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Meillä ei tarvitse  
jännittää!
❱ Varaa aika ja kerro huolesi. Lääkärikeskus 
Promedista löytyy apu niin suurille kuin 
pienille potilaille.

Hos oss behöver du  
inte vara nervös!
❱ Boka en tid bara och berätta om dina 
bekymmer. På Läkarcentral Promedi 
hjälper vi både unga och gamla patienter.

Ajanvaraus / Tidsbokning: 
06-357 7700 

www.promedi.fi

Foto: Marianne Gråbbil-Hakkola
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Sommarvår i Vasa
Text och foto: Hans Hästbacka

Snöflingor singlar i frisk nordan genom 
luften utanför skrivkammarfönstret. 
Termometern visar plus två grader. 

Buskar och träd står skirt gröna i den 
kyliga dagen. För några dagar sedan den 
första maj sjöng vårens första svartvita 
flugsnappare på granngården. Hur har 
flugsnapparen det nu, när den nordiska 
våren visar sig från sin bistra sida och inga 
insekter är i farten? Klarar han sig månne 
genom de två kalla dagar som utlovats, tills 
solen kommer åt att värma på nytt och får 
flugor och småfjärilar att flyga på solvarma 
ställen i lä för vinden?
En av de sista dagarna i april besökte jag 
Vasa, när termometern stod på plus tjugo 
grader och klädseln var på tok för vårak-
tig och inte sommarlätt och luftig. En 
sannskyldig kontrast till det rådande vädret 
i skrivande stund. De som rörde sig längs 
strandpromenader och i parker i lätta t-sk-
jortor och shorts var rätt klädda och kunde 
njuta i full utsträckning av sommarvåren 
i staden. Ibland blir man inte klok på det 
moderna vädrets nycker.
Jag hade sett fram emot en livlig stund i 
skrattmåsarnas sällskap, fotografera dem 
och spana efter ringmärkta exemplar i det 
vimmel av måsar som brukar flockas, när 
man lockar dem med brödbitar vid Fis-
karstranden, i Hovrättsbassängen och vid 
Pappersbron i Metviken. 
Över allt längs stränderna och ute på Södra 
Stadsfjärden patrullerade skrattmåsar 
och fiskmåsar över blånande vatten i den 
solgassande värmen. Något intresse visade 
inte måsarna för de lockande brödbitar jag 
slängde ut på vattnet. Inte fast de flög rakt 
över och lätt kunde se brödbitarna. Efter 
en stunds spanande förstod jag, varför 
måsarna brydde sig katten i brödet som de 
normalt kastar sig över på våren, medan 
måsarna är nyanlända och isen ännu ligger 
över fjärden.
Måsarna och enstaka trutar spanade 
intensivt efter fisk, dök ibland ner i vattnet 
eller snappade åt sig en fisk i vattenytan. 
Måsarna och trutarna försörjde sig själva 
på proteinrika fiskar och hade inget behov 
av näringsfattigare bröd, som de så gärna 
äter när de uthungrade anländer till staden 
i islossningsvåren. Då duger allt ätbart, 
men nu med isfria vatten fanns det fisk i 
tillräckliga mängder. 
En god bit ut på fjärden hade några storsk-
rakepar samlats för eget fiske och närmare 
stranden dök två skäggdoppingar efter 
småfisk och större vatteninsekter. Stads-
fjärden har en rik och mångsidig fiskstam 
som med lätthet försörjer alla måsar, trutar, 
skrakar och doppingar som håller till på 

