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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!

#
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La/lö 24.2 kl.12-15

LÖRDAGSMARKNADEN LAUANTAIMARKKINATLAUANTAIMARKKINATLÖRDAGSMARKNAD

Tarjoukset voimassa 1.3 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

JALKOJEN LÄMMITIN Prego sähköllä toimiva kuvassa
Prego FOTVÄRMARE 
Tuulilasinpesuneste -20 astetta 5l x 2 yhteensä 10l
Spolarvätska -20 grader, 5Lx2 = 10L  5€
WC-paperi SERLA 24 rll/SERLA WC-papper 24rll 6,40€
Fairy käsitiskiaine 450ml/Fairy diskmedel 450ml  0,90€ 
Kaikki vahakankaat/Alla vaxdukar  -30%

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%

SUPER TARJOUS/SUPERERBJUDANDE 23€

Foto: Elisabeth Holm, Kvimo

Digialbum

Ura rahoitusalalla vaihtui 
opiskelijaelämään 
New Yorkissa

Himalajankatu 9, 65100 VAASA | (06) 357 7700| www.promedi.fi

HUOLENPITOA LÄHELTÄSI - OMSORG NÄRA DIG

Har du smärtor efter att du halkat? 
På Promedi slipper du genast 

till röntgen och vård.

Liukastuitko kivuliaasti? 
Promedissa pääset röntgeniin 

ja hoitoon jonottamatta.

MUUTOS Lapsuuden haave lennätti 
nelikymppisen Jarnon toiselle mantereelle. Kuva: Johanna Erjonsalo
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Bock´s Run juostaan 
jälleen 12.5.2018

Bock's Sunday Run 
yhteistyössä Camilla Richardsson
& Jannica Granbacka ja VIS
Sunnuntaina 4.3.2018 alkaa Bock´sin yh-
teistyössä Jannica Granbackan, Camilla Richardsso-
nin ja VIS:n kehittelemä ”sunnuntaijuoksu”. Tapaam-
me Bock´sin sisäpihalla, josta lähdemme yhdessä 
tekemään treeniä vuodenaikojen, sääolosuhteiden 
ja osallistujien ehdoilla. Harjoitus alkaa klo 10.30 ja 
kestää n. 2h. 

Koko kahta tuntia ei tarvitse olla mukana vaan 
on myös mahdollista tulla esimerkiksi 1 tunniksi 
mukaan. Ensimmäiset kaksi sunnuntaita eli 4.3. ja 
11.3. vetäjinä toimivat kestävyysjuoksijat: 3000 metrin 
estejuoksija Camilla Richardsson ja maratoonari 
Jannica Granbacka. 

Siitä eteenpäin treenejä vetävät VIS:n juoksijat ja 
valmentajat. Tarkoituksena on luoda uusi treenikult-
tuuri Vaasaan, johon kaikki halukkaat ovat tervetul-
leita. Osallistuminen on maksutonta ja mukaan voi 
tulla epäsäännöllisen säännöllisesti elämäntilanteen 
mukaan. Toivottavaa on olla yli 15 vuotta vanha. 
Muuten kriteereinä on kiinnostus liikuntaa ja yhtei-
söllisyyttä kohtaan. Huippu-urheilija ei tarvitse olla 
tai muutenkaan tavoitteena esimerkiksi kilpailemi-
nen. 

Tärkeintä on oma asenne ja mikäli haluaa hyviä 
neuvoja ja inspiraatiota juoksuun liittyen on tämä 
oikea paikka. Muokkaamme ryhmälle sopivan treenin 
joka kerta, jossa jokainen pystyy tekemään omalla 
tasolla haastavan treenin. Treenit vaihtelevat pitkästä 
lenkistä intervalli- ja mäkiharjoituksiin. Toivotamme 
kaikki tervetulleiksi mukaan inspiroitumaan ja naut-
timaan liikunnan ilosta! Lisätietoja ohjelmarungosta 
ensi viikon Mega lehdessä.

Jannica Granbacka

Juoksijoita voi myös seurata Instagramin 
kautta: @camillarichardsson ja @jannicaontherun 



3Näin isiä houkutellaan pitämään pitempiä vapaita 
"Hoitovastuu koskee yhtälailla isiä"
TYÖELÄMÄ Isien pidemmille perheva-
paille yhä monia esteitä. Nyt perhevapaita 
ollaan uudistamassa.
Neljä viidestä isästä pitää muutaman viikon isyys-
vapaan lapsen syntymän yhteydessä, ja puolet isistä 
pitää myös isyysvapaan pidempää osaa. Vaikka 
pidemmän isyysvapaan suosio on kasvanut, ovat isien 
pitämät vapaat kuitenkin melko lyhyitä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Isä hoitaa -tut-
kimuksen tehnyt erikoistutkija Johanna Närvi listaa 
kolmen viikon isyysvapaata pidempien vapaiden 
yleisimmiksi esteiksi lapsen äidin kotona olon, ta-
loudelliset syyt, työtilanteen sekä vallitsevat asenteet. 
Käsitykset äidin ensisijaisuudesta lapsen hoitajana 
istuvat tiukassa.

