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SEUDUN KEHITTÄJÄ • REGIONENS UTVECKLAREAIKAKAUSLEHTI • TIDSKRIFT

KATSO LIITE

s. 6-9

KOTI. USKONTO. ISÄNMAA.

JUHA MÄENPÄÄ
KANSAN EDUSTAJAKSI !

Halla-ahon valinta!
VAASAN VAALIPIIRISSÄ.

 
www.nunnauuni.com

Lisavägen 1, 65610 SMEDSBY
tfn 06 417 7455 
Vard. 9-17. www.dingmans.fi

Köp din Jötul från en speciala�är, 
så får Du även skorsten,
monteringsservice m.m.

Lisavägen 1, 65610 SMEDSBY
tel. 06 417 7455
Vard. 9-17 www.lampopiste.fi

KÖP INTE SPIS UTAN 
ATT FRÅGA OSS !

Köp Din spis och 
skorsten av ett 
proffs. Tänd-
sticksfärdigt! 

Nu även flexibel 
finansiering, 

se mer: 
www.lampopiste.fi

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

Soita ja varaa aikasi!

HAMMASPROTEESIT
#

VAASA 312 1233
Kauppapuistikko 20B

LAIHIA 477 0744 
Kauppatie 5

MAALAHTI 347 8080
Köpingsvägen

20 v.
alalla

Tolkintie 17 61500 Isokyrö
ma-pe 9.00-18.30 la 9.00-17.00   050-5974591 

www.tolkinkauppahalli.fi

Tarjoukset voimassa  10.4. 2015 saakka 
niin kauan, kuin tarjouserää riittää

TERVETULOA tutustumaan mahtavaan JÄTTI-
kyläkauppaan, tuhansien tuotteiden ostosparatiisiin…

Aina edullisia 
tarjouksia!

Novitan Jussi langat / tyger 2€
Autot säihkyvän puhtaaksi Car 
Care vaha-autoshampoolla / 

bilshamppo 1l 1,50€
Lehtiharava / Lövkratta metallia 

kevään värit4,50€
Ruohomatto / grön matta palana 

väri vihreä  45 x 60cm 2€



 Anna palautetta: mega@upc.fi

020379 020381 020385

MUSIC

Solomia - Time To 
Say Goodbye - The 
Voice Kids Germany 

27 Tiny Houses 
You Can Actually 
Stay In

Snowmobile River 
Step-Up 

HOUSES SNOWMOBILE

Don’t search FIND! The mobile codes of the weeks. A cellphone equipped with a camera and an Internet-connection is required.

KOIRA
turkinhoito, trimmaus, 
kylpy, jne. Neuvontaa 

koira-asioissa.

Ajanvaraus 041-4988311

www.megamedia.fi

Vi söker till vårt serviceteam

ELEKTRIKER
med kunskaper inom automation 

Haemme huoltotiimiimme

SÄHKÖMIESTÄ 
jolla on osaamista automaation saralta.

Kontakt / Yhteystiedot
hans.heikkila@upc.fi

Hans Heikkilä 040 900 41 43

COMMUNICATION CENTER

www.facebook.com/upcmedia

Tykkää meistä!
Gilla oss!

KaiKKi mitä 
talosi tarvitsee!

Kattoremontit •  Lumiesteet • Sadevesijärjestelmät
Peltikatot • Peltilistat • Kattosillat • Tikasjärjestelmät

Terassi- ja parvekelasitukset

PrP-vaasa oy
Rinnakkaistie 31, 65350 Vaasa • Faksi: 06 317 1073 • prp.fi
Juha Nordman: 044 3433 901, juha.nordman@prp.fi
Jarmo Rantala: 0400 566 003, jarmo.rantala@prp.fi

Åminne/Maalahti

Vapaa-ajan tontti 2014 m2, rakennuslupa kaupan päälle.  Meren 
tuntumassa. Uimaranta ja pienvenesatama naapurina, 30 km Vaasasta. 
Kunnan vesi ja viemäri tontin reunassa. Sisältää kalastusoikeuden. Tontin 
hinta 30.000 euroa.
Ota yhteys 040 9137347/Håkan  Sähköposti: hakan.ronnqvist@pp.inet.fi

Seinäjoelle ja Jalasjärvelle EKL:n Pohjanmaan 
piirin sisäboccian joukkuemestaruudet. 
Ilmajoen Eläkkeensaajat ry järjesti Eläkkeensaajien 
Keskusliiton Pohjanmaan piirin sisäboccian
joukkuemestaruuskilpailut Koskenkorvan Urheiluhallissa 
23.3.2015.  Kilpailuun osallistui 23 joukkuetta.

Tulokset:
Naiset:
1) Seinäjoen Seudun Bocciayhdistys (Elli Koivula, Ritva 
Pohjola, Aune Heinström)
2) Vaasan Es.2 (Auli Akkola, Annikki Malm, Sointu Henriks-
son)
3) Jalasjärven Es. (Anja Koivula, Irja Hanka, Aino Ristimäki)
4) Vaasan Es.1 (Seija Knookala, Pirkko Ruuti, Sirkka Vallo)
5) Vaasan Es.3 (Maire Pöysti, Oili Kultti, Leena Keskikuru)
6) Seinäjoen Es. (Maire Tallgrèn, Martta Hyvärinen, Liisa 
Aho-Mantila)
Yleinen:
1) Jalasjärven Es.1 (Veikko Hanka, Erkki Harjamäki, Lauri 
Harjamäki)
2) Seinäjoen Seudun Bocciayhdistys 1 (Raimo Nevanen, 
Mikko Harju, Matti Koivula)
3) Vaasan Es.1 (Ahti Hellberg, Seppo Ojanperä, Pentti Lap-
palainen)
4) Seinäjoen Seudun Bocciayhdistys Es. 2 (Sulo Haavisto, 
Einar Heinström, Jussi Pohjola)
5) Vaasan Es.2 (Jorma Tattari, Veikko Leskinen, Reino 
Pykälämäki)
6) Seinäjoen Es.1 (Matti Aho-Mantila, Aulis Peltola, Tapio 
Henriksson)
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Pukinkulman yli sadan vuoden panimope-
rinne heräsi uudelleen henkiin, kun Bock`s 
corner brewery aloitti toimintansa. Viime 
perjantaina panimon gastropubissa vietet-

tiin virallisia avajaisia, ja Sali oli heti tupaten täynnä. 
Tämä siitä huolimatta, että viimeinen vaadittu lupa 
heltisi viranomaisten tarkastuksen jälkeen vain neljä 
tuntia ennen ovien avaamista. Ennakkomarkkinoin-
nille ei siis juuri jäänyt aikaa.

Toimitusjohtaja Jura Mikkonen nautti avajaisten 
tunnelmasta. – Olemme halunneet tehdä tästä pai-

kan, jonne ihmiset kokoontuvat keskustelemaan ja 
viettämään aikaa. Tuntuu että oikea fiilis löytyi heti 
ensimmäisenä iltana, Mikkonen kertoi tyytyväisenä.  
Ilman markkinointiakin uutuudenviehätys veti salin 
täyteen. Mikkosen mukaan ensimmäiset illat vähän 
tunnustellaan, ja vasta sen jälkeen tehdään tarkempia 
päätöksiä aukioloaikojen suhteen. Avajaisista huoli-
matta rakennuksella ja sen ympäristössä riittää vielä 
töitä, esimerkiksi kongressitilat ja terassi valmistuvat 
myöhemmin. Olutta pääsee kuitenkin maistelemaan 
nyt jo, ja sekä pils että pale ale keräsivätkin kiitosta 
avajaisillan kävijöiltä.

YlI tuhAt KäVIjää VIIKONlOpuN AIKANA

Uusi 

Tapaamispaikka

Pohjanmaalla!

panimomestari 
Alexander Maier 
oli yhtä hymyä 
avajaisiltana.

lähistöllä asuva 
joni heinilä oli 
ehtinyt maistaa 
molempia oluita, 
- jos haluan 
nautiskella, 
valitsen pale alen.

susanna siekkinen ja Anssi Mäki kiittelivät pubin 
tunnelmaa. – Kyllä täällä kelpaa istua iltaa. tun-
nelma on lämmin ja olut hyvää, tyylikkyydessään 
paikka on omaa luokkaansa.

pohjanmaan kaup-
pakamarin toimi-
tusjohtaja juha 
häkkinen odotteli 
innolla kongres-
sitilojen valmis-
tumista. - tänne 
kyllä kelpaa tuoda 
vierailulle vaikka 
millaisia ryhmiä. 
Koko hanke on 
kerta kaikkiaan 
upea, tällaisesta 
kulttuuriteosta 
pitäisi saada jokin 
palkinto. tässä 
vanha perinne ja 
uusi yritystoiminto 
kohtaavat, joten 
mikä voisi olla 
parempaa, itsekin 
Vaasan vetokan-
kaan pukinkulmas-
sa asuva häkkinen 
hehkutti.