fjärden. Har man tur och lyssnar uppmärk-
samt efter varningsläten från måsar och 
kråkor, kan man till och med få se en havs-
örn flyga över strandområden eller ute över 
fjärden. Det fick jag vara med om vid mitt 
förr besök i Vasa, när en gammal havsörn 
plötsligt kom flygande norrifrån en bit över 
hustaken på Strandgatan. Oberörd av trafik 
och flanerande människor flög örnen på 
breda vingar över höghusen och försvann 
ur siktet mot centralsjukhuset till. Stadens 
egen havsörn på spaning efter byten i den 
urbana miljön.
Med hopp om bättre lycka körde jag till 
södra parkeringen vid Metviken och van-
drade bort till Pappersbron. Blommande 
sälgar stod ludna av utslagna hängen 
längs grusgången. I den björkdominerade 
strandskogen sjöng bofinkar, taltrast och 
rödvingetrast, medan björktrastar jagade 
mask på de grönskande gräsmattorna. Na-
turen i staden har ett och annat att erbjuda 
för den nyfikna och lyhörda. Med tanke 
på trivseln i staden är alla naturstycken av 
stor betydelse för stadens invånare. Ju mera 
grönområden och lättillgängliga strandom-
råden desto bättre är trivseln och hälsan. 
En hel del skrattmåsar och fiskmåsar låg 
utspridda på den yttre delen av Metviken, 
tillsammans med enstaka silltrutar, gråtru-
tar, gräsänder, knipor och storskrakar – 
och ett sångsvanspar som låg och vilade 
på en strandremsa. Här borde väl måsarna 
reagera på de utslängda brödbitarna, efter-
som många flanerare gärna matar fåglarna 
vid Pappersbron.
Det dröjde en god stund innan måsarna 
alls reagerade på brödet, men till slut kom 
några skrattmåsar i alla fall flygande in 
mot stranden. Efter en stunds avvaktande 
plockade den första måsen en brödbit från 
vattnet. Sedan vaknade de andra måsarna 
till liv, men någon livlig storsamling 
av skränande måsar blev det inte, 
ännu mindre några goda fototillfäl-
len eller observationer av ringmärk-
ta fåglar. Måsarna i Metviken hade 
säkert försett sig med fisk under 
förmiddagen eller plockat mask 
på gräsmattorna i tidig morgon. 
Nu högg de bara halvhjärtat in på 
brödet. 
De skränande och hungriga måsarna 
i staden är en av de främsta symbol-
erna för islossningsvåren i Vasa. Då 
om inte förr vaknar staden till liv 
efter vinterns mörker och snöfall, 
slask och grå tristess. Men islossn-
ingsvåren var redan passerad och 
glömd och grönskande försommar 
rådde. Borta på den lilla holmen i 

den inre delen av Metviken låg skrattmåsar 
och ruvade tillsammans med gräsand och 
sångsvan, medan skäggdoppingar byggde 
på sina bon i gammal avbruten fjolårsvass. 
Med tanke på hur många fåglar som 
häckar på den lilla holmen kunde Vasa 
stad gott bygga ett par småholmar till i den 
inre delen av Metviken. Det skulle göra 
den skyddade fjärden ännu attraktivare 
för mås- och andfåglar, till fromma för 
fågellivet i staden och till glädje för många 
fågelskådande stadsbor.
Den inre delen av Metviken är tydligen 
också en viktig lekplats för den vårlekande 
fisken. Vid öppningen i Pappersbron hade 
några pojkar och flickor parkerat sig vid 
det utströmmande vattnet. Var gång en 
fisk kastade sig uppför den strida ström-
men, skedde det till förtjusta utrop av 
ungdomarna som samtidigt fotograferade 
och filmade den stigande fisken med sina 
mobiltelefoner. Den dagen dominerade 
säkert stigande fisk vid Pappersbron några 
ungdomars uppdateringar på sociala me-
dier. Trevliga vårinslag på sociala medier 
från stadens natur.
Att skrattmåsarna allmänt hade börjat 
häcka i staden tack vare de många och var-
ma dagarna bekräftades vid mitt avslutande 
besök vid Långviksträsket i Vöråstan. På 
den minimala holmen i träsket låg måsarna 
tätt på sina bon i nära grannskap med 
ruvande gräsand och sothöna. Träskets 
fiskmåspar hade inte kommit lika långt i 
sina häckningsbestyr, men de bjöd på en 
högljudd konsert när fyra måsar stod på 
gräsmattan tätt samlade och skriade in-
tensivt tillsammans. En bit bort på en liten 
strandsluttning stod blommade hästhov 
med sina gula blomkorgar bland vinter-
gammalt skräp. En vårblomma om någon i 
stadens varma sommarvår.      

Fiskmåsarna vid Långviksträsket bjöd på en skriande konsert.