– Ajatellaan, että isille ”kuuluvat” vain isille nime-
tyt ja korvamerkityt vapaat, eli nykyinen yhdeksän 
viikon isyysvapaa. Lisäksi lähes puolet äideistä hoitaa 
lasta kotihoidon tuella vielä lapsen täytettyä kaksi 
vuotta, jolloin isyysvapaan käyttömahdollisuus lop-
puu, Närvi sanoo.

Hän kertoo, että isät itse ilmoittavat vapaidenpidon 
esteeksi usein taloudelliset syyt.

– Matalammassa sosioekonomisessa asemassa 
olevat isät pitävät lyhempiä vapaita kuin hyvätuloiset 
isät. Tämä liittyy myös vanhempien tuloeroihin sekä 
siihen, että lapsen äiti on kotona usein ilman työpaik-
kaa, johon palata.

Vapaidenpitoa estävät myös isien työtilanne ja työ-
kiireet. Moni pitää pitkää poissaoloa työstä hankala-
na.

– Tämä liittyy siihen, että isien useimmiten melko 
lyhyiden perhevapaiden ajaksi palkataan vain harvoin 
sijainen. Sen sijaan töitä jaetaan työtovereille. Usein 
varsinkin ylempien toimihenkilöiden työt kasaantu-
vat ja jäävät lopulta työntekijän itsensä hoidettaviksi, 
Närvi sanoo.

Perhevapaita ollaan parhaillaan uudistamassa. Kei-
noja, joilla isät saataisiin pitämään vapaansa, löytyy 
Närvin mukaan useita. Yksi olisi pidentää isille kiin-
tiöityä yhdeksän viikon vapaata, ja joustavoittaa sen 
käyttöaika nykyisestä lapsen 2-vuotissyntymäpäivästä 
pidemmälle, esimerkiksi kunnes lapsi täyttää kolme.

– Silloin isillä olisi mahdollisuus sovittaa vapaan 
ajankohta oman ja lapsen äidin työtilanteen kannalta 
sopivaan vaiheeseen. Isän pidempi kiintiö viestisi 
sekä vanhemmille itselleen että työnantajille ja esi-
miehille, että isätkin voivat jäädä työstä pidemmäksi 
aikaa hoitamaan lasta, Närvi selventää.

Se voi parantaa äidin 
työmarkkina-asemaa

Hän lisää, että työpaikoilla johto ja esimiehet ovat 
vapaiden suhteen avainasemassa.

– Työpaikoilla tarvitaan enemmän ymmärrystä siitä, 

että lapsenhoitovastuu koskee yhtälailla isiä kuin äite-
jä. Että isienkin työtehtävät pitää perhevapaan aikana 
järjestellä.

Aihe on tärkeä, sillä isien pitämien vapaiden hyödyt 
ovat kiistattomia.

– Aiempi tutkimustieto osoittaa, että pidempään 
perhevapailla olleiden isien suhde lapseen muodostuu 
tiiviimmäksi. Vapaan aikana isä ja lapsi saavat mah-
dollisuuden tiiviin suhteen luomiseen. Se vahvistuu 
kiinteässä vuorovaikutuksessa lapsen päivittäisissä 
hoitotilanteissa, Närvi tarkentaa.

Perhevapaita pitäneet isät ovat myös tyytyväisem-
piä parisuhteeseensa, ja heidän perheissään kotitöitä 
jaetaan tasaisemmin.

– Jos hoitovastuuta jaetaan ja isä jää pidemmäksi 
aikaa kotiin, on lapsen äidillä mahdollisuus palata 
aiemmin työelämään tai opintoihin. Näin tauosta 
työelämästä tai opinnoista ei tule niin pitkä. Se voi 
parantaa äidin työmarkkina-asemaa, Närvi sanoo.

Teksti: Teija Varis
Kuva: Else Kyhälä

 Isät halutaan osaltaan kotiin vauvan kanssa.

