-
ryhmä. Japanilaiset ristikot ovat yleensä 
mustavalkoisia. On myös samalla tavalla 
ratkaistavia, mutta monella eri värillä 
täytettäviä ristikoita. Niissä vihjenume-
roiden värit kertovat, minkä väriseksi 
kyseiset ruudut tulee värittää. Eriväristen 
vihjenumeroiden väliin ei välttämättä tule 
yhtään tyhjää ruutua.

Japanilaisen ristikon ratkaiseminen kan-
nattaa aloittaa etsimällä ruudukosta rivejä, 
joilta väritetään kaikki ruudut. Jos väritet-
tävien 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 täyt-
tämään ruutuja. Jo yksikin väärin väritetty 
ruutu voi muuttaa ristikon lopputuloksen 
totaalisesti, ja vikaa voi olla mahdoton 
jälkeenpäin paikantaa/korjata.

Lähde: Wikipedia
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REKRYTOINTIIN PITÄÄ VARATA KUNNOLLA AIKAA

– Näillä vinkeillä työhaastattelu 
   onnistuu paremmin

VINKIKSI
TYÖHAASTATTELIJALLE:
Keskeinen asia on rauhallinen läsnäolo, koska:

ihmiset avautuvat helpoiten hyväksyvässä, rauhallisessa, 
läsnä olevassa ja kiinnostuneessa vuorovaikutustilanteessa.
Haastateltava on usein jännittynyt, joten haastattelijan teh-

tävä on omalla rauhallisella olemuksellaan rauhoittaa tilanne 
ja siten mahdollistaa haastateltavan avoimuus.

Jos on liian hätäinen, kiinni haastattelurungossa tai omissa 
ajatuksissaan, johtaa se helposti haastateltavan sulkeutumi-

seen. Silloin tärkeää tietoa saattaa mennä ohitse.

Lähde: psykologi Teemu Heino

TYÖELÄMÄ Psykologin mukaan rek-
rytointiin valmistautumiseen käytetään 
luvattoman vähän aikaa, vaikka kyse on 
tärkeästä ja kauaskantoisesta päätöksestä

Nopeatempoisessa työelämässä rekrytoijat usein 
kokevat, että heillä ei ole riittävästi aikaa valmis-
tautua työhaastatteluun. Siksi se yritetään hoitaa 
nopeasti alta pois. Seurauksena on huonosti valmis-
teltuja haastatteluja, liian lyhyiksi jääviä haastattelu-
tilanteita ja siten tarpeetonta riskinottoa rekrytoin-
nissa. Näin väittää psykologi Teemu Heino.

– Ymmärrän ihmisten kiireen, mutta vastakysy-
mykseni on, että jos ei ole aikaa käyttää muutamaa 
tuntia enemmän rekrytointiin, niin onko sitten 
paremmin aikaa hoitaa ongelmia, joita huolimat-
tomasta menettelystä juontuvat virhevalinnat 
saattavat tuottaa?

Heino muistuttaa, että rekrytoitaessa ei olla etsi-
mässä yleistä ”hyvä työntekijä”-stereotyyppiä vaan 
tiettyä tehtävää hoitavaa työntekijää, joka toimii 
tietyssä yhteisössä ja tiettyjen sidosryhmien kanssa. 
Siksi jokainen työhaastattelu on valmisteltava 
huolella.

– Valmistautumiseen kuuluu miettiä yrityksen 
tarpeet, joiden on heijastuttava hakuilmoituksiin, 
jos sellaisia käytetään. On mietittävä, millaista 
työntekijää tarvitaan juuri nyt ja millaista tulevai-
suudessa. Haastattelurungot on myös laadittava 
räätälöidysti jokaista rekrytointia varten erikseen, 
hän sanoo.

Itse työhaastattelutilanteessa on äärimmäisen 
tärkeää oppia erottamaan havainto ja tulkinta.

– Havainto on se, mitä voimme aistein havaita, 
tulkinta taas johtopäätös siitä, miksi joku toimii 
niin kuin toimii. Ylipäänsä vuorovaikutuksessa on 
tärkeää oppia tekemään tietoisia havaintoja ja ottaa 
havainnot puheeksi ja yhtälailla pitäytyä tulkinnois-
ta, Heino korostaa.

Jos haastattelija esimerkiksi kokee, että haastatel-
tava ei vaikuta motivoituneelta, on tultava tietoisek-
si niistä havainnoista, joihin päätelmä perustuu.

– Onko haastateltavan puhetapa jollakin tapaa 
vaisu, tuleeko vaikutelma istuma-asennosta, vältte-
levästä katseesta vai mistä?