Blommande hästhov i stadens varma sommarvår. Endast enstaka skrattmåsar var närgånget begivna på brödbitarna.

Sälgarna stod i full blom vid Metviken.



Analytiker (UBS) förutspår att 75.000 fysiska butiker får lägga ner sin verk-
samhet fram till 2026 i USA på grund av e-commers.
Bedömningen är att 25% kommer att ske via e-commers.

Enbart 2018 ökade Amazon sin försäljning i USA med 35 miljarder USD som 
ersätter i snitt 7.700 butiker.

Teknologi – ekonomi – design – innovationerScience @ Bock’s nr 6

Digitaliseringen stänger 
75.000 butiker I USA

Nyheter:

Toronto blir
en global AI HUB
För relativt (globalt sett) småpengar - 100 miljoner USD – i form av ”innova-

tions center” tar sig Toronto till världseliten inom AI. En lämplig kombina-
tion av unika individer och denna satsning gör att bl.a. Samsung, Google 

och Uber.
Det litet speciella är att staden och andra siden blivit känd för att inte få sopor och 
skräp tömt från gatorna.

Megatrenden att inte köpa saker – inte äga – utan använda och betala för 
det har fått även IKEA att testa trenden på möbler.
 Trots att möbeljätten gjorde 39 miljarder euro på klassisk möbelförsälj-

ning tänker man nu testa hyresmodellen i 30 länder . Dvs väldigt lönsamma bolag 
vilar inte på hanen utan inser att man måste agera i tid. Marknaden kan svänga 
snabbt med nya aktörer.

IKEA
börjar hyra möbler

Linus Torvalds: Twitter, Face-
book och Instagram är sjukdomar

Linus Torvalds var spindeln (och delvis alltjämt) i nätet för utvecklingen av 
Linux operativsystemet. Linux är basen för Android operativsystemet som 
används i den överväldigande delen av alla sålda mobiltelefoner.

 På en fråga vad han skulle vilja ändra på i den internet värld han själv skapat 
svarade han: sociala medier. ”De tycks stimulera dåligt beteende”

27.05  
Måndag/Maanantai:
Vitlökssmaksatt köttgryta, G L
Laxfrestelse, G L
Valkosipulilla maustettu lihapata, G L
Lohikiusaus, G L

28.05 
Tisdag/tiistai:
Kassler med pepparsås , G L  
Jordärtskockasoppa, G L 
Dessert
Kassleri ja pippurikastike,  VL  
Maa-artisokkakeitto, G L 
Jälkiruoka 

30.05  
Torsdag/torstai:
Stängt
Suljettu

 31.05 
Fredag/perjantai:
Pulled Pork, G L / 
Ugnsfärs med auraostsås, G L
Pulled pork, G L 
Uunimureke ja aurajuustokastike, 
G L

29.05 
Onsdag/keskiviikko:
Broilerbröst med svampsås, G L /  
Panerad fisk med chilimajonnäs, L
Broilerinrinta ja sienikastike,  G L / 
Paneroitu kala ja chilimajoneesi, L
L

OBS! HUOM! FREE PARKING
Lounas

10 €

Liten öl+lunch
Pieni olut+lounas

12,50 €

Lounas joka arkipäivä klo 11-14 @Bock’s     Gerbyntie 16, Vaasav. 22-23

3.06
Måndag/Maanantai:
Helstekt grisfile med löksås, G L
Kallrökt laxpasta,  L
Kokonaisena paistettu porsaanfile ja 
sipulikastike, G L
Kylmäsavulohipasta,  L

4.06
Tisdag/tiistai:
Köttbullar i gräddsås , G L  
Blomkålspuresoppa, G L 
Dessert
Lihapullia kermakastikkeessa, G L  
Kukkakaalisosekeitto, G L 
Jälkiruoka 

 6.06  
Torsdag/torstai:
Traditionell ärtsoppa, G L Plättar med 
sylt och grädde L /  
Penne Bolognaise, L
Perinteinen hernekeitto G, L Ohukai-
sia, hilloa & kermavaahtoa L / 
Penne Bolognaise, L 