Suomessa isät ovat voineet jäädä hoita-
maan lasta isyysvapaalle vuodesta 1978 
alkaen. Tänä vuonna juhlitaan isyysvapaan 
40-vuotissyntymäpäiviä.
Isille korvamerkityt perhevapaakiintiöt – 
ensin isäkuukausi ja vuodesta 2013 sen kor-
vannut yhdeksän viikon isyysvapaa – ovat 
vähitellen kasvattaneet suosiotaan.
Yhdeksän viikon isyysvapaasta voi pitää 
kolme viikkoa äidin ollessa äitiys- tai van-
hempainvapaalla.
Isien osuus käytetyistä vanhempainrahapäi-
vistä on pysynyt alle kymmenessä prosen-
tissa.
Vanhempien kesken jaettavissa olevaa 
vanhempainvapaata tai kotihoidon tukea 
käyttävät lähes yksinomaan äidit.
Viidennes isäksi tulleista ei käytä mitään 
perhevapaata (Kela 2016).
Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Kolme viikkoa 
äidin kanssa



Nelikymppisen Jarnon täyskäännös:

Ura rahoitusalalla vaihtui 
opiskelijaelämään New Yorkissa



MUUTOS Lapsuuden haave lennätti neli-
kymppisen Jarnon toiselle mantereelle.
Nelikymppinen mies päätti seurata unelmaansa. Mai-
nittu klisee on Jarno Pimperin mielestä ihan kelvolli-
nen kuvaamaan hänen tekemäänsä elämänmuutosta. 
Sitä kun hän muutti reilu puoli vuotta sitten Kalliosta 
New Yorkiin opiskelemaan näyttelemistä.

Pimperi oli pikkupoikana kiinnostunut elokuvista 
ja niiden teosta. Elokuvia syntyi kavereiden kanssa 
kotiseudulla Kemissä vanhempien lahjoittamalla 
videokameralla.

–Tekemiemme elokuvien esikuvina olivat V-sarja ja 
tietenkin Star Wars.

Pimperi unelmoi elokuvaohjaajan urasta, mutta 
se jäi haaveeksi. Hän valmistui Vaasan yliopistosta 
ekonomiksi ja aloitti työt rahoitusalalla. Lapsuuden 
haave kyti mielessä.

Tiesin olevani liian vanha Teatterikorkeakouluun.
– Viitisen vuotta sitten menin puolisoni ja parin 

kaverini kanssa katsomaan Helsingin Gayteatterin 
(HGT) näytelmää Corpus Christi. Ajattelin, että ei 
hitto, mun on pakko päästä mukaan tohon hommaan.

Ja niin hän meni. Pimperi on näytellyt suuren roolin 
muun muassa HGT:n tulkinnassa Paul Rudnickin 
Jeffreystä.

Hän on ollut mukana myös kolmessa muussa 
HGT:n projektissa.

Näytteleminen vei nopeasti yhä enemmän vapaa-
aikaa ja jännittämisestä huolimatta Pimperi päätti 
rohkaistua pyrkimään elokuva- ja mainosrooleihin.

Yritys tuotti tulosta ja hän on näytellyt muun muas-
sa Salatuissa elämissä ja Syke-sarjassa. Valkokankaalla 
Pimperi on nähty esimerkiksi Tom of Finland ja 
Varasto II -elokuvissa.

Vähitellen Kalliossa asuva nelikymppinen ryhtyi 
harkitsemaan kouluttautumista teatterityöhön, ihan 
vakavissaan.

– Tiesin olevani liian vanha Teatterikorkeakouluun. 
Selasin muita suomalaisia vaihtoehtoja, mutta sitten 
bongasin New Yorkin.

Kun jonkin asia on tarkoitettu onnistuvaksi, siihen 
liittyvät käytännön järjestelyt soljuvat ongelmitta, 
pohtii Pimperi ja paljastaa siinä mielessä uskovansa 
kohtaloon.

– Kun päätin hakea opiskelupaikkaa Neighborhood 
Playhouse School of the Theatresta, kaikki loksahti 
paikalleen nopeasti. Puolisoni kannusti minua, työn-
antajani hyväksyi opintovapaa-anomukseni ja asunto 
löytyi suomalaisyhteisöstä Bronxista.

Ennen sitä kaikkea Pimperi kävi pääsykokeissa New 
Yorkissa ja pokkasi opiskelupaikan.

Asuminen on New Yorkissa kallista, mutta tingin 
kaikesta muusta."

Ulkomailla opiskelu ei ole ilmaista, myöntää Pimpe-
ri. Säästöillään elävä mies kertoo kuitenkin hämmäs-
tyneensä, miten vähällä tulee toimeen.

– Olin tottunut säännölliseen palkkaan. Hämmen-
nyin hetkeksi, kun tilipäivänä ei tullutkaan rahaa. 
Nopeasti sitä oppii kuitenkin ajattelemaan, että olen 
opiskelija ja minun on suhteutettava kulutukseni 
siihen.

 Lukuvuodesta Pimperi pulittaa koululle 15 000 
euroa.

Sen lisäksi rahaa menee vuokraan, ruokaan ja mat-
kalippuihin.