Etenkin muutoksiin on hyödyllistä kiinnittää 
huomiota.

– Jos haastateltava esimerkiksi muutoin on hyvin 
rauhallisen oloinen, mutta muuttuu motorisesti le-
vottomaksi tiettyyn puheenaiheeseen siirryttäessä, 
on tähän muutokseen tärkeää kiinnittää huomiota 
ja pysähtyä hieman huolellisemmin keskustelemaan 
muutoksen kanssa yhteen ajoittuvasta aiheesta.

On kuitenkin tärkeä muistaa, että muutoksella 
ei välttämättä ole mitään tekemistä puheenaiheen 
kanssa.

– Ehkä kyseessä on ahdistava aihe syystä tai toi-
sesta, joka voi olla tärkeää tietoa. Tai ehkä haasta-
teltavalla onkin vain pissahätä.

Entä määrääkö onnistuneessa rekrytoinnissa 
enemmän järki vai tunne?

– Toivottavasti kumpikin. Pääsääntöisesti valinta 
on rationaalinen, mutta koska olemme työpaikoilla 
kokonaisina ihmisinä, ei psykologisiakaan ominai-
suuksia voi ohittaa.

Hänen mukaansa on tärkeä olla tietoinen niistä 
tunnereaktioista, joita haastateltava herättää. Ne 
voivat vaihdella paljonkin haastattelun aikana.

– Jos etukäteen joku haasteltavista vaikuttaa 
erityisen vahvalta tai tunnetasolla miellyttä-
vältä, on haastattelija altis arvioimaan hänet 
myös vahvemmaksi työntekijäksi ammatti-
taidoltaan – mikä ei tietenkään välttämättä 
pidä paikkaansa. Siksi oman arviointiky-
vyn kontrolloimiseksi haastattelijan on 
tärkeä tiedostaa omia tunnereaktioitaan, 
hän sanoo.

Teksti: Teija Varis
Kuvat: Johanna Erjonsalo
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TIKANOJAN TAIDEKOTI
SULJETTU NÄYTTELYNVAIHDON AJAKSI.
SEURAAVA NÄYTTELY: 
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

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.
Ilmaispäivä ja NEULOVAasa -neuleta-
paaminen lauantaina 17.2. klo 11–16. Ota 
kutimesi mukaan ja tule neulomaan yhdessä! 
Paikalla myös lankamyyjiä mm. Lankakauppa 
Titityy, Vaasan taitokeskus, Jaanan Lankapa-
ja, Koskö Mill. Kahvilasta voi ostaa kahvia ja 
pientä purtavaa.
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 jääkärei-
den historiaa sekä vuosien 1917 –1918 tapah-
tumia Vaasan ja Pohjanmaan näkökulmasta. 
Avoinna: tiistai–sunnuntai 10–17  
Pääsymaksut: 9 € / 6 € / alle 18 v. ilmainen. 
Museokatu 3, Vaasa
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.
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
MESTARIN OPISSA IV 
HANS WESTERGÅRDIN OPPILAIDEN NÄYTTELY 
30.1.-18.2. 
Avoinna ti-to 12-18 la-su 12-16. Pitkäkatu 
66 Vaasa. Vapaa sisäänpääsy.

BOCK´S CORNER BREWERY
Gerbyntie 18 
RAVINTOLA
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
Taiteilija paikan päällä lauantaina 17.2. 
klo 12-14, Tervetuloa!
JUHLASALI
STIG RÖNN
SURREALISTISIA MAALAUKSIA
3.2-1.4.2018
Opastettuja kierroksia pe, la ja su. 
Tervetuloa! 