Ma-To/Må - Tors: 16-22, 
Perj/Fre - La/Lö 16-02 

Su/Sö 12-21
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RuOKA Jenni Häyriselle lammas ei ole vain pääsiäisruokaa 
– eikä sen valmistaminen vaadi välttämättä vaivannäköä.

kUVAAJA: Liemessä

Bloggarin perheessä 
sYödääN lAMMAstA

Kun Jenni Häyrinen aloitti vuonna 2006 Liemes-
sä-blogin, Häyrinen ajatteli perustavansa verk-
koon reseptivihkon itseään ja ystäviään varten.

Vaikka blogista on kasvanut Häyriselle työ, bloggarin 
ruokafilosofia ei ole vuosien varrella muuttunut. Häyri-
nen haluaa edelleen tehdä rentoa, yksinkertaista ruokaa 
hyvistä raaka-aineista, pilke silmäkulmassa. 

– Ruoka jaksaa kiinnostaa minua vuodesta toiseen, 
koska aina oppii uutta ja aina voi kehittyä. Harvemmin 
teen samoja ruokia tai noudatan reseptejä sanatarkasti. 
Olen ruuanlaittajana enemmän kokeilija ja kehittelijä.

Yksi ruokabloggarin lempiraaka-aineista on silti lam-
mas. Sitä Häyrisen nelihenkisessä perheessä syödään 
ympäri vuoden.

– Syömme kotona lammasta jos ei eniten, niin aina-
kin saman verran kuin nautaa. Lammas taipuu niin 
moneen. Teemme erilaisia yrttisiä tai mausteisia pato-
ja, oluessa tai viinissä haudutettua lammasta, lammasta 
tomaattipohjaisessa kastikkeessa..., Häyrinen luettelee.

Lampaankaretta, paahtopaistia tai fileettä Häyrinen 
ostaa kuitenkin vain muutaman kerran vuodessa. 

– Yleensä käytän edullisempia ja rasvaisempia, pit-
kään haudutettavia ruhonosia, kuten lapaa, selkää tai 
potkaa.

Lampaan valmistaminen ei ole Häyrisen mielestä vai-
keaa.

– Lampaasta on helppo tehdä esimerkiksi nyhtölam-
masta pitaleivän tai hampurilaisen väliin. Yksinkertai-
simmillaan liha valmistuu lähes itsekseen, hän kuvaa.

Lähes itsekseen? Kyllä:
– Heitän illalla ennen nukkumaanmenoa luita ja ras-

vaista lammasta kannelliseen pataan. Lisään päälle olut-
ta, yrttejä, valkosipulinkynsiä ja suolaa. Annan padan 
hautua yön ajan itsekseen 80–100-asteisessa uunissa. 
Seuraavan päivän ruoka on valmiina.

”Nykyisin mietin, miten saan 
mahdollisimman hyvää aikaiseksi 
mahdollisimman nopeasti”
Teija Varis
teija.varis@media.fi

Eri ruokakulttuureista, matkoista, valokuvista, raaka-
aineista ja ihmisistä inspiroituvalle Jenni Häyriselle 
pääsiäinen tarkoittaa hengähdystaukoa, yhdessäoloa ja 
ruuasta nauttimista perheen kanssa.

Lammasta perheessä syödään joka vuosi. 
– Pääsiäismenu elää elämäntilanteen mukaan. Jos on 

liikaa vapaa-aikaa, ehtii hifistellä. Nykyään lasten kans-
sa yritän miettiä, miten saan mahdollisimman hyvää ai-
kaiseksi mahdollisimman nopeasti. Ruokaan kuitenkin 
panostamme aina, oli sitten arki tai juhla, hän sanoo.

Jenni Häyrinen
Ikä: 34 vuotta
Perhe: mies, 5-vuotias tytär ja 1-vuotias poika
Työ: yrittäjä Blogirinki Mediassa, ruokabloggaaja
Harrastukset: ruoka, kuntoilu, vesijuoksu, matkustaminen
Intohimon kohde: ruokavalokuvaus ja matkustaminen ruuan 
perässä
Tavoite: elää täyttä elämää, ja tehdä asioita joihin uskoo
Ajankohtaista? Häyrisen Katukeittiö – parempaa 
roskaruokaa kirjan 3. Vietnam-painos ilmestyi 23.3. 
Painoksen vietnamilaiset reseptit on laatinut Hannan Soppa 
-blogin ylläpitäjä Hanna Pilli-Sihvola.
Liemessä-blogin osoite: www.liemessa.fi
Instagram: @liemessa

Teija Varis



Nopea ja helppo pääsiäisateria 4 hengelle.

Pääsiäismunat 
4 luomukananmunaa
1 tlk smetanaa
150 g lohenmätiä
vesikrassia
persiljaa
suolaa

Kananmunien keittämisessä on monta koulukuntaa. 
Tässä yksi niksi: sopivan kypsät kananmunat saat, 
kun laitat ne kylmään veteen ja keität 9 minuuttia 
siitä, kun vesi alkaa kattilassa kiehua. 

Petaa kananmunille peti vesikrassista. Puolita kei-
tetyt kananmunat, ripottele suolaa pinnalle ja levitä 
puolikkaiden päälle smetana ja mäti. Koristele per-
siljalla.

Lampaankare
1 kg yrtti-valkosipuli marinoitua lampaankaretta 
(n. 4 kpl/hlö)
voita
öljyä
vehnäjauhoja

Tarvittaessa marinoi lihaa yön yli öljyllä, valkosipu-
lilla ja tuoreilla yrteillä.

Ota liha lämpiämään huoneenlämpöön noin puoli 
tuntia ennen paistamista. Kuumenna paistinpannu 
ja laita noin puoli desilitraa vehnäjauhoja lautaselle. 
Leivitä lampaankareet ohuelti. Paista kareita öljyssä 
ja voissa noin pari minuuttia per puoli. Laita folion 

alle hetkeksi lepäämään.

Rosmariiniperunat
1 kg perunoita
0,5 dl oliiviöljyä
2 rosmariininoksaa
sormisuolaa

Lämmitä uuni 150 asteeseen. 
Pese perunat ja kuivaa huolellisesti. Pilko lohkoiksi. 
Levitä perunat leivinpaperilla vuoratulle pellille. 

Pirskota päälle oliiviöljyä, sormisuolaa ja hakkeloi-
tua, tuoretta rosmariinia. Sekoita lastalla ja levitä 
perunat yhdeksi kerrokseksi.

Paista 150 asteessa noin 45 minuuttia. Kääntele 
perunoita tässä välissä. 

Laita uuni kiertoilmalle ja laske lämpötila 120 
asteeseen. Paista vielä noin tunti. Perunat hieman 
”kuivahtavat” ja rapsakoituvat. 

Lisää lopuksi sormisuolaa kuumien perunoiden 
päälle.

Mämmi-juustokakku
pohja:
200 g kaurakeksejä
50 g suolaamatonta voita
täyte:
450 g maustamatonta tuorejuustoa
1,5 dl sokeria
1 tl vaniljasokeria
2 kananmunaa
1 dl mämmiä
loraus kermaa

Laita uuni lämpenemään 175 asteeseen. 
Jauha kaurakeksit muruksi tehosekoittimella tai 

kaulimella paukuttamalla pussin sisällä. 
Sekoita murujen joukkoon sulatettu voi, ja painele 

taikina piirakkapohjaan. 
Paista 8 minuuttia 175 asteessa ja nosta pohja pois 

uunista.
Valmista täyte vatkaamalla huoneenlämpöistä 

tuorejuustoa. Lisää sokeri ja vaniljasokeri. 
Jatka vatkaamista ja lisää kananmunat yksi kerral-

laan. 
Vatkaa niin kauan, että täyte sekoittuu, mutta älä 

liikaa. Kaada täyte pohjan päälle ja tasoita. 
Sekoita mämmin joukkoon loraus kermaa. Tiput-

tele mämmipisaroita (halkaisija n. 1–2 cm) kakun 
päälle tasaisesti joka puolelle. Päästä sisäinen taitei-
lijasi valloilleen ja 

tee hammastikulla pisaroista pyörteitä.
Paista piirakkaa uunin alatasolla 150 asteessa noin 

50–55 minuuttia. 
Jos teet isomman satsin isompaan vuokaan, pi-

dennä paistoaikaa hieman. 
Anna jähmettyä jääkaapissa ainakin muutama 

tunti.