7.06
Fredag/perjantai:
Ribs och BBQ-sås, G L / 
Slottsstek, G L
Ribs ja BBQ-kastike, G L 
Linnapaist, G L

5.06 
Onsdag/keskiviikko:
Grisstek med senapssås, G L /  
Ugnsstekt lax med tapenade , G L
Porsaanpaisti ja sinappikastike,  G L / 
Uunilohi ja tapenade, G L
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Hyvä kauppa
keskellä Vaasaa

Myynti ja huolto
Försäljning och service

Tammipiha-Ekgården
J045 6566 659

www.halonen.com

@

€

BOCK´S
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5.4.-29.5.2019

BIRDS IN THE

BOCK’S 

http://retki.pp.fi/rosenlund    www.bockscornerbrewery.com     

BOCK’S 
CORNER 

BREWERY

Gerbyvägen 16
Gerbyntie 16
Vasa - Vaasa

Öppet/Avoinna:
må/ma-fre-pe 11-24

 lö/la 14-24
sö/su 12-18

Rosenlund

ennethK

Konstutställning - Taidenäyttely 

Vernissage den 4.4 kl. 19     Avajaisia pidetään 4.4. klo. 19 
Välkommen!         Tervetuloa!

Konstnären är på plats och målar akvarell den 20.4 och 25.5 fr.o.m. kl. 14.
Taitelija maalaa akvarelleja paikan päällä 20.4. sekä 25.5. klo. 14 alkaen.

Osallistujat 2018
Deltagare från 2018
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Meteoriihi avaa
ovensa yleisölle

Sommarvår i Vasa

Vierailukeskus Söderfjärdenin 
Meteoriihi sijaitsee keskellä 
ainutlaatuista ikivanhaa meteo-
riittikraatteria: suomen kau-
nein, maapallon 190 kraatte-
rista yksi parhaiten säilyneitä. 
Varauksia ryhmille haluttuun 
aikaan – ympäri vuoden.
Meteoriihi avaa ovensa myös yleisölle 
sunnuntaina 2 kesäkuuta. Kesäkuusta 
syyskuuhun näyttely on auki yleisölle 
sunnuntaisin klo 14-20 ja keskiviikkoi-
sin klo 18-20. 
Voit tutustua ainutlaatuiseen kraatteriin 
Meteoriihen vierailukeskuksessa.  Kai-
kenikäisille tiedonhaluisille vierailijoille 
löytyy täältä paljon mielenkiintoista.
Tule näkemään ja kokemaan keskuksen 
näyttely multimediaesityksineen, joka 
kertoo paikan erikoislaatuisesta histo-

riasta. Täällä voit katsoa törmäysani-
maatioita, puhuvia kiviä, kairasydämiä 
kraatterin syvyyksistä sekä erikoislaa-
tuisia meteoriittikiviä koko maailmasta.
Näyttelyn pääsymaksut (opastus) aikui-
sille 6 €, alennettu hinta opiskelijoille, 
nuorille, lapsille ja ryhmille.
Astronominen observatorio auki pi-
meiden kuukausien aikana. Lintutorni 
ja näyttelyt ulkona ovat aina auki, muu-
an muussa uusi hehkuva asteroidimalli.  

Marenintie 292
SUNDOM, VAASA

Lisätietoja: www.meteoria.fi

Mitt ute i meteoritkratern Sö-
derfjärden, Marenvägen 292
Sommaren 2019 har hundra år förflutit 
sedan Söderfjärdens torrläggning 
inleddes. 
Söndagen den 16 juni arrangerar fören-
ingar kring Söderfjärden en 100-årsfest 
vid besökscentret Meteoria Söderfjär-
den, där fokus ligger på 
det stora torrläggningsprojekt som 
under åren 1919-1927 omvandlade 
platsen från havsvik till jordbruksbygd. 
Vid festen skall en minnessten över 
torrläggningen och dess tillskyndare 
avtäckas.
Meteoria Söderfjärdens hela utbud har 
utökats med en utställning av meteo-
riter från hela världen med tillhörande 
häftiga nedslagsanimationer, en jord-
bruksexpo samt en glödande asteroid-
modell.  
Utställningarna är som tidigare öppna 
med guidning söndagseftermiddagar 
14-20 och onsdagkvällar 18-20 från 2 
juni till slutet av september. Uteutställ-
ningar är alltid öppna. För grupper kan 
guidade turer bokas online praktiskt 
taget året om: www.meteoria.fi