Näyttelyt

TIKANOJAS KONSTHEM
STÄNGT FÖR UTSTÄLLNINGSBYTE.
FÖLJANDE UTSTÄLLNING:
JAG ÄR INTE JAG – KÄNDA OCH GLÖMDA PORTRÄTT 
16.2–27.5 2018
Porträttkonsten betraktas på utställningen 
med värnande om minnen, befästande av 
makt och byggande av en identitet som 
infallsvinkel.
Öppet: tisdag–söndag 10–17
Inträde: 9 € / 6 € / under 18 åringar gratis. 
Hovrättsesplanaden 4, Vasa
KUNTSI MUSEUM FÖR MODERN KONST
MÄNNISKANS BILD 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 samar-
bete mellan Kuntsi museum för modern konst 
och Heinos konststiftelse.
GRATISDAG OCH NEULOVAASA –STICKTRÄFF PÅ 
LÖRDAG 17.2. KL 11–16.  Ta med dig stickorna 
och kom och sticka tillsammans! På plats 
finns även garnförsäljare, bl.a. Lankakauppa 
Titityy, Vaasan taitokeskus, Jaanan Lankapaja 
och Koskö Mill. I kaféet kan du köpa kaffe och 
något smått att äta.
Öppet: tisdag–söndag 11–17. Inträde: 9 € / 6 
€ / under 18 åringar gratis. Inre hamnen, Vasa
ÖSTERBOTTENS MUSEUM
JÄGARNA 6.10.2017–27.5.2018
Utställningen presenterar jägarrörelsens och 
jägarnas historia samt händelserna åren 1917–
1918 ur Vasas och Österbottens perspektiv. 
Öppet: tisdag–söndag 10–17. Inträde: 9 € / 6 € 
/ under 18 åringar gratis. Museigatan 3, 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.
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
ATELJÉ TORNI
MESTARIN OPISSA IV 
HANS WESTERGÅRDIN OPPILAIDEN NÄYTTELY 
30.1.-18.2. 
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
Konstnären på plats på lördag 17.2. kl 12-14, 
Välkommen!
FESTSALEN
STIG RÖNN
SURREALISTISKA MÅLNINGAR 3.2-1.4.2018
Guidade rundturer fre, lö och sö. Välkommen!

Utställningar

Tervetuloa tutustumaan paikalliseen taiteeseen Bock'silla!

Juhlasali / Festsalen: Stig Rönn

Tänä lauantaina kaikki taidenäyttelymme ovat auki klo 12-18! 
Denna lördag är alla våra konstutställningar öppna mellan kl 12-18!  Välkommen att bekanta dig med lokal konst på Bock’s!

Stig Rönn on 
paikalla la 17.2. 
klo 12-18!

Stig Rönn är på 
plats lö 17.2. 
kl 12-18!

Kaikki taide on myynnissä! All konst är till försäljning!

Annika on paikalla la 17.2. klo 12-14!
Annika är på plats lö 17.2. kl 12-14!

Lato / Ladan: Annika Östman

Ravintola / Restaurangen: Camilla Englund



Näin teet linsseistä  ruokaa kotona
Ohjeet ovat 6-8:lle annokselle

RUOKA - RESEPTIT Crista Lassfolk-Feodoroff RUOKA - RESEPTIT

Linssisoppa
2 litraa vettä
2 valkosipulinkynttä
2 laakerinlehteä
2 tl suolaa
1 rkl oliiviöljyä
1 tl rouhittua mustapippuria
400 g punaisia linssejä
5 porkkanaa kuutioituina
1 säilykepurkki tomaattimurskaa
1 tl hunajaa
noin 15 vihreää oliivia

Huuhtele ja valuta linssit huolel-
lisesti. Pilko kuoritut valkosipu-
linkynnet ja porkkanat. Keitä vesi 
kiehuvaksi.
Lisää joukkoon valkosipulinkynnet, 

suola, mustapippuri, laakerinlehdet, 
oliiviöljy, huuhdellut linssit ja pork-
kanakuutiot. Keitä noin 10 minuut-
tia sekoitellen keittoa aluksi siten,

 etteivät linssit tartu kattilanpoh-
jaan.

Lisää tomaattimurska ja hunaja. 
Anna muhia vielä kannen alla mie-
dolla lämmöllä noin viisi minuuttia. 
Lisää oliivit.

Vinkki: Jos haluat keittoon lisäpot-
kua, tee lisukkeeksi sekoitus silpu-
tusta persiljasta (1 dl), punaisesta 
chilistä (1 kpl) ja yhden sitruunan 
mehusta.

Itämainen
linssimuhennos
2 rkl oliiviöljyä
1 iso keltasipuli tai 2 pientä
1,5 litraa vettä
400 g punaisia linssejä
2 rkl raastettua inkivääriä tai 1 rkl kuiva-
jauheena
2 bataattia
1 tölkki kookosmaitoa (400 ml)
2 punaista chiliä
3 tl suolaa
1 tl kurkumaa
1 tl juustokuminaa
1 ruukullinen tuoretta korianteria
2 limen mehu

Huuhtele ja valuta linssit huolellisesti. 
Pilko sipuli ja kuumenna oliiviöljy kat-
tilanpohjalla. Kuullota sipulit. Lisää vesi 
ja anna kiehahtaa. Lisää linssit, raastettu 
inkivääri, pilkotut bataatit ja chili, sekä 
kuivamausteet (suola, juustokumina, 
kurkuma). Sekoita muutama minuutti 
ja anna seoksen kiehua noin kymmenen 
minuuttia.