”Loppukevennyksenä” vielä yksi resepti:

Appiukon pääsiäislammas
”Osta 100 eurolla lammasta, laita pintaan suolaa ja 

pippuria, töki valkosipulia viiltoihin ja paista uunis-
sa 100 asteessa n. 5 tuntia”

Reseptit: Jenni Häyrinen

Liemessä-pääsIäIsMENu
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- Rohkea ja rehellinen päätöksentekijä
- Itsenäisen isänmaan asialla
- Oma kansa etusijalla
- Perinteisten arvojen puolustaja
- Juha on opiskellut insinööriksi Vaasassa ja toiminut 
  erityisopettajana Vaasan ammattiopistossa
Luottamustoimet: 
-  Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan vpj.
-  Ilmajoen kunnanvaltuuston ja -hallituksen jäsen
-  Ilmajoen Kisailijat puheenjohtaja
Ajan erityisesti seuraavia asioita:
-  Rikolliset maahanmuuttajat palautettava kotimaahansa
- Altian enemmistöomistus tulee säilyttää valtiolla 

-  Puolustuksen kannalta strategisten kohteiden ympäriltä myytyjen  
 maa-alueiden pakkolunastukseen oikeutus
-  Maahanmuuton kustannuksia on leikattava
-  Kehityavun määrärahoista on leikattava, autettavia on kotimaassakin
-  Poliisin ja puolustusvoimien määrärahoja on lisättävä
-  Kivihiilen tuonti on kiellettävä kokonaan
-  Puuta on jalostettava pitemmälle
-  Laajamittaisella turpeen ja metsähakkeen energiakäytöllä metsät  
 pysyvät kunnossa ja Suomeen syntyy 60 000 uutta työpaikkaa.
- Vakuutuslääkärijärjestelmä on nykyisen kaltaisena purettava,  
 eihän voi olla niin että ”tuomarin” asemassa oleva lääkäri saa  
 palkkansa vakuutusyhtiöltä.
-  ”vanhanaikainen aviolittolaki” on palautettava. Avioliitto on  
 miehen ja naisen välinen liitto. Homot vihittäköön pariliittoon.

Kansan edustajaksi!
Koneinsinööri, Ammatillinen erityisopettaja, Res. Ltn.

Maassa maan tavalla ja maahan työluvalla tai palavalla rakkaudella! 

Tohtori Jussi Halla-aho suositti blogissaan seuraavaa:
Vaasan vaalipiiristä saatan tietoisuuteenne Juha Mäenpään. Mäenpää on valtuutettu, tuottelias mielipidekirjoittaja ja hyvin eteläpohjalainen 
tapaus, jonka kanssa minulla on ollut ilo tehdä eräissä yhteyksissä yhteistyötä. Hän sai varsin hyvän äänimäärän jo vuoden 2011 vaaleissa, ja 
uskon, että hänellä on hyvät mahdollisuudet tänä vuonna. 
Mäenpään vaalisivut: http://www.perusjuha.fi/ ja facebook: https://www.facebook.com/perusjuha



Maahanmuuton kupla on puhkaistava!
Tiedän hyvin että Suomen teolli-

suuden kansainvälisessä kilpai-
lussa tarvitaan myös ulkomai-

sia asiantuntijoita. Nämä asiantuntijat 
useimmiten työskentelevät ja asuvat 
Suomessa, väliaikaisesti. Toki heistä 
osa lapsineen saattaa jäädä Suomeen 
pysyvästikin. Me kaikki hyväksymme 
ulkomaiset jotka käyvät työssä ja pyr-
kivät sopeutumaan yhteiskuntaamme. 

Suomen sosiaaliturva houkuttelee 
tänne maahanmuuttajia eri kulttuu-
reista loisimaan verovaroillamme. Sitä 
voidaan kutsua, ei niinkään mamujen 
fiksuudeksi, vaan mieluummin kan-
taväestön sinisilmäisyydeksi, tai jopa 
tyhmyydeksi.

On arvioitu että maahanmuuton 
kustannukset ovat vuositasolla 2mrd, 
siis joka vuosi. Yleensä käytetään pal-
jon pienempiä arvioita, koska totuutta 
ei haluta tuoda esiin. Osa mamuista 
lähettää sosiaalietuuksista ”ansaitse-
miaan” rahoja sukulaisille ja sotimisen 
rahoittamiseen.

”Vääränlaisen” maahanmuuton vai-
kutukset Suomalaisen kantaväestön 
työmoraaliin on enemmän kuin tuo 2 

mrd€. ”Vääränlainen” maahanmuutto 
rapauttaa työmoraalin. Aikaisemmin 
oli kunniallista olla töissä, myös pieni-
palkkaisissa ja 'vähemmän arvostetuis-
sakin' töissä. 

Mitä tapahtuu kun tänne tuodaan 
satoja ja tuhansia Afrikan sarvesta 
loisimaan soskan rahoilla? Tilastojen 
mukaan joka seitsemäs työikäinen on 
heistä töissä. Nämä loput saavat teke-
mättä mitään, paremmat ja kalliimmat 
vaatteet ym. kuin kantaväestön taval-
linen pienipalkkainen pystyy työllä 
hankkimaan. Saattaisiko tämä mah-
dollisesti vaikuttaa kantaväestön kiin-
nostukseen 'vähemmän arvostettuja' 
aloja kohtaan?

Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen 
tutkimuksia 265, kesäkuussa 2014 jul-
kaiseman raportin mukaan Suomessa: 

Väkivaltarikoksissa maahanmuut-
tajat muodostivat epäillyistä 13 %. 
Lähi-idästä ja Afrikasta kotoisin olleet 
maahanmuuttajat erottuivat muista 
ryhmistä, rikollisuustaso oli syntype-
räisiin suomalaisiin nähden viisin - 
kuusinkertainen.

Raiskausrikoksissa maahanmuutta-

jat muodostivat epäillyistä 29 % . Maa-
hanmuuttajien väestöön suhteutettu 
rikollisuustaso oli raiskausrikoksissa 
lähes kahdeksankertainen kantaväes-
töön verrattuna.

Korkein rikollisuustaso oli Afri-
kassa ja Lähi-idässä syntyneillä 
miehillä 17-kertainen syntype-
räisiin suomalaisiin nähden. Itä-
Euroopassa (ilman Venäjää) syn-
tyneiden miesten rikollisuustaso 
oli noin kymmenkertainen syn-
typeräisiin suomalaisiin nähden. 
Suomessa syntyneiden maahan-
muuttajataustaisten miesten rikol-
lisuustaso oli yli kuusinkertainen 
syntyperäisiin suomalaisiin nähden. 

Vaikka Syyriassa on ongelmia, ei 
niitä kuitenkaan kannata 
siirtää tänne. Tiivistän 
sanomani seuraa-
vasti: Maassa 
maan tavalla ja 
maahan työlu-
valla, ja pala-
valla rakkau-
della!

Juha Mäenpää, 
eduskuntavaaliehdokas, PS, Ilmajoki

Aito avioliitto!
Aito avioliitto seminaarissa 28.3.2015 Vantaan Heurekassa julkaistiin Aito Avio-
liitto yhdistyksen toimesta kansalaisaloite avioliitton säilyttämisestä aidosti tasa-
arvoisena, miehen ja naisen välisenä liittona ja sukupuolineutraalin aviolittolain 
kumoamisesta.
Osallistuin seminaariin ja allekirjoitin kansalaisaloitteen. Sukupuolineutraali avio-
liittolaki ei ole tasa-arvoinen lapsen kannalta. 
Suosittelen allekirjoittamaan aloitteen kansalaisaloite.fi palvelussa.Linkki sinne 
löytyy aitoavioliitto.fi sivuilta.

Juha Mäenpää, ehdokas 74

Kansanedustajaehdokas juha Mäenpää tavattavissa:
7.4  Kaskinen kalasatama 10.30 - 11.30
   Kristiina Tori 12.00 - 13.00
  Kauhajoki Citymarket 15.00 - 18.00
8.4  Pietarsaari, kävelykatu 10.00 - 14.00
10.4  Kokkolan markkinat
11.4  Laihian tori 9.30 - 10.30
  Vaasan tori 11.00 - 15.00, hernekeittotarjoilu
17.4  Pietarsaaren markkinat 
18.4  Seinäjoki, Nazareth konsertti, ilta
18-19.4 Vaasa/Mustasaaari, Pohjanmaan suurmessut
( Tässä jo vahvistetut aikataulut, lisää Juhan sivulta perusjuha.fi)

Kasvihuoneet 
toimittaa: 

kasvihuone.net

Varattu

Varattu



Sote-soppaan hyppysellinen 
järkeä mukaan!
Sote-uudistuksessa 

on samanlainen ti-
lanne: eivät viat kor-

jaannu alueita jakamalla 
ja uudelleen nimeämäl-
lä. Vika on syvemmällä. 
Sote-uudistuksella yrite-
tään hienosäätää virheitä 
pois. Ei onnistu. On nos-
tettava viat esiin.   Tässä 
korjausehdotukset: 

- Lääkäreille asetetaan 
opiskeluiden mittainen 
(n.5-7 vuoden) työvel-
voite julkisella puolella 
vastineeksi valtion kus-
tantamasta arvokkaasta 
koulutuksesta. Löytyisi 

lääkäreitä maaseutupitä-
jiinkin ja palvelujen saa-
tavuus paranisi.