Text och foton: Matts Andersén
Bildtexter
Ahtialan koulun oppilaat Lahdesta Me-
teoriihen kraatterimallin reunalla.
I april hölls en föreläsningsserie om Sö-
derfjärden i Meteorians meteoritlada. 
På bilden berättar ProAgrias direktör 
Meira-Pia Lohiluoma om jordbruket.
TV-inspelningar av tre föreläsningar 
finns utlagda av Sundom TV: om få-
gellivet av biolog Hans Hästbacka, om 
solsystemet av svenska YLE:s vetens-
kapsredaktör Marcus Rosenlund och 
om Söderfjärden och jordens nedslag-
skratrar av Matts Andersén. Länkar 
till föreläsningarna hittas på www.
meteoria.fi > Aktuellt
En modell av den asteroid som skapade 
Söderfjärden håller på att färdigstäl-
las. C-G Marander, Michael Borg och 
Hans Lindén kollar hur himlakroppens 
ljuseffekter fungerar. 
Pian asteroidimalli toimii Meteoriihen 
kraatterimallin yllä. Napinpainalluksel-
la voit saada putoavan taivaankappa-
leen syttymään.



Osoite / Adress: 
Bock’s Corner Brewery, Gerbyntie / Gerbyvägen 16 
Yhteystiedot / Kontaktuppgifter : 
ira.mikkonen@bcv.fi / 050 5053507

Arkistosta /
Från arkivet

Haluatko pitää meillä näyttelyn? Ota yhteyttä! 
Vill du hålla utställning hos oss? Tag kontakt!

Art@Bock’s
esittää / presenterar:



2.

 

Art@Bock’s

 

                                                    Cheers Vaasa! 
 Taidenäyttely    Konstutställning     Art Exhibition   Bock`s Corner Showroom Lato    
                      Susanna Paavola-Lehtinen & Harri Lehtinen 

                                          1.2. - 31.3. 2019 
 
       Bock`s Corner Brewery          Gerbyntie 16 Vaasa, Gerbyvägen 16 Vasa 

1.

3.

5-6.

3.

1.

3-5. 6.

2.

Art@Bock’s
esittää / presenterar:

Osoite / Adress: 
Bock’s Corner Brewery, Gerbyntie / Gerbyvägen 16 
Yhteystiedot / Kontaktuppgifter : 
ira.mikkonen@bcv.fi / 050 5053507

1. Lato / Ladan (sisäänkäynti kyläkaupan kautta/ingång via byabutiken) 
"Cheers Vaasa!" Susanna Paavola-Lehtinen ja/och Harri Lehtinen, 
yhteisnäyttely/samutställning.  Avoinna sopimuksen mukaan ravinto-
lan aukioloaikoina. Öppen enligt överenskommelse under restau-
rangens öppettider.

2. Bazaari / Bazaaren                                                       
Pistäydy katsomaan Bock'sin helmeä:  Bazaar-rakennusta!                
Ta en titt på Bock's pärla: Bazaar-byggnaden!

3. Ravintola / Restaurangen                                     
"Taiteen monet kasvot/Konstens många ansikten", Britta Bergström-
Jungell ja/och Ragnar Jungell, yhteisnäyttely/samutställning.  Avoinna/
Öppet ma/må-to 11-23, pe/fre 11-24, la/lö 12-24, su/sö 12-18.    

4. Taiteellinen tauko / Konstnärlig paus                      
Kahvi ja leivos Bock’s Corner Breweryn Ravintolassa, elävän tulen äärellä! 
Lue laajasta kirjastostamme pari säettä valinnaisesta klassikosta tai soita 
hetken meidän pianoa! Kaffe och bakelse i Bock’s Corner Brewerys 
Restaurang, vid öppen brasa! Läs några strofer ur valfri klassiker från vårt 
omfattande bibliotek eller spela litet på vårt piano!

5.  Juhlasali / Festsalen (sisäänpääsy ravintolasta/ingång via restaurangen) 
"Birds in the Bock's" Kenneth Rosenlund. Avoinna ravintolan aukioloai-
koina, poisluettuna ajat jolloin tila yksityiskäytössä.