Lisää kookosmaito ja anna kiehahtaa 
uudelleen. Nosta kattila liedeltä ja anna 
muhennoksen muhia kannen alla kym-
menisen minuuttia.

Lisää lopuksi silputtu korianteri ja 
kahden limen mehu. Tarjoile pehmeän 
vaalean leivän kanssa.

400 g vihreitä linssejä
4 dl raastettua kukkakaalia
400 g juustoraastetta (esim. emmen-
tal)
1-2 vihreää chiliä
2 valkosipulinkynttä
2 tl juustokuminaa
1 tl mustapippuria
2 tl suolaa
2 vatkattua kananmunaa

Keitä huolellisesti huuhdeltuja 
linssejä noin puoli tuntia, kunnes 
ne ovat pehmeitä. Lämmitä uuni 
200-asteeseen. Raasta kukkakaali ja 
juusto, sekoita ne keskenään.
Huuhtele kypsät linssit kylmällä 
vedellä ja valuta kuiviksi. Soseuta 
linssit, valkosipulinkynnet ja chilit 
sauvasekoittimella tai vastaavalla 
laitteella. Vatkaa kananmunat. Se-
koita kaikki aineet keskenään ja lisää 

mausteet. Ota taikinasta noin neljä 
ruokalusikallista, pyöritä kevyesti 
palloksi ja paina pallo tasaiseksi 
pihviksi leivinpaperilla vuoratulle 
uuninpellille. Taikinasta tulee kaksi 
pellillistä, noin 9 pihviä kummalle-
kin.
Paista pihvejä uunin keskiosassa 10 
minuuttia, käännä ympäri ja paista 
vielä kymmenen minuuttia.

Vinkki! Juustoisat kasvispihvit sopivat 
erinomaisesti kasvishampurilaisen 
väliin. Tarvitset pihvin lisäksi vain 
paahdetun sämpylän, maustekurk-
kua, tomaattisiivuja, salaatinlehtiä ja 
majoneesia.
Huom! Jos tiedät, etteivät pihvit tule 
syödyiksi kolmen päivän aikana, laita 
osa suosiolla pakastimeen heti niiden 
jäähdyttyä.

Juustoisat kasvispihvit

(4 lasillista)

3 purkillista mangopilttiä (125 g kpl)
250 g maitorahkaa
400 g maustamatonta jogurttia
pinnalle kardemummajauhetta
(hunajaa)

Sekoita keskenään piltit, rahka ja 
jogurtti, kunnes seos vaahtoaa hieman 
pinnalta. Maista valmista juomaa. Jos 
kaipaat enemmän makeutta, lisää jouk-
koon hunajaa ja sekoita kunnolla.

Tarjoa juoma kylmänä ja ripottele sen 
pinnalle hieman kardemummajauhetta.

Mangolassi
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    MAKE GOOD!

Guest star!

Program:
Friday 16.2

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

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.

16-17.2.2018

Free entrance!

The best of Bothnia!

For more information visit 
the Beerfest FB-page!

Asiantuntija neuvoo: 

NÄIN SAAT 
SYKEMITTARISTA 
SUURIMMAN 
HYÖDYN

HYVINVOINTI Sykemittarin 
käyttö kannattaa aloittaa rasi-
tustestillä.

Sykemittarin avulla seuraat kunnon ke-
hitystä, löydät sopivat sykealueet, pidät 
kirjaa harjoituksista ja lasket kulutta-
masi kalorit. Näin luvataan mainok-
sissa, mutta mitä mieltä sykemittarin 
käytöstä on Kisakallion urheiluopiston 
testauspäällikkö Mika Valavuori?
Ennen sykemittarin hankkimista täytyy 
Valavuoren mukaan määritellä, millai-
nen liikkuja on.
– Mieti, oletko terveysliikkuja, tavoit-
teellinen kuntoilija vai urheilija. Jotta 
sykemittarista saa parhaan hyödyn irti, 
on tiedettävä oma sykealue eli perus-, 
vauhti- ja maksimikestävyysalueet. Ne 
kannattaa mitata rasitustestissä, Vala-
vuori sanoo.
Kyllä kunnon kehittymisen tietää siitä-
kin, meneekö sama lenkki samaan vai 
parempaan aikaan.
Aloittelijalle sykealueiden selvitys ei 
kuitenkaan ole aivan välttämätöntä. Pe-
rusmallisella sykemittarilla – joka usein 
muistuttaa rannekelloa – pääsee al-
kuun, kun kirjaa muutamat lähtötiedot, 
esimerkiksi käyttäjän iän ja painon.
Valavuoren mukaan markkinoilta 
löytyy mittareita joka lähtöön, jokaisen 
tarpeeseen ja kaikissa hintaluokissa. 
Ostoaikeissa olevan kannattaa hakeu-
tua asiantuntevan myyjän pakeille ja 
miettiä tarkkaan omia tarpeitaan.
– On aivan turhaa hankkia sellaista 
mittaria, jossa on kaikkea itselle tar-
peetonta. Tai toisaalta sellaista mittaria, 
josta ei voi ottaa kaikkea hyötyä irti, 
hän lisää.
Terveysliikkujalle riittää Valavuoren 
mielestä riittävän tarkka aktiiviranne-
ke. Se mittaa pulssin, jota seuraamalla 
näkee, miten harjoitukset vaikuttavat. 
Laskevatko esimerkiksi leposyke tai 
rasitussyke muutaman viikon har-
joittelun jälkeen, mikä kielisi kunnon 
kohenemisesta.
Aktiiviranneke ei ole yhtä tarkka kuin 
rintaan laitettava sykkeenmittausvyö. 
Vyö ei kuitenkaan miellytä kaikkia 
liikkujia.
– Jotkut inhoavat sitä. He sanovat että 
se on epämukava ja painaa. Vyö saattaa 
myös unohtua kotiin, kun lähdetään 
harjoituksiin.