- Lääkäreiden on työs-
kenneltävä vain joko 
julkisella tai yksityisellä 
puolella. Ei molemmissa 
samanaikaisesti. Yhteis-
kunta säästäisi ja rahasta-
minen lakkaisi.

- Vakuutuslääkärijär-
jestelmä muutetaan puo-
lueettomaksi siten, että 
lääkäreiden palkan mak-
saa vakuutusyhtiön sijaan 
yhteiskunta. Kaukoparan-
taminen loppuisi välit-
tömästi. Vakuutusyhtiöt 

eivät pääsisi luistamaan 
vastuustaan ja yhteiskun-
ta säästäisi. Tämä keven-
täisi huomattavasti myös 
oikeusjärjestelmää.

- Apteekki vapautetaan 
monopolistaan. Lääkkei-
den hinnat laskisivat ja 
Kela säästäisi.

- Ambulanssitoiminta 
liitetään palo- ja pelastus-
laitokseen. Turhat pääl-
lekkäisyydet poistuisivat, 
palvelu tehostuisi ja yh-
teiskunta säästäisi. 

- Sairaaloiden kilpava-
rustelu lopetetaan. Hie-
not seinät eivät korvaa 

asiantuntemusta, saatta-
vat jopa heikentää sitä, 
jos rahat piisaavat hätinä 
rakennusten ylläpitoon.

-Jos vielä työpaikkakiu-
saamisen ja sen aiheutta-
mat tuottavuuden mene-
tykset saataisiin kitkettyä, 
yhteiskuntamme voisi 
paljon paremmin.

Näillä keinoilla saavutet-
taisiin satojen miljoonien, 
jopa miljardin säästöt.

Juha Mäenpää (ps.), 
ehdokas 74
EPSHP:n valtuuston jäsen

Arvoisa lukija
Perussuomalaisten puheenjohtajana olen ylpeä ja 
iloinen kattavasta vaalilistastamme Vaasan vaalipii-
rissä. Meillä on loistavat mahdollisuudet vaalivoit-
toon. Kolme paikkaa on täysin realistinen tavoite. 
Yksi vahva nimi listalla on ilmajokinen Juha Mäenpää.

Kansanedustajan tehtävä on vaativa ja arvokas. Pi-
dän tärkeänä, että Eduskuntaan valitaan monipuo-
lisen elämänkokemuksen omaavia ehdokkaita. Näin 
syntyy hyvä kokonaisuus, joka osaa huomioida sekä 
maaseudun että kaupungin asukkaat.

Mene äänestämään, anna äänesi omantuntosi mu-
kaan. Väärin et voi tehdä, sillä sinun 
mielipiteesi ei voi olla väärä, sillä 
se on sinun oma mielipiteesi. 
Vaaliuurnilla tavataan, Suo-
mi on äänesi arvoinen maa. 
Käytä oikeuttasi ja tee velvol-
lisuutesi.

Timo Soini
Perussuomalaisen pu-
heenjohtaja, kansan-
edustaja

Ammattitaitoa eduskuntaan!

Nyt on vielä aikaa liittyä Juha Mäenpää tukiryhmään. On-
nistunutta vaalityötä edesauttaa innostunut ja laaja tuki-
verkosto.
Erityisesti olen pannut merkillehänen esiinottamansa 
vakuutus- ja eläkevakuutusyhtiöiden   vammautuneiden 
”pompottelun”, jossa vakuutetun on vaikea saada oikeut-
ta.
Uskon, että Juha Mäen-
päästä saamme kansan-
edustajan jolla on ko-
kemusta perheenisänä, 
opettajana, sekä ammat-
titaitoa ja kokemusta elä-
västä elämästä mukaan 
lukien kanssa ihmisten 
auttaminen.

Juhan numero on 74!

Raimo Wistbacka 

Tarvitsemme eduskunntaan maakuntien elin-
keinoja ymmärtäviä ja puolustavia isänmaan 
ystäviä.   Juha Mäenpää on jo edellisten vaali-
en aikana puhunut ja varoittanut ongelmista, 
mihin nykyinen malli johtaa. Perussuomalai-

set tarjoavat ratkaisua 
maan talouden terveh-
dyttämiseen.
Voin suositella Juha 
Mäenpäätä kansan-
edustajaksi.

Alpo Ylitalo, Kokkola

Perussuomalaisilla on Vaasan vaalipiirissä kattava 
lista päteviä kansanedustajaehdokkaita. 
Heistä on varaa valita. Yksi ehdokkaista 

on ilmajokinen erityisopettaja Juha Mäenpää. 
Tunnen hänet isänmaallisena ja itsenäisenä 
eteläpohjalaisena. Perus-Juhan sanaan olen voinut 
luottaa. Ääni Mäenpään Juhalle on ääni Suomelle, 
joka satsaa uskottavaan maanpuolustukseen. 

Jussi Niinistö 
Puolustusvaliokunnan 
puheenjohtaja
Perussuomalaisten 1. varapuheenjohtaja

Mäenpää on taipumaton aatteen 
mies, joka pistää kaiken peliin 
kun johonkin ryhtyy. Olemme 
yhdessä kiertäneet Etelä-
Pohjanmaan maatiloja, tehneet 
vaalityötä raviradoilla, bensa-
asemilla, kauppakeskuksissa ja 
vaalipaneeleissa, joten tunnen 
miehen. Mäenpää tekee enem-
män kuin puhuu ja pitää minkä 
lupaa."
Sampo Terho

Maaseudun elinvoima turvattava
Perussuomalaisilla on Vaasan vaalipiirissä hyvä ja moni-
puolinen ehdokasjoukko. Maa- ja metsätalouden, koti-
maisen energian, toimivan tiestön ja maaseudun elin-
voiman puolustajia tarvitaan jatkossakin eduskunnassa.  
Suosittelen tutustumista Perussuomalaisten uuteen 
maaseutuohjelmaan. PS = Parempaa Suomalaille.

Sami Yli-Rahnasto, 
Kauhajoki
1. vpj, Perussuoma-
laisten Etelä-Pohjan-
maan piiri

Olen oppinut tuntemaan 
Juha Mäenpään perinteisiä 
arvoja kunnioittavana 
Etelä-Pohjalaisena. Ääni 
Juhalle (74), on ääni 
kristillisille arvoille.

Mika Niikko



Juhan vaalikorteissa 
on arpa, säilyttämällä 

kortin osallistut Jurvassa 
valmistetun Kustavilaisen 

kaluston arvontaan. 

Lisätiedot: Perusjuha.fi

Koneinsinööri, Ammatillinen erityisopettaja, Res. Ltn

Sinun asiallesi, sinua edustamaan
Juha Mäenpää

Sinun asiallesi, sinua edustamaan
Juha Mäenpää
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Koneinsinööri, Ammatillinen erityisopettaja, Res. Ltn

KANSAN edustajaksi

Sinun asiallesi, sinua edustamaan

Juha Mäenpää

Rohkea ja rehellinen päätöksentekijä

Itsenäisen Isänmaan asialla, oma kansa etusijalla

Perinteisten arvojen puolustaja

Turhaa byrokratiaa ja holhoamista karsittava

- Juhalla on vaimo ja 4 lasta
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Tukiryhmä tiedottaa: Juhan kampanjaa voit halutessasi tukea,
tukitili: FI40 1379 3500 0768 10.

Juhaan saat tarvittaessa :yhteyden
0400 661 788, perusjuha@gmail.com

www.perusjuha.fi

Äänestä Juha Mäenpää eduskuntaan!
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Altian myynti on vastuutonta!
Maakunta lehdet 

uutisoivat tule-
vasta hallitus-

kärhämästä, Altian myyn-
nistä. Noin vuosi sitten 
Altian myynti puheet olivat 
pinnassa koko ajan. Nykyi-
set hallituspuolueet olivat 
myymässä valtion omista-
maa Altiaa. Kirjoitin asiasta 
useita kirjoituksia useisiin 
lehtiin. Vaalit alkoivat lä-
hestyä ja puheet loppui-
vat. Ainoastaan Kokoomus 
myöntää myyntiaikeet edel-
leen. 