– Asuminen on New Yorkissa kallista, mutta tingin 
kaikesta muusta.

Päivääkään hän ei ole ratkaisuaan katunut.
– Koulu on lisännyt itsetuntemustani valtavasti. 

Olen saanut kulkea pelon toiselle puolelle, en enää 
häpeä jännittämistäni. Herkkänä ihmisenä olen oppi-
nut ilmaisemaan tunteitani näyttämöllä. Se kaikki on 
ollut hirveän palkitsevaa.

Teksti: Tiina Örn
Kuva: Johanna Erjonsalo

Mielenkiintoinen työ pankissa, rakastava puoliso 
ja koti Kalliossa hulppeilla maisemilla. Se kaikki 
jäi odottamaan Jarno Pimperiä Suomeen, kun 
hän päätti toteuttaa haaveensa ja lähti opiske-
lemaan näyttelemistä New Yorkiin. Maise-
manvaihdos ei kaduta.



Bothnia Beerfest 2018 @ Bock's
Bothnia Beerfest lockade över tusen besökare!
Yli tuhat kävijää Bothnia Beerfest:eillä!



Bazi & Mazi SUDOKU
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5 1 6 9
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1 6 2

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.60)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Tue Feb 20 16:33:28 2018 GMT. Enjoy!

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.60)

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

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Tue Feb 20 16:33:28 2018 GMT. Enjoy!
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8 2 6

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.57)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Tue Feb 20 16:33:06 2018 GMT. Enjoy!

#1
Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.57)

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

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.48)
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#2
Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.48)

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

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Tue Feb 20 16:33:20 2018 GMT. Enjoy!
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JAPANSKT BILDKRYSS JAPANILAINEN RISTIKKO

SODUKO - COMICS - JAPANESE PUZZLE

Ratkaisu - lösning

Ristikko - 
Bildkryss 
vko 7



 Boris Berts, Vasa. "Februari 2018".

www.megamedia.fi

 Mia Juntunen
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OBSERVATEUR
Ta en bild och kommentera kort – 

max 100 tecken – en händelse, ett 
evenemang, en naturupplevelse, en 
konstruktion, ett fenomen, ett före-
mål, ett faktum, - något som med en 
bild kanske får engagemang till stånd. 
”Blogga” fram Österbotten!

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

pahtumaa, treffiä, luontokokemusta, 
rakennelmaa, ilmiötä, rakennusta, 
esinettä, tosiasiaa, - jotain jolla kuva 
voi saada osallisuutta aikaan. ”Blog-
gaa” ja kehitä Pohjanmaata! 

mega@upc.fi "observateur"

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. 

På båtmässan i Helsingfors 
förevisades en 24-pundig ka-

non med lavett från linjeskeppet 
Kronprins Gustaf Adolf (1788).
Kanonen är en sk Ehrensvärds-
modell tillverkad vid Ehrendals 
gjuteri i Sverige. Den vägde 2091 
kg och hade ett skjutavstånd på 
750-900 m.
Lavetten är nykonstruerad. Kon-
serveringen med elektrokemisk 
metod tog ca 4 år.

Sören Lundberg

OBSERVATEUR



 Marianne Gråbbil-Hakkola. "Reflektioner på
 fotogravyr av Leif Strengell".

 Esa Rönkä, Vaasa. "Meikä lähtee vähän ajeleen."

Paula Viitanen, Teuva. "Urpiaisparvien helmikui-nen tai-
tolentonäytös Kainaston jokilaakson peltojen yllä."

Christian Nylund, Vasa. "En solig, vintrig förmiddag 
17.02 i Vasa".

 Leena Minkkinen, Merikaarto. "Pariisin yö!"

 Mira Berg. "Talven Auringonlasku".

 Irene Stylianou, Jakobstad.
 Elisabeth Holm, Kvimo, Maxmo.

 Tapio Säntti. "Lumen muotoilema katto".

   9

 Seema Ganoo, Vaasa.
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KAUHAVA

KURIKKA

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

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

Kustannus / Utgivare: 
Paino / Tryck: 