6.  Autotalli / Garaget                                                
"Birds in the Bock's" Kenneth Rosenlund. Näyttelyn toinen osa. Utställ-
ningens andra del. Avoinna sopimuksen mukaan ravintolan aukioloai-
koina. Öppen enligt överenskommelse under restaurangens öppettider.

Lähtiessäsi, muista tervehtiä pukkejamme Hugoa ja Rallya! 
När du avlägsnar dig, kom ihåg att hälsa på våra bockar Hugo och Rally! 

Tervetuloa uudelleen! -  Välkommen åter!

Pieni KULTTUURIKIERROS Vetokannaksella
Lilla KULTURRUNDAN i Dragnäsbäck

Esillä 31.5 asti/Tillgängligt t.o.m. 31.5
Lisää tietoa Bock's ARTS FB-sivulta / Mer info på Bock's ARTS FB-sida



HAYMARKET

RUOAN RAAKAINEITA · LEIVONNAISIA · TAIDETTA ·  KÄSITÖITÄ

MAT RÅVAROR · BAKVERK · KONST · HANTVERK

     MAKE GOOD!

Tue lähituottajiamme - osta suoraan! 
Stöd våra närproducenter - köp direkt!



Juhannusmarkkinat 
Midsommarmarknad

20.6

More info coming soon!

HALUATKO OSALLISTUA MYYJÄNÄ? OTA YHTEYTTÄ! 
VILL DU DELTA SOM FÖRSÄLJARE? TAG KONTAKT!

ira.mikkonen@bcv.fi / 050 5053507

11-17
D I R E K T S U O R A A N



OBSERVATEUR

Ota kuva ja kommentoi 
lyhyesti – max noin 100 

merkkiä – tapahtumaa, tref-
fiä, luontokokemusta, raken-
nelmaa, ilmiötä, rakennusta, 
esinettä, tosiasiaa, - jotain jolla 
kuva voi saada osallisuutta ai-
kaan. ”Bloggaa” ja kehitä Poh-
janmaata! 

Lähetä kuva ja teksti sähköpos-
titse osoitteeseen mega@upc.
fi, merkitse aiheeksi ”Observa-
teur”. Jokaista julkaistua kuvaa 
kohden, kerääntyy 1 piste joka 
vastaa 1 euroa. 
Kun on kerännyt 10 pistettä, 
saa 10 euron arvoisen 
lahjakortin Bocks’in 
kyläkaup-
paan.

Ta en bild och kommentera 
kort – max 100 tecken – 

en händelse, ett evenemang, 
en naturupplevelse, en kon-
struktion, ett fenomen, ett fö-
remål, ett faktum, - något som 
med en bild kanske får engage-
mang till stånd. ”Blogga” fram 
Österbotten!
Sänd bilden och texten per mejl  
till mega@upc.fi märkt "Ob-
servateur". För varje publice-
rat bidrag genereras 1 poäng 
vilket motsvarar 1 euro. När 
10 poäng samlats, får man ett 
presentkort värt 10 euro till 
Bock's byabutik.

mega@upc.fi  
"observateur"

t Sommaren är på väg! / Kesä on tulossa!
Observateur: Marianne Gråbbil-Hakkola

q Påfågelfjäril i blommande plommonträd!!
Observateur: Nanny Rex

t "sateenkaaren värit metsäojan vesipinnassa, 
Vaasa".
Observateur: Matti Hietala, Vaasa

t Kanske 
denna ”elbil” 
är stans 
minsta och 
vackraste ?
Observa-
teur: Chris-
tian Nylund, 
Vasa



Bazi & Mazi

SUDOKU

Zitz

SUDOKU - COMICS - JAPANESE PUZZLE

#1 5 4 2 6 9 7 3

4 8

1 3 9

5

3 2 1 4 9

4

9 1 6

5 7

1 7 9 2 4 3 5

Puzzle 1 (Easy, difficulty rating 0.40)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Thu May 23 09:04:36 2019 GMT. Enjoy!

Puzzle 1 (Easy, difficulty rating 0.40)

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

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Thu May 23 09:04:36 2019 GMT. Enjoy!