Haluan muistuttaa että 
SDP:n Antti Rinne söi sa-
nansa myynti asiassa muu-
tamassa viikossa. SDP:n 
pu h e e nj o ht a j a e h d o k a s 
kiertueellaan Koskenkor-
van S-marketin pihassa 
Rinne ”vannoi” ettei mis-
sään tapauksessa ole myy-
mässä Altiaa, ja valintansa 
jälkeen muutaman viikon 
kuluttua ääni kellossa oli-
kin aivan toinen.

Koostan aikaisemmista 
kirjoituksistani hiukan lu-
kuja ja muistutan miten 
merkittävä tuo Altia on 
maakunnallemme ja koko 
Suomelle:

- n. 60 milj. kg tärkkelystä, 
joka menee pääosin pape-
riteollisuuteen, panimoille, 
virvoitusjuomateollisuu-
teen ja jopa vientiin

- n. 80 milj. kg rehuja, lie-
mirehuna  n. 750 sikatilalle 
(200 000 sikaa) ja kuivarehu 
menee A-Rehulle

- n. 20 milj. kg hiilidioksi-
dia, Aga otta sen talteen ja 
jakaa sen omille asiakkaille

- n. 20 milj. kg viinaa, josta 
n. puolet vientiin, osa eta-
noliksi lääketeollisuuteen ja 
kemianteollisuuteen

- 1500 viljan viljelijän jy-
vät toimitetaan suoraa teh-

taalle, ja keskusliikkeiden 
kautta n. 1000 tilaa lisää. 
Koskenkorvan tehdas on 
Suomen suurin yksittäinen 
ohran käyttäjä.

- tehtaalla käy päivittäin 
n. 100 rekkaa, jotka tuovat 
tai hakevat jotain. (olen ku-
vannut 1 vrk:n videon)

Itse aion eduskunnassa 
puolustaa viimeiseen asti 
että Altian enemmistö 
omistus säilyy Valtiolla. Jos 
osa Altian osakkeista myy-
dään, on niistä saatava kun-
non hinta. 

Viime vuonna myyn-
nin arvioitu hintataso (300 
milj.€) oli ihan nauretta-
va, se olisi tarkoittanut sitä 

että nykyisen hallituksen 
velanottovauhdilla olisi 
pärjätty puolitoista viikkoa 
ilman velanottoa. 

En tule sallimaan Altian 
myyntiä, enkä muidenkaan 
huoltovarmuuden kannalta 
merkittävien valtio-omis-
teisten kohteiden myyntiä.

Juha Mäenpää, Kosken-
korva, Ehdolla eduskuntaan



Pitäisikö äänioikeuden 
ikärajaa laskea?

Vaalit lähestyvät ja meidän on aika vali-
ta uusia kasvoja päättämään yhteisistä 

asioista. Tänä päivänä vain täysi-ikäiset saavat 
äänestää, mutta entäs nuoret?

Kiersimme Vaasan alueella kysymässä mitä 
mieltä nuoret opiskelijat olisivat äänioikeuden 
ikärajan laskemisesta 16 vuoteen.

Valet närmar sig och det är dags att välja nya 
ansikten som skall besluta frågor om våra 

gemensamma intressen. Idag är det bara de vux-
na som får rösta, men hur är det med ungdomar?

Vi gick omkring i Vasaregion för att fråga vad 
unga elever tycker om att sänka rösträtten till 16 
år.

Vaasan ammattiopiston opiskelijat:
Studerande på Vasa Yrkesinstitut:
Tomi Välkkilä ja Tiia Rautaharkko

Pitäisikö äänioikeuden 

”Alaikäiset eivät välttämättä ole kiinnostuneita politiikasta ja heidän mielipiteensä saattavat vaih-
della spontaanisti.”

Justus, 16

“Ei. 16-vuotiaat eivät ole tarpeeksi kypsiä päät-tämään kaikkia koskevista asioista.”
Sami, 18

ILSKE
IMMELV

“Nuoret ovat vielä liian lapsellisia äänestämään.”
Niko, 17

“Harvoja nuoria kiinnostaa 

äänestäminen. Itseäni ei 

ainakaan.”
Carola, 16

“Ei. 16-vuotiaat eivät ole tarpeeksi kypsiä päät-tämään kaikkia koskevista asioista.”

“Kyllä. Jos rippikoulun käytyä on lupa äänestää kirkollis-

vaaleissa niin miksei muissakin?”   
Juuso, 17

VAALIT • VALET
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VAALIT • VALET



Julkaisemme viikoittain lukijoiden 
kuvia digialbumissa. Voit osallistua 

sähköpostitse, lähettämällä kuvasi 
sekä nimesi osoitteeseen mega@upc.
fi tai Megan kotisivujen kautta, me-
gamedia.fi -> digialbumi - > osallistu.
 

Valokuvakamppailu
Teema: Musiikki – deadline 7.6.2015 
Voittaja julkaistaan viikolla 24. 
Osallistu lähettämällä 10 kuvan ko-
konaisuus sähköpostitse mega@upc.
fi. Liitä mukaan yhteystietosi, sekä 
maininta siitä että osallistut valoku-
vakamppailuun. Tuomaristo valitsee 
voittajan, palkintona julkaisemme 
kaikki kuvat sekä maksamme 100 
euroa puhtaana käteen!

Vi publicerar varenda vecka våra 
läsares bilder i digialbumet. Du 

kan delta via e-post. Skicka in bilden 
till mega@upc.fi med namn eller via 
vår hemsida megamedia.fi -> digial-
bum- > delta.

Fotokamp
Tema: Musik – deadline 7.6.2015 
Vinnaren publiceras vecka 24. 
Delta genom att skicka in 10 bilder 
via e-post, mega@upc.fi. Bifoga dina 
kontaktuppgifter och nämn också att 
du deltar i fotokampen. Juryn utser 
en vinnare. Som pris publicerar vi 
alla bilder och ger vinnaren 100€ i 
rena pengar.

12

izabella Fant

cristina mattsson, Vasa



mats Lillas 9 år

sandra edström

irma Forsbacka, Vaasa

elinor Påfs, Tölby

Boris saarela, oravainen

Anna Betlehem, Vasa Henriett Jámbor, mustasaari

eija syrén, Vaasa

13



Tiukassa etsinnässä nainen, XXL-kok. 
ja sulla mahtava peräsin ja jättipurjeet. 
Jos vielä vaalea ja eläinrakas, niin olet 
kultakimpale. Uhkeaa olemustasi kai-
paa hyvin toimeentuleva, keski-ikäinen 
mies. Harvoin tarjolla. (1133606)

Olen 69v mies ja etsin hellää ja luotet-
tavaa naisystävää. (1133356)

Olen 52/180/85, tumma, urheilullinen, 
rento kaveri. Asun E-Pohjanmaalla ja 
etsin vapaata, mukavaa, yli 30v naista 
elämääni. Et kadu. (1133191)

Olen 06-alueelta oleva, kiva, 58v, nuore-
kas mies, jolla talous ok ja huumorintaj. 
liikaaki. Onko pimui enää? (1132976)

Var fi nns du kramgoda tjej som vill fi nna en 
vän? Jag är man, 45+, i 06-omr. Musik, 
trivs bäst hemma, inga barn. (1132518) T

Nykarlebykille söker en jordnära kvinna. 
Gärna romantisk. Villaliv m.m. (1132141) T

Mies, 56v, hakee 50v naista tosimie-
lessä. (1132043)

Nyt mukava, reilu, rehevän rempseä 
XL-tyttönen, n. 50-65v. Sinua 
kaipaa kiltti, mukava, myös XL-kok. 
mies, 56v. Olet sitten tumma tai vaalea 
kunhan et haalea. (1131705)

Man, 27 år, letar efter en kvinna, 25-32 år. 
Intr. sport, mat, natur, hemmakvällar m.m. 
Som vän, förhållande eller äktenskap. 
Från 06-omr. Hör av dig. (1131618) T

Missä olet, vapaa, kiva, avoin nai-
nen? Olen +40v, rehti, uskollinen, hellä 
mies. Etsin sinua tositark. (1131047)

Pietarsaaren ymp. 45-60v, vapaata, ki-
vaa, muodokasta naista etsii mukava, 
vapaa, luonnossa ym. viihtyvä, töitä te-
kevä, 58/190/86 mies. (1130997)

Här är en seriös, slank, rökfri, händig, 
53-årig man som är klar med sitt förra 
liv. Söker en kvinna i passlig ålder från 
06-omr. att dela livet med. (1130994) T

Thaimaan, Viron tai Venäjän 30-50v, 
kiva, vapaa nainen. Sinua etsii okt:ssa 
asuva, mukava, vapaa, töitä tekevä, 
58v mies tositark. (1129963)