Kuntoilijan sykemittarin tulee Valavuo-
ren mukaan olla piirun verran moni-
puolisempi kuin terveysliikkujan. Siinä 
on oltava kuntoilijan harrastamalle la-
jille tarkoitettuja mittausominaisuuksia.
Urheilijat ovat sitten Valavuoren mu-
kaan kokonaan oma rotunsa.
– Heille sykemittari ja muut mittarit 
ovat työvälineitä. Erittäin tarpeellisia, 
jotta vältetään sudenkuopat harjoitte-
lussa.
Urheilija seuraa sykemittarin avulla 
lukuisia kuntoon, harjoitteluun, kehit-
tymiseen ja palautumiseen liittyviä asi-
oita. Mittareiden tarjoama infopaketti 
sisältää yksilöityä tietoa kuten esimer-
kiksi harjoituksen keston, palautumis-
ajan, nopeustiedot, kuljetun korkeus-
eron ja treenin aikaisen lämpötilan.
Kunnon seuraamista mittarin avulla 
helpottaa Valavuoren mukaan se, että 
useissa malleissa on mukana kuntotes-
tausmahdollisuus.
– Aina kun tehdään sama testi samaan 
aikaan, kaksi kolme päivää edellisestä 
suorituksesta ja hyvin levänneenä, voi-
daan uusia tuloksia vertailla vanhoihin 
tuloksiin.
Kenelle Valavuori sykemittaria suosit-
telee?
– Varsinkin heille, joilla huomaan 
hapenottokyvyn testeissä, että liikku-
minen tapahtuu vain korkeilla syk-
keillä. Se kertoo, että ei osata liikkua 
rauhallisesti, vaikka peruskunto on 
kaiken a ja o. Toinen kohderyhmä on 
liian alhaisilla tehoilla liikkuvat, mutta 
kuntoaan nostamaan pyrkivät. Heille 
intervallinen harjoittelu, eli sykkeiden 
nosto silloin tällöin, olisi paikallaan.
Kunnon kehittymistä voidaan Valavuo-
ren mielestä kuitenkin arvioida monilla 
muillakin tavoin kuin sykemittarilla.
– Kyllä kunnon kehittymisen tietää 
siitäkin, meneekö sama lenkki samaan 
vai parempaan aikaan. Mielestäni 
mittari on hyvä renki mutta huono 
isäntä. Parasta olisi kuunnella ja oppia 
tuntemaan oma kroppa ja tehdä silloin 
tällöin mittareilla välitsekkauksia, hän 
summaa.

Teksti: Teija Varis
Kuva: Arkisto/Päivi Tuovinen

Maalaisjärki auttaa alkuun myös sykemittarin kanssa.
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Alina Tomnikov haluaa 
tuoda "Putinin" Putoukseen
KOMEDIA Alina Tomnikov deby-
toi uutena Putous-tähtenä. Eniten 
jännittää laulaminen.

Alina Tomnikoville lauantai 20. 
tammikuuta 2018 oli päivä, jota hän 
on pitkään odottanut.

Tuolloin alkoi jälleen uusi kausi 
eräästä Suomen historian suo-
situimmista viihdeohjelmista, 
Putouksesta. Tomnikov liittyy tällä 
kertaa ensimmäistä kertaa mukaan 
sinisten kauluspaitojen tähtikaar-
tiin.