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

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

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 jääkärei-
den historiaa sekä vuosien 1917 –1918 tapah-
tumia Vaasan ja Pohjanmaan näkökulmasta. 
Jääkäreiden Vaasaan saapumisen 
100-vuotispäivän yleisötapahtuma Pohjan-
maan museolla. 
Sunnuntaina helmikuun 25. päivänä tulee 
kuluneeksi 100 vuotta siitä, kun Saksassa 
koulutettujen jääkärien pääjoukko palasi 
Suomeen Vaasan kautta. Tämän kunniaksi 
järjestetään Pohjanmaan museolla ilmainen 
yleisötapahtuma ja myös Jääkärit-näyttelyn 
pääsee katsomaan maksutta. Tapahtuman 
aluksi klo 14 museotoimenjohtaja Auli Jäm-
sänen lausuu museon tervetuliaissanat, jonka 
jälkeen klo 14.15 on Vaasan kaupunginorkes-
terin jousikvartetin pienoiskonsertti. Ohjelma 
jatkuu klo 14.35–15.30 Akademilektor Ann-
Catrin Östmanin ruotsinkielisellä luennolla 
"Ja ir heim nu" – om Gustav och de andra 
som blev kvar i Tyskland. Jääkärit-näyttelyn 
taustatutkimuksen ja käsikirjoituksen tehnyt 
FT Seija-Leena Nevala pitää tutkijan opastuk-
sen näyttelyyn klo 16–16.45.
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
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! 

Näyttelyt

TIKANOJAS KONSTHEM
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.
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. 
Publikevenemang i Österbottens museum till 
100-årsdagen för jägarnas ankomst till Vasa
Söndagen den 25 februari har det gått 100 
år sedan de i Tyskland utbildade jägarnas hu-
vudtrupp kom tillbaka till Finland via Vasa. För 
att fira detta ordnas på Österbottens museum 
ett avgiftsfritt publikevenemang och även till 
utställningen Jägarna är det gratis inträde. 
Evenemanget inleds kl. 14 med museichef Auli 
Jämsänens välkomstord och efter det följer en 
miniatyrkonsert av Vasa stadsorkesters stråk-
kvartett  kl. 14.15. Programmet fortsätter med 
akademilektor Ann-Catrin Östmans föreläsning 
”Ja ir heim nu – om Gustav och de andra som 
blev kvar i Tyskland. FD Seija-Leena Nevala 
som har gjort bakgrundsforskningen och 
manuskriptet till utställningen ger kl. 16–16.45 

en guidning av den ur forskarens synvinkel. 
Guidningen hålls på finska.
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
Välkommen!
FESTSALEN
STIG RÖNN
SURREALISTISKA MÅLNINGAR 3.2-1.4.2018
Guidade rundturer fre, lö och sö. Välkommen!

Utställningar



Tukevaa, 60-85v, tavallista ja vaati-
matonta maalaisnaista +50v, roteval-
le maalaispoikamiehelle? Navettaan, 
luontoon? (1202265)

Oletko määrätietoinen, tiukka lady, jo-
ka haluaa pitää ohjakset omissa käsis-
sään ja pitää miehen ruodussa? Vapaa, 
+50v mies. (1202231)

Tanhupallon muotoinen, aikuinen, savu-
ton nainen, järjellä ja huumorilla varus-
tettu, sinuun haluan tutustua. Olen va-
paa, savuton, kookas mies. (1202221)

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)

Etsin sinkkua naista, sellaista hoikka-
vyötär., kurvikasta, huoliteltua, hel-
lää. Olen itse nuorekas, 61v, pitkähkö, 
ihannemitoissa, myös hellä, kiltti, ok-
näk. Pidän mm. hellästä läheisyydestä 
ja kylpylälomista. (1202130)

Todella nuorekas, 50v, siisti, fiksu, elä-
mänkouluja käynyt perusmies etsii vain 
ja ainoastaan tositark. 40-50v neitokais-
ta. En ole pintaliitäjä/seikkailija. Hyvin 
toimeentuleva rahtari. Jos olet tosiystä-
vää vailla, ota yhtyettä. (1202102)

Ihana, runsasvart., uskova nainen, jolle ei 
ikäkysymys este perustaa perhe ja sinne 
myöskin yhteisiä lapsia terveen, suoma-
laisen, uskovaisen, 61v miehen kanssa. 
Tykkäät liikkua luonnossa, käydä kalas-
sa. Sinuun haluaisin tutustua. (1202078)

Olen 65v mies, savuton, siisti, vapaa. 
Etsin naista tositark. Ikä vain numeroi-
ta. (1202053)

Mies, 57v, 06-alueelta etsii sinua, jo-
ka voisit vaikka hieroa kipeää selkää 
tai jotakin sellaista helpotusta. Voit olla 
myös muulta alueelta. (1202047)

Tavataan, ihana, vanhempi nainen. Olen 
52v mies. Ota yhteyksiä. (1201943)

Mulla pitäs olla rauhallinen, kiva, nuo-
rempi nainen. Oiskohan mahiksia 53v, 
maalla asuvalla miehellä? Eletty elämä 
takana. (1201917)

Olen vapaa entinen yrittäjä. Etsin 55-65v, 
pirtsakkaa, nättiä, englanninkielentait. nais-
ta matkaseuraksi. Golf iso +. (1201915)