Olen +60v, normaalivart., alkoton, sa-
vuton mies. Haen n. 60v, rehellistä 
naista. (1129884)

Man, 24 år, söker kvinna, 20-30 år, 
i 06-omr. Intr. djur och natur och mysi-
ga hemmakvällar. (1129760) T

Trevlig, snäll, omtänksam kille, 34 år, 
söker en söt, snäll, barnkär kvinna, 25-
40 år, att dela livet med. (1129646) T

Haen E-Pohjanmaalta n. 35-55v, fi k-
sua, raitista, siistiä, sis. kaunista, lapse-
tonta, leveälant., kapeavyöt. naista. Olet 
kalt. uskoll., perint. arvoilla ja kädentaid. 
varust. Tanssit. Olen 52v, hoikka, kiltti 
mies länsirannikolta. (1129536)

Ungdomlig singelman söker kvinna, född 
på 50-talet, för ett förhållande där vi fi nns 
till för varandra. Bor i 06-omr. (1129494) T

Olen 58v mies 06-alueelta, viksu, huu-
morintajuu on, leski. Haen tosikaverii, ei 
piukkapipoo, talous ok. (1129429)

Olen vapaa, raitis ja nuorekas, 
50+/185/89, tummahiuksinen ja ok-
näk. erämies 06-alueelta. Normaalivart., 
povekas nainen, textailehan. (1128931)

Olen 50v, bi, tumma romanimies. Etsin 
toista tummaa romanimiestä 06-alu-
eelta. Myös muut voi txt. (1140428)

Täs olis 49v bi-mies. Hakuses olis 
nuorimies Kurikasta. Virolainen, tumma 
hieroja. (1140424)

Man söker man i 06-omr. Söker en 
yngre joggarkompis. (1143456) T

Trans, 60 år, söker man för förhållande. 
Intr. musik, kläder m.m. (1142228) T

Ilmoituksen jättö
SOITTAMALLA

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

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 Skoda
Octavia Combi TDI -08 Hp. 15000e

Lähetä viesti numeroon 173197. 
Ilmoituksen hinta 10€. Ilmoitukseen 
tulee automaat tisesti numero mistä 
ilmoituksen lähetät. Mikäli haluat toi-
sen numeron, lisää se ilmoitustekstin 
loppuun. HUOM! Ilmoitusta ei voi jättää 
tekstiviestillä GoMobile-liittymästä.

INTERNETISSÄ
mega.mainostaja.com

Toimi ohjeiden mukaan ja jätä 
ilmoitus. Ilmoituksen hinta 10€

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 
sunnuntaina klo 12 mennessä. Ilmoi-
tukset julkaistaan Mega-lehdessä sekä 
kaikkien palvelussa mukana olevien leh-
tien ja TV-kanavien internet-palvelussa. 
Ilmoituksesi näkyy koko Suomessa!

Esimerkki

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

Täällä ulkolainen, keski-ikäinen nainen et-
sii sinua rehellinen, raitis ja yhden naisen 
mies tositark. Jos olet 53-60v, vastaa nä-
tille, nuorekkaalle naiselle. (1139940)

Här är en dam, 51 år, bor i Pörtom, 
snäll, ärlig, trevlig. Hör av dig så får du 
veta mera. (1139768) T

Var i 06-omr. fi nns du 50-65 åriga, ut-
ländska man, nu bosatt här, som sak-
nar din själsfrände? Undrar en kvinna 
som önskar möta dig. (1139766)

mega.seuraajokaiselle.fi

KOKEILE HETI ILMAISEKSI!

Olen nuorekas, mukava, pienellä pa-
heella var. nainen. Etsin hoikkaa/so-
pusuht., 49-57v miestä, pienet paheet 
sallittu. Olethan 06-alueelta. (1139559)

Ungdomlig kvinna, 50+, söker en ärlig, 
snäll och trevlig man, 45-55 år, att dela livet 
med. Rökfri och från 06-omr. (1138684) T

Ehkä löydän sinut täältä? Kapakois en 
juokse, metsäs et ole tullu vastaan, et-
kä oveeni koputellu. Sinä vapaa, reh-
ti, rakastava mies, ikäsi n. 48-60v. 06-
alue + lähiymp. (1138511)

Haen ystävää tanssitait. seniorimiehes-
tä. Nainen, 67v, 06-alueelta. (1138354)

Nainen, 52v, kaipaa sinua lähelle. Yllä-
tä. Ota yhteyttä. (1141102)

Mies etsii sinua
Olen mies, 63/173/75 ja etsin naista 
tositark. En tupakoi, en kapakoi, omilla 
tulen toimeen, auto on. (1141254)

Snäll, trevlig man saknar vänskap av 
fi n och trevlig kvinna, ca 50 år. Jag är 
normal med ok utseende och många 
intr. 06-omr. (1143937) T

Haen seuraa samanhenk., -60v naises-
ta kalalle/metsälle, mahd. pidemmäk-
sikin aikaa. Mies, 56v. (1143824)

Toisiko kevätaurinko 55v miehelle vielä 
huumorintaj., lämpöisen naisen, suht. sa-
maa ikäluokkaa olevan? Haluaisin jakaa 
elämän yhdes. E-Pohjanmaa. (1143557)

Klasta +40v naista, joka voisi haluta tutus-
tua 36v, ok sinkkumieheen ja pitää välillä 
sen kanssa kivoja treffejä? (1143319)

Jag söker en mycket speciell kvinna, 
35-55 år. Intr. Musik, country, rocka-
bily m.m. Söker en fyllig kvinna för ev. 
äktenskap. Hör av dig. (1143288) T

Man, 49 år, söker en dam för ett fast 
förhållande. Bor i norra 06-omr. När 
två ensamma fi nner varandra. Kanske 
då vinden vänder. (1143043)

Kevät kohisten koittaa. Senioriaatami, 
165/72, eevalleen edeniä rakentaa. Si-
nä nainen, ihanainen, rakastelevainen, 
viestilläs mua muista. (1142976)

Nainen, 18-48v, lapsineen. Kiva mies 
viestiä odottaa. Raitis, savuton, ok. 
(1142953)

Olen 52v mies 06-alueelta, vapaa, muka-
va, huumorintaj., rehti, toiset huomioon ot-
tava, en polta, ihan tavallinen, kunnollinen. 
Sinä nainen, samoja ikiä, savuton, peh-
meä. Miel. 06-alue + ymp. (1142915)

Är en 19-årig kille i Malax som söker 
brud. Gillar skateboard och att vara 
i naturen. Finns du där? (1142909) T

Olen 65v, yksinäinen mies ja etsin luo-
tettavaa, mukavaa naista tositark. Olen 
rauhallinen. (1142793)

Jag är en man, 35+, som vill träffa 
en seriös, trevlig kvinna. Jag är rökfri, 
nykter och pålitlig. (1142462) T

Sinä 40-55v, pirteä, reipas, aktiivinen 
nainen. Vastaa luotettavalle, asiallisel-
le, ok, 40+ miehelle. Luodaan aikuis-
ten kumppanuus. (1142207)

Vakinaista etsis kiva, raitis ja vapaa, 
58/185/89, tummahiuksinen ja ok-näk. 
eräjannu. Vastailehan kiva, normaali-
kroppainen, povekas nainen. Leijo-
na/06. (1142095)

Tääl 06-alueelta 55v mies etsii sinua, maal-
la viihtyvää naista, elämänkumppaniksi ke-
väisiin päivieni piristykseksi. Olen raitis ja 
hyvän huumorin omaava mies. (1141550)

23-årig man söker kvinna, 19-24 år, snäll, 
söt och rökfri, från 06-omr. (1141494) T

Kiva, luotettava, +40v mies haluis tutustua 
18+/XL neitoon 06-alueelta. (1141349)

Siisti, 44v yrittäjämies etsii seuraa ki-
vasta, n. 55v naisesta. (1141233)

Olen kiva, mukava, puhelias, fi ksu, lap-
seton, hellä ja herkkä, 41v mies Poh-
janmaalta. Etsin kivaa, fi ksua ja muka-
vaa naista. (1141038)

Olen 55v, tasokas romanimies ja etsin 
nätin naisen seuraa. (1141013)

Vieläkö kaikki uhkeat XL-naiset talviu-
nilla? Ikäsi ehkä 50-70v. Täällä jo he-
reillä oleva uros. (1140806)

Kvinna, 20-32 år, som söker någon 
som är snäll, romantisk och trevlig. Du 
skall gilla att motionera, titta fi lm och 
umgås. Hör av dig. (1140784) T

Ensam och jättesnäll, 26-årig kille från 06-
omr. söker prinsessa som jag kan skydda 
från ondska. Förhoppningsvis fi nner vi va-
randra och evig kärlek. (1140652) T