– Minulle tuli sellainen olo, että 
tämän aika on nyt. Tiedätkö? 
Tavoitteeni on nyt nauttia tästä 
kokemuksesta ja pitää hauskaa, 
näyttelijä hymyilee.

– Vaikka en ole juurikaan tehnyt 
tällaista suoraa komediaohjelmaa, 
minulla on luottavainen olo. Mitä 
nyt yöllä välillä herää sydämen hak-
kaamiseen ja Alepan kassalla tulee 
yhtäkkiä sellainen oh my god -olo, 
hän nauraa.

Putouksessa on viime vuosina 
nähty useita tunnettujen henkien 
imitaatioita eikä viime kausi ollut 
poikkeus. Katsojien mieleen jäi 

erityisesti Mikko Penttilän ja Minka 
Kuustosen tulkinnat Yhdysvaltain 
presidenttipari Donald ja Melania 
Trumpista.

Venäläistaustainen Tomnikov 
paljastaa, että myös hän toivoo 
pääsevänsä tuomaan oman ver-
sionsa eräästä maailmanpolitiikan 
hahmosta mukaan ohjelmaan.

– Haluaisin esittää Vladimir 
Putinia. Näkemykseni mukaan 
hän on vahanaama, joka jatkuvasti 
haluaisi purskahtaa nauruun, mutta 
ei voi. Hänellä on vahvat kulissit, 
mutta siellä sisällä kuplii jatkuvasti, 
näyttelijä analysoi.

Putouksessa vakiokamaa ovat 
myös tulikokeet, joissa näyttelijät 
laitetaan suorassa lähetyksessä te-
kemään tiukkoja improvisaatioteh-
täviä. Ne voivat sisältää lähes mitä 
vaan ja Tomnikov tietääkin mitä ei 
toivo tapahtuvan. Tavallaan.

– Rakastan improvisaatiota ja sitä 
odotan innolla. Laulaminen minua 
kuitenkin jännittää eniten, vaikka 
pidän siitäkin tosi paljon. Eli en toi-
vo ja toivon pääseväni laulamaan!

Viime vuodet ovat Tomnikoville 
olleet työrintamalla todella hyviä. 

Putouksen lisäksi hänet nähdään 
alkuvuonna Cheekin elämästä ker-
tovassa Veljeni Vartija -elokuvassa, 
Ylellä alkavassa Donna-sarjassa 
sekä omassa, Venäjälle ja Itä-Eu-
rooppaan sijoittuvassa, matkailuoh-
jelmassaan Alina Idässä.

Viime vuonna hänellä oli myös 
pieni rooli uudessa Tuntematto-
massa Sotilaassa sekä iso rooli 
Venäjällä menestyneessä Katariina 
Suuresta kertovassa sarjassa, joka 
sai miljoonayleisön.

Parhaillaan Tomnikov työsken-
telee kahden tv-sarjan parissa, 
joista hän ei saa kuitenkaan puhua. 
Tämän valossa naisen tahti alkaa 
kuulostaa melko hengästyttävältä.

– Myönnän, että välillä otan aikaa 
pois omista yöunistani. Minulle on 
kuitenkin myös tärkeä saada omaa 
aikaa ja rauhaa. Olen sellainen 
tyyppi, että mitä enemmän mi-
nulla on töitä, sitä tärkeämpää on 
muu elämä ja siellä oikeasti läsnä 
oleminen.

Teksti ja kuvat: Toni Tervo

Putous 2018
Putous palasi televisioon lauantaina 20.1.
Tällä kaudella mukana ovat Pilvi Hämäläinen, Ernest Lawson, 
Timo Lavikainen, Mikko Penttilä, Alina Tomnikov, Pihla Pent-
tinen ja Kiti Kokkonen.
Joukosta Hämäläinen, Lawson, Lavikainen ja Penttilä olivat 
mukana myös viime kaudella.
Ohjelman juontajana toimii edelliskauden tapaan Roope 
Salminen.
Mukana on myös Putous Junior -osio, jossa kotisohvien omilla 
lapsihahmoillakin on mahdollisuus päästä osaksi ohjelmaa.



IN BRIEF
• In November 2017, a baby 
was successfully born from 
an embryo frozen for 24 years 
— the longest period a viable 
embryo has ever been stored. 
Baby Emma is just one example 
of the amazing fertility solutions 
science has developed in just a 
few short years.

IN BRIEF
• In 2018, startup NET Power will 
open a prototype power plant in 
Houston, Texas, that uses super-
critical CO2 to run a turbine. The 
system allows the plant to gener-
ate electricity without releasing 
greenhouse gas emissions.