Täällä vapaana 57v mies, jolla kultainen 
sisin ja kaunis vartalo. Löytyiskö täältä 
esim. kaunispovista, hoikahkovyötäröis-
tä, hellää naista hellään läheisyyteen? 
Myös vakisuhde mahd. (1201886)

Kunnollinen, komea, herttainen poikamies 
etsii vaimoksi kunnollista, kaunista, hert-
taista, 18-25v naista, joka ei harrasta irto-
suhteita. Ei julkisuushakuisille. (1201885)

Kaunotar, virka- ja ladynaiset. Matta-, 
kiilto-, aitonahka-, polvisaaappaiset. Olen 
60v sinkkumies. Ehta ja raitis. (1201880)

Nelikymppinen, yksinäinen mies kai-
paa kirjeystäväkseen luotettavaa, us-
kovaista naista. (1201874)

Raitis, 63v, kookas mies kaipaa 60-64/XL-
XXL naisen seuraa. Asun okt:ssa 014-alueel-
la. Vastaukset koko Suomi. (1201837)

Uskova, +50v poikamiesmetsuri etsii 
vanhempaa, uskovaista maalaismiestä. 
Mv, metsuri, konekuski ym. (1202634)

Onko yli 50v, miehekästä, huomio-
kamppeista tukkirahtaria, jota voisi ta-
vata ja kyytiinkin pääsisi? Maaseudun 
junttimies huhuilee. (1202549)

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

Nyt olis hakusessa n. 70v, rehellinen, 
suomalainen, raitis mies, pituutta sais 
olla 175-180cm. Hakijana 66v, pirtsak-
ka eläkeläinen. Jatkettas tätä loppuelä-
mää vaivoinemme, toinen toistamme 
tukien. Asun Oulussa. (1202648)

Sinä mies, joka olet rakkauden puut-
teessa. Vapaa ja ikäsi n. -60v. Vastaa 
ihanalle, hellälle naiselle. (1202593)

Nainen, -50v, vailla vastakohtaansa, ne 
kuulemma täydentää toisiaan. Nuorekas, 
jeesnäk., ok koko, rento, en tosikko, spon-
taani, avoin <- minä, sinä? (1202551)

Etsin sinua lempeä, rehti, vapaa, L-XL-
kok. mies. Sinuun haluaa tutustua 58v 
nainen. Muualtakin käy, jos muutto 
sulle este ei. (1202545)

Sinä rakkautta kaipaava, läheisyydestä 
nauttiva, vapaa, +50v, hellä mies. Vas-
taa hellälle, ihanalle hoitsulle. (1202501)

Olen vapaa, povekas, kiva, kiltti nai-
nen. Etsin sinua luotettava mies. Elä-
mästäni puuttuu paljon ilman sinua. 
Ikäsi n. 55v. (1202467)

Tässä 66v nainen ja etsin sinua 60-75v 
mies. Viihdyn maalla sekä kaupungis-
sa. (1202436)

Olen 24v nainen, hoikka, isopovinen. 
Etsin vanhempaa miesseuraa tositark., 
luotettavaa miestä elämään kanssani. 
Elämästä puuttuu paljon, kun sinä puu-
tut mies. (1202387)

Olen 57v, vapaa, nuorekas, hoikka nai-
nen, jonka elämästä puuttuu paljon, 
kun sinä puutut. Sinä mies, 52-60v, 
vapaa, luotettava, kunnollinen, on-
gelmaton, viihdyt luonnossa, kaipaat 
kumppania jakamaan vaikka loppuelä-
mää kanssasi. (1202328)

Olen nainen, joka etsii taakseen katso-
vaa miestä ja tunnet että sydämesi on 
oikealla paikallaan, olet 180-185cm pit-
kä, niin huomaat kuinka pitkälle olet 
päässyt. Löydät minut tien päässä odot-
tamassa sinua. T. Anjuusa. (1202206)

Sähäkkä, tumma, +60v nainen Oulus-
ta etsii miestä, jonka kanssa voi laittaa 
järjen ja tunteet sekaisin. Miestä, jo-
ka tietää, että naista tulee rakastaa, ei 
ymmärtää. (1202174)

Sinä läheisyyttä, hellyyttä, ihania suuk-
koja ja haleja antava, +55v mies. Vas-
taa hellälle, kivalle naiselle. (1202154)

Etsin raitista, 58-63v, ulkoilevaa, re-
hellistä, sopusuht. sinkkumiestä. Lei-
von sinulle pullaa. Nimim. Fiksu nai-
nen. (1202139)

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

Yksinäisyyttä poteva XXL-mumme-
li kaipailee kivaa, vapaata miestä. Olen 
savuton, 71v, 014-alueelta. (1202004)