Täs kiltti, rehellinen, vapaa, naista 
arvostava mies. Etsin tositark. sinua 
vapaa, kiltti, rehellinen, 53-56v nainen 
Pohojanmaalta. (1140564)

19-årig kille som studerar i Vasa söker 
trevlig tjej. Intr. gym, sport, umgås med 
kompisar, resa, bilar. (1140441) T

Ilmoita
Annonsera

mega.mainostaja.com

Etsin n. 70v naista matkaseuraksi ja 
mökkikaveriksi. Itse olen 70v mies. Par-
kano ja Jalasjärvi + lähialueet. (1140063)

Viisikymppinen, nuorekas, huumorintaj., 
tsemppi mieshenkilö etsii samanhenk. 
ja jalat maassa, joskus ilmassakin ole-
vaa, +35v, kivannäk. naista. (1139466)

Hakuses olis vapaa, povekas, estoton, 
naisellinen nainen, 40-50v, Vaasa/lähi-
ymp. Olen mies, 49v. (1139463)

Man, 44+, söker en kvinna, 38+, i 06-
omr. Intr. promenader med hund. Tag kon-
takt, så får vi se vart det leder. (1139379) T

Sympatisk, social, självgående, stilig 
man, 44 år, i 06-omr. önskar träffa en 
rökfri, ärlig, trevlig, kärlekslängtande, 
snäll kvinna, 30-50 år, med livslust. Di-
na intr. får gärna vara motion, god mat, 
natur, inredning, resor. (1138974) T

Långtradarchaufför, 29 år, söker vän 
av det kvinnliga könet för umgänge, 
20-50 år. (1138066) T

Har du precis som jag hamnat i ekorhju-
let? Den gråa vardagen har kommit emot? 
Varför inte tända gnistan igen, kravlöst och 
enkelt? 50-årig kille, med fördelaktig look, 
söker likasinnad kvinna för kravlös, ener-
gigivande relation. (1137980) T

Yksinäinen, 45/XXL mies hakee 30-50/
XXL naisesta ystävää tai vaikkapa rak-
kauttakin. Olen fi ksu, luotettava, huumo-
rintaj. Ota rohkeasti yhteyttä. (1137932)

Man, 26 år, med båda fötterna på jor-
den, vill ha någon att dela vardagen 
med. Kanske det är du. (1137825) T

Eläkeläinen, 56v poikamies etsii tosi-
tark. 56-60v eläkeläisnaisesta elämän-
kumppania. (1137755)

Är en glad, snäll, romantisk och trevlig, 
28-årig kille. Gillar att motionera, vara 
med vänner och familj. Hör av dig 
till mig. (1137745) T

27-årig man i 06-omr. söker en kvin-
na, 20-35 år. Vem vet om vi hittar kär-
leken vi söker. Hör av dig, så lär vi 
känna varandra. (1137600) T

Kvinna

Man

35 - 55

megamedia.
kontakten.fi 

SÖK

Hitta den rätta

Olen sympaattinen, vapaa, raitis, ok-
näk. mies. Etsin sinua kiva, 53-63/L-XL 
nainen. Itse olen 47v. (1136880)

Sinä yksin asuva nainen, kaipaako asunto-
si, mökkisi, autosi tai sinä osaavaa mies-
tä? Monitait., 60v mies tarjolla. (1136815)

Olen 68v, vakavarainen mies ja etsin 
hellää ja luotettavaa naisystävää tosi-
tark. (1135647)

Mp-henk. naisesta seuraa, n. 40-50v, 
vaikka seurusteluun, kaipaa saman-
henk., +50v yrittäjämies. (1135571)

Tumma, 52v kaveri etsii sitä oikeaa, ei 
ole löytynyt vielä. (1135547)

Mies, 56v, etsii naista, jonka voisin ot-
taa syliin ja pitää hyvänä näin syysiltoi-
na. Miel. Vaasan läh. (1135351)

Här fi nns en jordnära, glad, romantisk, 
snäll, trogen man, 43 år, som längtar 
efter kärleken. Du kvinna, 30-50v, som 
inte är rädd att få skit under naglar-
na och gillar villaliv och hemmakvällar, 
hör av dig. (1134687) T

Syntikkasoittajamies etsii 25-45v naista, jo-
ka osaa laulaa tai soittaa kitaraa. Olen 48v, 
vapaa mies 06-alueelta, kiltti, talous ok. Si-
nä nätti, ota yhteys tositark. (1134481)

Olen 60+ mies Lounais-Suomesta, ter-
ve, viriili ja rakastava. Etsin vastaavaa 
naista omaksi kullaksi. (1134436)

Är en glad, snäll, humoristisk, 43-årig 
kille. Intr. matlagning, vandra i natu-
ren, mysiga hemmakvällar. Söker en 
kvinna, 28-55 år, att dela ensamheten 
med, från 06-omr. (1134262) T

En 25-årig bonde i Österbotten söker en 
tjej. Intr. djur, natur, mysiga hemmakväl-
lar. Jag är rökfri och nykter. (1134122) T

Rehti, huumorintaj., ei ruma mies kat-
telee kivaa pimua, talous ok. Ota yh-
teyttä, et pety. (1133850)

Eikö Suomes ole 50-60v naista, joka 
haluu kodin ja huumorintaj. miehen? 
Olen hoikka, siisti mies, talous ok. Vas-
tailkaa, joulu hirvee yksin. (1133677)

megamarkkinat

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

mega.mainostaja.com

MYYDÄÄN
Hirsimökki/sauna 4900e, vä-
riv., 26m2 + parvi. Myös 1kpl 
sauna 11m2 + katettu terassi 
3790e. Soita. P. 0503202222

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

Nainen etsii sinua
Kvinna, 45+, vill träffa en man att 
dela livet med. Du skall vara ärlig 
och snäll, tycka om djur och natur, 
lite händig, och vilja bo på landet med 
mig i 06-omr. (1142948) T

Rök- och spritfri, troende, lugn och 
balanserad kvinna, med ordnad eko-
nomi, söker dito man, 47-57 år, från 
06-omr. (1142724) T

MTV3 & Sub s.830
Nelonen, JimTV &

Nelonen Sport s.550

Koko maan 
kohtaamispaik-
ka teksti-tv:ssä

Sinä 50-58v, fi ksu, rehellinen ja vapaa 
mies. Täällä 50+, vapaa ja rehellinen 
nainen tositark. kaipailee sua. 06-poh-
joinen. (1141949)

Kvinna, 40+, humoristisk och lek-
full söker jämnårig man med ordnat liv 
utan barn från norra 06-omr. som vill 
leva hälsosamt, röra på sig och är en 
stor djurvän. Hör av dig. (1141196) T

Uskon, että minua varten on vielä rakkaut-
ta! Oletko valmis rakastumaan uudestaan? 
Jos niin, ota yhteyttä naiseen rohkeasti, 
50+, raitis ja luotettava mies. (1140779)

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

Den fi nlandssvenska 

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. 
e-mail: neuvonta@movika.fi  
Tekstiviestit EIVÄT toimi GoMobile-liit-
tymästä. Puhelut nroon 0700-513 087 
& 0700-51 51 02 1,21e /min +pvm, 
teksti  viestit nroon 173193 1,20e/kpl.

Support
Ring 0400-607818 varje dag 9-21
E-post fi .support@movika.fi 
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Jos olet tukeva lomittajamies tai mv, 
ota yhteyttä rotevaan maalaisjussiin. 
E-Pohjanmaa. (1141113)

Bi, 57v ukkomies hakee sinua mies 
yhteisiin helliin hetkiin. Olen siisti ja 
luotettava. Sjk. (1140791)

Olen nuorekas, 58/172/90, roteva, itses-
täni huolta pitävä. Olen muualta muutta-
nut 06-alueelle. Haluaisin tutustua aikui-
seen mieheen tositark. Voit olla muualta-
kin. Olen hellä ja siisti, joka kaipaa vaki-
kaveria. Ota yht., et pety. (1138330)

Parit etsivät

Pari, n. 55v, etsii paria. (1141601)

Olemme nainen 61/L ja mies 62/XXL, 
viljelijäpari Pohjanmaalta, harrastam-
me monipuolista, eroottista iloittelua 
työssä ja vapaalla. Etsimme mukavaa, 
luotettavaa paria yhteiseen kivaan, 
ilman vaihtoa. (1137964)
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KAUHAVA

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
Claus Gunnar 040 187 8137 claus.gunnar@upc.fi

- SEUDUN KEHITTÄJÄ
- REGIONENS UTVECKLARE

Julkaisija ja kustantaja / Utgivare: UPC Media

Paino / Tryck: UPC Print,  www.upc.fi

Toimisto / Kontor: Gerbyntie / Gerbyvägen 18, 
65230 Vaasa / Vasa

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

Asiakaspalvelu ja tuotekehitys / 
Kundbetjäning och produktutveckling: 
Tero Nurmi 050 310 0073 
tero.nurmi@upc.fi