IN BRIEF
• Using data collected from their 
network of telescopes, the Event 
Horizons Telescope team hopes 
to produce the first ever image of 
a black hole in 2018.

https://futurism.comTHIS WEEK IN SCIENCE
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Vapaa, 61/190/88, mukava, huumo-
rintaj. mies etsii kivaa, 45-60v naista 
06-alueelta tositark. (1199832)

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

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

MTV3 s. 830
Sub s. 830

Koko maan 
kohtaamispaik-
ka teksti-tv:ssä

Mies, 70v, etsii loppuelämäksi ystävää. 
Olen raitis ja tupakoimaton, omillani 
toimeentuleva. (1199496)

Maalla 06-eteläpuolella mukavaa, miel. 
blondia tyttöstä vapaana? Kaikki huomi-
oiden. T. Herrasmies, -60v. (1199466)

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

Pitkähiuksinen, rehellinen, ei tupakkaa/
alkoa, maaseutuhenk., 50-55/160-165 
nainen saa kodin okt:ssa maaseutu-kau-
punkialueella. Jos harrastat vähän liikun-
taa se +. Olet ruuanlaittotait., sinun pitää 
sietää 2 suloista kissaa. (1199215)

Sinä naisellinen nainen, jolla on vyötä-
rö ja leviä lantio. Olen 51/177/82 mies. 
Ole joko K- tai P-Suomesta, tulen luok-
sesi, et varmasti pety. (1198600)

Vapaa, rehti, savuton, työssäkäyvä, 
50+ mies kaipaa sydämellistä naista 
tositark. (1198502)

Man, 60+, söker trofast kvinna för  
en gemensam framtid. Jag i 06-omr.  
- du? Höres! (1198456) T

Huumorintaj., keski-ikäinen, kunnollinen, 
lapsirakas, raitis ja reilu, parisuhdetta ar-
vostava mies 06-alueelta etsii luotetta-
vaa, yhden miehen naista. (1198303)

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)

Haen 60-65v naista 06-alueelta. Olen 
kulttuurista ym. ja matkailusta kiin-
nostunut. Soita, sinä Pohjanmaan tyt-
tö. Tykkään, jos olet pullukka, XL-XXL-
kok. tai jotakin. (1198056)

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 finska, ren och frisk. Sö-
ker dig man, 50+, för vänskap och trevlig 
samvaro. Vasa med omnejd. (1199604)

Olen 48v bi-ukm. Kurikka-Kauhajo-
ki-Teuva-alueelta hakusessa olis luotto 
vakimies. Vastaa, et pety. Tummakar-
vaisuus 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 filminkatseluseu-
raa samanikäisestä miehestä. (1201420)

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

Ilmoituksen jättö
SOITTAMALLA

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

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

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

Lähetä viesti numeroon 173197. 
Ilmoituksen hinta 10e. Ilmoitukseen 
tu lee automaat tisesti numero mistä 
ilmoituksen lähetät. Mikäli haluat  
toisen numeron, lisää se ilmoitus-
tekstin loppuun.

INTERNETISSÄ
mega.mainostaja.com

Toimi ohjeiden mukaan ja jätä  
ilmoitus. Ilmoituksen hinta 10e

Kuva- ja/tai kehysilmoitus
mega.mainostaja.com

Voit halutessasi liittää ilmoitukseesi 
kuvan. Maksutapa verkkopankit sekä 
luottokortti.

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

Esimerkki

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

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

Olen nainen, etsin 06-alueelta tanssi-
tait. miesystävää. Itse tykkään tanssi-
misesta, olen vapaa kulkemaan, työ-
elämä takana, olen nuorekas, elämän-
tavat on kunnossa. (1192987)

Olen vapaa, povekas, kiva, kiltti  
nainen. Etsin sinua luotettava mies. 
Elämästäni puuttuu paljon ilman sinua. 
Ikäsi n. 55v. (1202467)

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

Raamikas ja rauhallinen maaseudun mies. 
Sinusta haluaisi rakkaudelleen kohteen 
06-alueen 50+, hyvännäk. hymyhuuli, jol-
la 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)

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 ys-
tä-vää 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, fiksu, rehti, hellä 
ja naista arvostava mies ja tositark. liik-
keellä, 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 omdö-
me, förnuft och livsföring. Rökfri, beta-
gande och erotisk. Gillar utflykter, vac-
kert väder, sevärdheter och oförusedda 
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