Olen yli 50/165 nainen. Haluan kiltin, 
hyvän miehen. Olen uhkea, taloudelli-
sesti tulen toimeen, siisti, urheilijatyyp-
piä ja söpö ja ihana, osaan hemmotella 
ja hoivata miestä. 60-70v, yksinäinen, 
okt:ssa asuva mies, vastaa. (1201978)

Onko teitä yhden naisen miehiä enää 
olemassakaan, luotettavia, rehellisiä? 
Jussitar etsii. (1201818)

Ihanainen, tupakoimaton mies. Kaipaan 
rinnalleni rehellistä, ei peukalo keskellä 
kämmentä, maalla viihtyvää ja nauttii 
kynttiläillallisesta. Ota rohkeasti yhteyt-
tä. Kerro itsestäsi. (1201696)

Haussa tavall., suomal. mies, vapaa, 
avoin, rehell., huumorintaj., luotettava, jo-
ka osaa näyttää tunteensa. Olen 45v, ve-
näl. nainen. En hae seksiseuraa! Alko-on-
gelmall./seikkailijat älkää vaivautuko. Jos 
kiinnostus heräsi, vastaa. (1201631)

Hakusessa mukava, rehellinen, avoin, 
liikunnallinen, 52-56v mies. Täällä 
eronnut, avoin, nuorekas, hellä ja tun-
teellinen nainen. (1201628)

Raamikas ja rauhallinen maaseudun mies. 
Sinusta haluaisi rakkaudelleen kohteen 
06-alueen 50+, hyvännäk. hymyhuuli, jol-
la tyyliä, taitoa ja sielukkuutta. (1201473)

Vapaa, 67v, venäläinen nainen haluaisi 
tutustua raittiiseen, savuttomaan, mu-
kavaan ja luotettavaan mieheen, tosi-
tark. (1201466)

Sinä vapaa, hellä, -60v Leijona-mies. 
Vastaa hellälle, ihanalle naiselle. Odo-
tan sinua. (1201461)

Olen 67v nainen ja etsin miestä, kun-
nollista ja rehellistä, elämänkumppa-
niksi. (1201395)

Hyvännäk., -60v, itsestään huolehtiva 
nainen etsii hyvin toimeentulevaa, va-
paata miestä. (1201333)

Sinä vapaa, halaava ja pussaava, n. 
60v, hellä mies. Vastaa naiselliselle, 
hellälle naiselle. (1201267)

Olen hirveen romanttinen ja myös ajat-
televainen asioista, pidän taloudesta 
hyvän huolen, osaan laittaa hyvää ruo-
kaa. Povekas nainen olen, hirveän sek-
sikäs ja pukeudun hyvin, jos lähden 
jonnekin. (1201180)

Olen 50v lesbonainen ja etsin omaa 
naista rakkaakseni. Olen kiltti ja huo-
maavainen nainen. (1202003)

 <Mies etsii sinua
Olen katseenkest., asiallinen, 49v 
mies. Viereltä puuttuisi järkevä, 40-50v 
nainen. (1202563)

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)

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)

Etsin kivaa, hellää naista, joka lähtee 
kanssani tanssimaan ja laulamaan ka-
raokea, muutaman viinilasin kera. Toi-
von loytäväni sinut, joka omaat samat 
harrastukset. (1202688)

Eikö yhtään mukavaa, miel. vaaleaa, isoa, 
muodokasta naista vapaalla jalalla? Kyse-
lee yhden naisen mies, -60v. (1202660)

Sinuun kunnollinen, kiltti, mukava, nät-
ti, n. 20v nainen haluan rakastua ja 
elää kanssasi rakkaudessa koko elä-
män. En huoli pintaliitäjää. Olen vapaa, 
ihana mies. (1202630)

En juokse sinun perässä etkä sinä mi-
nun perässä, kävellen mielummin yh-
dessä liikkuisin. Olisitko se sinä, missä 
olet? Ota yhteyttä, jos kiinnostuit. Tääl-
lä sinua ootan. (1202629)

Täällä 56v mies, sinua haen ihana nai-
nen. Täällä kaikki ok, sinä vain puu-
tut. Pussaan, halaan ja peiton alla ar-
vaat. Täällä omassa talossa yksin asun 
ja toivoisin sinut löytäväni täältä. Yri-
tän polttamisen lopettaa, viinaa en ota, 
olutta kyllä. (1202578)

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)

Olen vapaa, -50v, mies. Etsin 50-65v, 
nahkahousuista naista. (1202504)

Haluaisiko joku esim. yksinäinen mum-
meli kutsua kylään vast., herttaisen, 
empaattisen, solakan, savuttoman, 
a-ongelmattoman, sinkun, 58v miehen 
08-länsiosasta? (1202422)