Toimitus / Redaktion:  
mega@upc.fi 
www.megamedia.fi

Vastaava toimittaja / Ansvarig redaktör: 
Tero Nurmi

Avustajat / Medarbetare: 
Juha Rantala, 
Hans Hästbacka, 
Aikku Koskinen/Aikun Palsta, 
Era Mikkonen 

POHJANMAAN MUSEO JA
Terranova - Merenkurkun 
luontokeskus
Museokatu 3, 65100 Vaasa, 
puh. (06) 325 3800
Auki ti-to 11-18, pe-su 11-16 
Opastus sunnuntaisin klo 12
Sisäänpääsy 7€ / 5€. Alle 18v 
ilmainen sisäänpääsy

VALOKUVAGALLERIA IbIS
Esa luoto – Aavistuksia 
paratiisista 21.3 – 12.4.2015

VAASAN TAIDEHALLI 
teemu Mäki – Ole vihollisesi 
– Nuorten omakuvia
21.3 – 12.4.2015
Kaupungintalo, Senaatink.1 
puh. (06) 325 3770
auki ti-to  12-18,  pe-su  12-16
Ilmainen sisäänpääsy

bLACK WALL GALLERy
Fredrika Biström
11.3 – 5.4.2015 
Kasarmi 13 Korsholmanpuistikko 6, 
Vaasa Avoinna 
ke – pe 13 – 18,  
la- su 12 – 15
www.vaasantaiteilijaseura.fi

TaidekäyTävä TeeMa
Vaasan pääkirjasto, 2. krs.
Kirjastonkatu 13, 65100 
Vaasa

kunTsin Modernin TaiTeen 
Museo
Kuka sinä olet? – teemu 
Mäki 14.2 – 24.5.2015
Sisäsatama PL3 65100 Vaasa 
p. (0)6 325 3920 Avoinna: 
tiistai – sunnuntai 11-17. 
Pääsymaksut 5 € / 3 €, alle 
18 v. ilmainen Erikoisnäyttely: 
7 € / 5 € / alle 18 v. ilmainen  
Yhteislippu 9 € / 6 €
Perjantaisin ei ilmaista si-
säänpääsyä

GALLERIA ULRICO
Valokuvia ja video, Esa 
Siltaloppi. Kirkkopuistikko 
20, Vaasa. Avoinna ti-pe klo 
13-17, la klo 11-14.

GALLERIA WASAbORG
päivi somppi 18.3 – 22.4.2015
Kädentaitajien puoti 
Vaasanpuistikko 14 Avoinna: 
ma - pe 10 - 18, la 10 - 15

MIKOLAN AKVARELLISALI
Mattias löfqvist – Memory 
rhymes 7.3 – 12.4.2015
Raastuvankatu 21, sisäpiha, 
Vaasa Puh. 050 438 1391
Avoinna pe – su 12 – 16 
info@nandormikola.fi
Sisäänpääsy 3€/2€
Alle 18-vuotiaat ilmaiseksi

ATELJE TORNI
tiistaimaalarit
31.3 – 19.4.2015
Pitkäkatu 66 Puh: 050–3690910
Avoinna: ti-to 12–18 la-su 
12–16 Vapaa sisäänpääsy
Järjestäjä: Vaasan Taidekerho

TikanoJan TaidekoTi
Kahvia kiitos! 21.3 – 10.5.2015
Hovioikeudenpuistikko 4
65100 Vaasa p. (06) 325 3916
Avoinna: tiistai –sunnuntai 
12-17.  Pääsymaksut 5 € / 3 
€ / alle 18 v. ilmainen 
Erikoisnäyttely 7 € / 5 € / alle 
18 v. ilmainen Yhteislippu: 
9 € / 6 € Perjantaisin ei 
ilmaista sisäänpääsyä. 

KÄSITyöN TALO LOFTET
Kahden kuun matka
17.3 – 22.4.2015
Österbotten hantverk rf
Raastuvankatu 28, 65100 
Vaasa www.loftet.fi
Avoinna ma – pe 10-17, la 10-15

SöDERFJÄRDENIN METEORIIHI
marenintie 294
sUnDom, Vaasa
• Näyttely avoinna yleisölle:
3.6-30.9  ke 18-20 ja su 14-20
• Tilauksesta ryhmille:
toukokuu-lokakuu, joka päivä
- Vaasan matkatoimiston 
kautta, puh. (06) 325 1145
tai online: www.meteoria.fi

vaasan TyöväenMuseo
Ihmisiä työssä
24.3 - >
Vapaudentie 27 Avoinna ma 
klo 13 - 18, ti - pe 12.30 - 17.
Pääsymaksu 4/2 €

näyttelyt Utställningar
ösTerBoTTens MuseuM ocH
TERRANOVA - KVARKENS 
naTurcenTruM 
Museigatan 3, 65100 
Vaasa tel (06) 325 3800. 
Öppet ti - to 11-18, fre-sö 11-16
Inträde 7/5 € 

FOTOGALLERI IbIS
Esa luoto – Aningar av 
paradiset 21.3 – 12.4.2015

VASA KONSTHALL
Teemu Mäki – Var din fiende 
– självporträtt av de unga
21.3 – 12.4.2015
Stadshuset, Senatsgatan. 1 
tel (06) 325 3770. 
Öppet ti- to 12 – 18,  
fre- sö 12 – 16
Gratis inträde

TikanoJas konsTHeM
Kaffe, tack! 21.3 – 10.5.2015
Hovrättsesplanaden 4
Tel (06) 325 3916 Öppet: tisdag 
- söndag 12-17. Inträde:
5 € / 3 € / alle 18 v. under 18 
åringar gratis Specialutställ-
ning: 7 € / 5 € / alle 18 v. under 
18 åringar gratis 
Kombinationsbiljett: 9 € / 6 €
Ej gratis inträde på fredagar.

KONSTGALLERI TEMA 
Vasa stadsbibliotek, 2 vån
Bibliotekgatan 13, 65100 Vasa

bLACK WALL GALLERy
Fredrika Biström
11.3 – 5.4.2015
Kasern 13 
Korsholmsesplanaden 6, 
Vasa Öppet ons – fre 13 – 18, 
lö- sö 12 - 15
www.vaasantaiteilijaseura.fi

ATELJé TORNI
tisdagsmålarna
31.3 – 19.4.2015
Storalånggatan 66 
Tel: 050–369 09 10 Öppet: 
ti-to 12–18 lö-sö 12–16 
Fritt inträde 
Arrangör: Vasa Konstklubb rf.

KORSHOLM KULTURHUS
Öppet må - to kl. 10 - 20, 
fre kl. 10 - 16 • Skolvägen 1

GALLERIA WASAbORG
päivi somppi
18.3 – 22.4.2015
Hantverkarnas boden
Vasaesplanaden 14 Öppet: 
må - fre 10 - 18, lö 10 - 15

KUNTSI MUSEUM FöR 
Modern konsT
Vem är du? 
– teemu Mäki
14.2 – 24.5.2015
Inre hamnen PL3, 65100 Vasa 
tel (06) 325 3920 
Öppet: tisdag - söndag 11-17. 
Inträde: 5 € / 3 €, under 18 
åringar gratis
Specialutställning: 7 € / 5 € / 
under 18 åringar gratis
Kombinationsbiljett: 9 € / 6 €

HANTVERKETS HUS LOFTET
Kahden kuun matka
17.3 – 22.4.2015
Österbotten hantverk rf
Rådhusgatan 28, 65100 Vasa
www.loftet.fi
Öppen må-fr 10-17, lö 10-15 
och lö – sö kl 11-14

METEORIA SöDERFJÄRDEN
Marenvägen 294
SUNDOM, Vasa
• Utställningen öppen för 
allmänheten:
3.6-30.9 on 18-20 och sö 14-20   
• På beställning för grupper:
maj-oktober, alla dagar
- via Turistbyrån i Vasa,
tfn (06) 325 1145
eller online: www.meteoria.fi
 
GALLERIA ULRICO
Foton och video, 
Esa Siltaloppi.
Kyrkoesplanaden 20, Vasa. 
Öppet ti-fre kl 13-17, 
lö kl 11-14.

MIKOLAS AKVARELLSAL
Mattias löfqvist 
– Memory rhymes 
7.3 – 12.4.2015
Rådhusgatan 21, innergården, 
Vasa Tel. 050 438 1391
Öppet fre – sö 12 - 16 
info@nandormikola.fi 
Inträde 3€ / 2€ 
Under 18 år gratis inträde.