Suomenruotsalainen, 52v nainen ha-
kee 52-65v miestä, joka on valmis sol-
mimaan avioliiton Uudellamaalla 2018. 
(1190059) 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, ulospäinsuun-
tau-tuva, spontaani, 47v, vaasalainen 
nainen etsii vaasalaista naista tositark., 
24-50v. (1193869)

Tervetuloa elämääni nainen. Yhdessä 
tekemään arjen asioita. Nauttimaan lä-
heisyydestä. (1191668)

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

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

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

Ilmoita
Annonsera

mega.mainostaja.com

Asiallinen, 55v, hyvässä ammatissa ole-
va mies etsii pidempiaik., luotettavaa, va-
paamielistä, 65-75v, tavallista naista, jo-
ka asuu yksin ja on jo työelämästä ul-
kona. Haen seuraa mm. matkusteluun. 
Vastaa ennakkoluulottomasti. (1201409)

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

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. Sö-
ker lite yngre, kvinnlig vän att kramas och 
pussas med m.m. Tar inga onödiga be-
kymmer, 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)

Mies, 60v, etsii vanhempaa, nahka-
housuista naista. (1202541)

Rempseä, muodokas, pirteä nainen, Pie-
tarsaari + 100km. Seuraasi etsii raami-
kas, vapaa, huumorintaj., 61v, maaseu-
dun mies. Txt tosimielellä. (1202520)

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

Outoa kun raitis, siisti, savuton, sanansa 
pitävä, fiksu, tanssiva, kiltti, kätevä, hy-
vännäk., 63v eläkemies on aina yksin. 
Kaltaiseni, ehkä 50-63v, lapseton/eläi-
metön nainen, pitkä/runsas voit olla, ei 
painoindeksin yläpäässä. (1202159)

Hyväsydäminen, keski-ikäinen, lämmin, 
lempeä, luonnossa viihtyvä, lapsi- ja eläin-
rakas mies 06-alueelta etsii sydänystävää 
yhden miehen naisesta. (1202133)

Mies, 57v, 06-alueelta etsii sinua, jo-
ka 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 ää-
reen. Pidempiaik. suhteeseen. (1201832)

Täällä olisi 45v mies Kokkolasta ja etsin 
vapaata romaninaista ystäväksi tai enem-
män. Voisit olla iältäsi 25-35e. (1201693)

Missä olet yh-nainen, 18-47v, Pohjan-
maalta? Raitis, savuton iskä odottaa 
vastausta. (1201627)

Täs vapaa mies 06-alueelta. Olen 46v, 
hoikka, rehellinen, fiksu, 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)

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)

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

Raitis, reilu ja sydämensivistys-
tä omaava, keski-ikäinen, vapaa mies 
06-alueelta etsii tositark. sydänystävää 
yhden miehen naisesta. (1200563)

Den finlandssvenska 

Kontakten

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)

Nainen, täällä söpö nallekarhu 49/176/100, 
ruskeasilmäinen, ruskeahiuksinen, hymy-
kuopat. Olen rauhallinen, rehellinen, hellä, 
huumorintaj., romanttinen. Etsin vakituista 
naisystävää kainalooni. (1200441)

Kristilliset perusarvot omaava, sydämel-
lä tunteva ja järjellä ajatteleva, lapsirakas, 
vapaa mies 06-alueelta etsii yhteistä ys-
tävävyyttä ja arkirakkautta samoin tunte-
van naisen kanssa. (1200116)

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)

Olen vapaa, nuorekas, 64v mies.  
Sinä vapaa, n. 45-65v nainen, otapa 
yhteyttä. (1199966)

megamarkkinat

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

mega.mainostaja.com

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

  YRITYSILMOITUKSET

Jätä kuvailmoitus 
itse netissä

mega.mainostaja.com

Den finlandssvenska 

Kontakten
 <Nainen etsii sinua

Olen 68v, vapaa nainen ja etsin raitista, 
luotettavaa miestä vakisuhteeseen, jo-
ka syliin ottaisi illan tullen. (1202557)

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)

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

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.

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)

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

 <Parit etsivät

Olemme mukava pari, 48v. Haemme n. 
40-50v bi-naisesta seuraa. Kauhajoki 
+ 100km. (1183252)

Olemme 48v pari, vaimo muodokas, pove-
kas. Etsimme kolmanneksi fiksua ja pys-
tyvää miestä, voit olla 016- tai 06-alueelta. 
Ota yhteyttä, et pety. (1201591)

Olemme pari, 65v. Etsimme miestä tai 
paria, jolla rantasauna lämmin. Vaimol-
la syntymäpäivät, kylvetetään hänet ja 
vähän tarjoilun kanssa. (1200209)