Täällä fiksu, 55v, terveet elämänt. omaava 
mies, työskäyvä, oma talo ym. Harr. liikun-
taa, mökkeilyä, matkailua, moottoripyör., 
kelkkailua, marjastusta, ruuanlaittokin on-
nistuu. Etsin loppuelämän kumppania. 
Nainen, 40-55v, ota yht. (1202406)

Olen 53v, vapaa mies ja etsin savuton-
ta, mukavaa, erähenk., vapaata naista, 
40-55v, eli ihan tavallista. (1202399)

Olen 42v avovanki, urheilullinen, re-
hellinen, hauska, huumorintaj., runoja 
rustaava, romanttinen mies. Haluaisin 
löytää naisen rinnalleni kulkemaan yh-
teistä taivalta. (1202397)

Yksinäinen nainen, käykö aika pitkäk-
si? Kaikenlaista, lähinnä ulkotekemis-
tä tarjoaa +55v, savuton ja oluton mies 
08-alueen eteläosasta. (1202396)

Sinä 43-46v, järjellä ja huumorilla va-
rustettu nainen, joka kaipaat rehellistä ja 
luotettavaa miestä rinnallesi. Sinua etsii 
44v, tositark. oleva mies. (1202381)

Sinä ihana nainen, tulisitko minulle eu-
koksi? Ois kyse vaan loppuelämästä. 
Olen mies Kalajoelta, otan olutta ja pol-
tan vähän. Sinä hyväksyt minut sellai-
sena kuin olen, silloin kaikki hyvin. Si-
nua odottelen. (1202356)

Alle 30v, nätin, mukavan naisen ystävyyt-
tä ym. etsii +50v, ihana, aito, kiltti, ikäisek-
seen nuorekas/hyvännäk., aika timmi, siis-
ti, hellä mies Oulun seudulta. (1202319)

Olet vanhanaik. nainen, joka on mies-
tänsä myötäilevä, kainaloon sopiva, 
lämmin nainen. Olen tunteellinen, läm-
minhenk., keskusteleva ja pussaava, 
60/175/XL, savuton mies. (1202301)

Maajussi etsii morsianta, 20-40/-170, 
pienikok., tummaa, eläinrakasta nais-
ta maatilalle. Olisi kiva löytää sut. Koko 
Suomi. (1202287)

Huumorintaj., kiltti, syvällisestikin ajatte-
leva, 54v, komeakin mies haluisi isopo-
visen naisen loppuelämäksi. (1202282)

Nelikymppinen mies kaipaa tositark. 
hyväsydämistä ja lempeäluonteista, 
nuorta emäntää. (1202271)

Olen 60/173/83 mies, asun okt:ssa jär-
venrannalla. Haen 50-57v, hoikahkoa, 
ok naista, ei miel. savuttelevaa, tositark. 
Kesäl mootorpyörän kyytiin. (1202270)

megamarkkinat

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

mega.mainostaja.com

  SEKALAISTA

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

  YRITYSILMOITUKSET

 <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)

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

Den finlandssvenska 

Kontakten

1 Ilmoitukseen 
vastaaminen

Soita 0700 - 51 30 87, näppäile 9 ja 
ilmoitusnumero. Kuulet ilmoituksen 
- halutessasi voit yhdistää puhelun 
ja voitte jutella heti - tai jättää viestin 
niin ilmoittaja voi soittaa sinulle.
Tekstaa Kirjoita MEGA (väli) 
ILMOITUS NUMERO (väli) viestisi. 
Lähetä numeroon 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.

Etsin autollista, 70+, mieskunt. ja aktii-
vista miestä vaki. Mies, 65v. (1202458)

Yli 55v, maaseudun miestä, joka kalastat 
ja erästät ja kuljet muutenkin metsissä? 
Saapastelisitko mukavan ja miehekkään 
metsurin kanssa K-Suomessa? (1202327)

Koko maa, aitoa h-miestä. Mä 62v 
btm-mies Oulusta. Tahtoisin löytää ai-
toa rakkautta. (1202236)

Miehet. Olen 65v rokkenrol man, et-
sin 76v rokkenrol mania. Ei heterot ei-
kä bi-seksihörhöt. (1202137)

 <Parit etsivät

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)

Olen kaunis, tumma, ulkomaalainen, 
45v nainen, etsin naista. Mieheni antoi 
luvan, haluaisin kokeilla naista. Mies 
osallistuu, jos haluat. (1201297)MTV3 s. 830

Sub s. 830

Koko maan 
kohtaamispaik-
ka teksti-tv:ssä

Jätä ilmoitus  
helposti netissä 
vaikka kuvan kanssa

mega.mainostaja.com

Den finlandssvenska 

Kontakten

Löydä se oikeaLöydä se oikea
Hitta den rättaHitta den rätta