#3 9 1 4 5

8 7

3 6 2 9 1 4

9 4 1

4

1 8 7

7 4 5 1 3 8

6 3

3 4 6 2

Puzzle 1 (Easy, difficulty rating 0.30)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Thu May 23 09:04:53 2019 GMT. Enjoy!

Puzzle 1 (Easy, difficulty rating 0.30)

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

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Thu May 23 09:04:53 2019 GMT. Enjoy!

#4 4 5 3 9

6 7 4

1 7

7 2 4 9

6 5 7 3 2

2 1 6 3

6 4

8 2 6

2 1 4 5

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.70)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Thu May 23 09:09:16 2019 GMT. Enjoy!

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.70)

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

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Thu May 23 09:09:16 2019 GMT. Enjoy!

JAPANSKT BILDKRYSS    JAPANILAINEN RISTIKKO

32
7

32
7

PALAPELIPERHE

#2 7 9 2

8 9 7

6 1 7 4 3

1 4 7

5 8

3 9 4

4 9 6 2 3

6 2 1

7 5 9

Puzzle 1 (Easy, difficulty rating 0.41)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Thu May 23 09:04:46 2019 GMT. Enjoy!

Puzzle 1 (Easy, difficulty rating 0.41)

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

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Thu May 23 09:04:46 2019 GMT. Enjoy!

KUN PERHEEN VANHIN LAPSI SAA ENSIMMÄISEN OMAN
PUHELIMEN, JOKIN MUUTTUU LOPULLISESTI...

PALAPELIPERHE/CHARLES SÖDERMAN©

Nonogram
Ratkaisu - lösning

v15



www.megamedia.fi

Julkaisemme viikoittain lukijoiden kuvia digialbu-
missa. Voit osallistua sähköpostitse, lähettämällä 

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

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

  Christian Nylund, Vasa. "En solig kväll 08.05 i Vasa."

  Samuli, Tyynismaa, Vaasa. "Viime
  syksyn lehti."

  Leena Minkkinen.
  Kaarina Tuomela, Laihia. "Maailman sinisin
  taivas..."  

  Barbro Kuokkanen. "Aamu Ahvensaaressa".  Anette Wikberg, Träskvik. "Så stort och fint  getingbo!"



Kustannus / Utgivare: Paino / Tryck: 

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

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

KAUHAVA

KURIKKA

  Mira Berg, Vaasa. "En blyg Humla."

  Matti Hietala, Vaasa. "Kirsikkapuun kimalainen, 16.5.2019 Vaasa"

  Inga-Britt Stenbacka. "Solnedgång på
  skären."

  Marianne Gråbbil-Hakkola.

  Mira Berg, Vaasa. "Soliseva metsäpuro".



     MAKE GOOD!

RUISOLUEN BAIJERILAINEN
SERKKU TULI 

KESÄKSI KÄYMÄÄN!
Vaikka luonteeltaan pohjalainen Bock’s 
Ruisolut eroaakin klassisesta Baijerilai-
sesta vehnäoluesta omalla erikoisuudel-
laan, jonka takaa paikallinen ruismallas, 
on heissä myös paljon yhteistä. Molemmissa 
toistuvat hedelmäisyys, täyteläinen maku 
ja tyylille ominainen sameus. Siinä missä 
Ruisoluen voimakkaampi maku tekee siitä 
oivallisen ruokakumppanin, Bock’s Weiss-
bier etsii raikkaudellaan laatuaikaa kesä-
helteissä juojan kanssa!

RÅGÖLENS BAJERSKA KUSIN
KOM PÅ SOMMARBESÖK!

Trots att Bock’s Rågöl, tack vare den lo-
kala rågmalten, skiljer sig på sitt egna 
speciella sätt från en klassisk Bajersk 
veteöl har de också mycket gemensamt. Båda 
har slängar av fruktighet, fyllig smak och 
den till stilen typiska grumligheten. Med-
 an Rågölens kraftigare smak gör den till
  en ypperlig matkumpan, söker den fräscha
   Bock’s Weissbier efter kvalitetstid med
    drickaren i sommarvärmen! 

NYT 

KAUPOISS
A!

NU I BUT
IK!


