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Paikallisten lähituottajien 
tuotteiden myynti
kasvussa

Mestarin Keittiöstä 
ravintolatasoista ruokaa
kaupan hyllylle

S-Biili tuo palvelut
pienemmille paikka-
kunnille

HUHTIKUU 2022



THE ADAMS FAMILY-musikaali 
S-Etu liput 40 € (norm. 44/42 €)
Pe 29.4.  klo 18.00
Pe 13.5.  klo 18.00

VANHAN NAISEN VIERAILU 
S-Etu liput 26 € (norm. 30/28 €)
To 7.4.    klo 19.00
Pe 6.5.   klo 19.00

9 HYVÄÄ SYYTÄ ELÄÄ  
S-Etu liput 26 € (norm. 30/28 €)
La 2.4.    klo 19.00

LUOTTO  
S-Etu liput 26 € (norm. 30/28 €)  
La 23.4.  klo 19.00 
La 14.5.  klo 13.00

VIIMEINEN IHMINEN 
S-Etu liput 26 € (norm. 30/28 €)
Pe 22.4. klo 19.15
La 7.5. klo 13.15

Huom! Alkamisaika.

Katso lisää: 
www.jyvaskyla.fi/kaupunginteatteri

Jyväskylän kaupunginteatteri 

Tapahtumia Sinulle
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TOIMITUSJOHTAJAN TERVEHDYS

AJANKOHTAISTA HUHTIKUUSSA

1UUDISTUNUT JA LAAJENTUNUT 
S-MARKET SAVELA

Ympäri vuorokauden eli 24/7 palvelevan S-market 
Savelan 1000 neliön laajennus on valmistunut. Uu-
teen osaan on siirretty hedelmä- ja vihannesosasto, 
leipäosasto, paistopiste ja ruokatori. Tilamuu-
tosten ja kalusteuudistuksien lisäksi myymälän 
päivittäistavaravalikoimaa on kasvatettu yli 2000 
tuotteella, ruokatori on laajentunut merkittävästi ja 
etenkin tuoretuotteille on saatu lisää tilaa. Uutuus-
tuotteina valikoimissa on mm. paikan päällä tehdyt 
täytetyt patongit ja valmiiksi pakatut salaatit. Yhä 
enemmän valinnanvaraa on nyt myös vegaanisissa 
ja paistopisteen tuotteissa.

2PRISMA SEPPÄLÄN KÄYTTÖTAVARA- 
OSASTON NÄYTTÄVÄ UUDISTUS

Prisma Seppälän käyttötavaraosaston 450 neliön 
laajennus ja valikoimauudistus on valmistunut. 
Uutena palveluna myymälän sisääntulon yhtey-
dessä palvelee Kukkakauppa Ilona. Myymälän 
käyttötavaravalikoima on laajentunut entisestään. 
Prismaan saatiin näyttävä Outdoor-kokonaisuus, 
eli ulkoilu- ja retkeilyvälineiden valikoima, kodin-
tuotteisiin näyttävyyttä tuovat uudet Fanni K:n ja 
Finlaysonin shop-in-shop -alueet ja lapsiperheille 
iloa antaa myymälän sisälle rakennettu Angry Birds 
-leikkipaikka lastenhoitohuoneineen.

3AUTETAAN YHDESSÄ
Sota Ukrainassa on järkyttänyt meitä kaikkia. 

Me Osuuskauppa Keskimaalla päätimme lahjoittaa 
kymmenen euroa jokaista henkilöstömme jäsentä 
kohti, eli yhteensä 19 120 euroa, Suomen Punaisen 
Ristin ja S-ryhmän yhteiseen keräykseen. Myös 
sinä voit halutessasi auttaa! Tuellasi Punainen Risti 
toimittaa vettä, ruokaa, suojaa ja terveyspalveluita 
Ukrainan kriisialueelle. SPR:n ja S-ryhmän keräys:  
www.punainenristi.fi/lahjoita/s-ryhma
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Meidän tärkein tehtävämme  
on turvata asiakkaidemme  

arjen tarpeet

Olemme nyt eläneet yli kaksi vuotta tilanteessa, jossa korona 
on ollut vahvasti läsnä meidän jokaisen jokapäiväisessä 
elämässä. Juuri kun jälleen kerran tunnelin päässä näkyi 

hieman voimakkaammin valoa koronan suhteen, niin maailmassa 
alkoi uusi myllerrys. Sotatoimet Ukrainassa syrjäyttivät korona-
uutiset ja tätä pääkirjoitusta kirjoittaessa on Ukrainan tilanne 
varmasti meidän jokaisen mielissä. Huoli tulevaisuudesta on 
käsinkosketeltavissa.  
 
Vuosikertomuksessamme kerroimme, että korona-ajan muka-
naan tuomat haasteet huomioiden vuosi 2021 sujui erinomai-
sesti. Liikevaihtomme kasvoi ja teimme ennakoitua paremman 
tuloksen. Merkityksellisempää oli kuitenkin se, että meillä oli koko 
vuoden ajan turvallista työskennellä ja asioida. Onnistuimme siis 
tärkeimmässä tavoitteessamme. 
 
On jo nyt selvää, että koronan lisäksi vuotta 2022 tulee leimaa-
maan myös täysin uudet haasteet. Osuuskauppana meidän 
tehtävänämme on turvata asiakasomistajillemme palvelut ja 
tässä hyvin poikkeuksellisessa tilanteessa meidän roolimme 
huoltovarmuuden ylläpitäjänä korostuu entisestään. Vuosiker-
tomuksessamme totesimme: ”Keskimaalaiset ovat olleet pan-
demian etulinjassa huolehtimassa keskisuomalaisille ihmisille 
välttämättömien ja tärkeiden palvelujen turvaamisesta”. Tätä 
meille tärkeintä työtämme jatkamme myös tänä vuonna –  
tulkoon mitä vaan.    
 
Jyväskylässä, 1.3.2022 

Antti Määttä 
toimitusjohtaja, kauppaneuvos
Osuuskauppa Keskimaa

KESKIMAAN VUOSIKERTOMUS 2021 ON JULKAISTU

Tutustu Keskimaan vuoden 2021 talouslukuihin ja  
tapahtumiin osoitteessa: 

keskimaa.fi/vuosikertomus/2021
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HYVÄÄ TEKEMÄSSÄ

Teksti: Kristiina Tammitie

Grocerant on trendi, joka on 
näkynyt Mestarin Herkussa 
jo pitkään, etenkin pari vuotta 

sitten toteutetun myymäläuudis-
tuksen jälkeen. Tarjolla on mukaan 
otettavaksi tai paikan päällä syö-
täväksi Mestarin Keittiössä valmis-
tettua kotiruokatyyppistä lounasta 
ja street foodia, samoin annossa-
laatteja, täytettyjä leipiä, välipaloja 
ja jälkiruokia. Viime vuonna mukaan 
tulivat Prepsit, eli valmiit ateriat, 
joille ei tarvitse kotona tehdä muuta 
kuin kypsentää uunissa.  
   - Tänä keväänä Mestarin Herkun 
grocerant-tarjonta on laajentu-
nut entisestään. Ravintolakadulta 
löytyvät ravintolatasoiset salaatit 
ja herkulliset pizzat. Tuorein uutuus 
ovat Ateriakassit, joissa on kaikki 
raaka-aineet ja reseptit valmiina 
kotikokkaamista varten, Keskimaan 
grocerant-palvelujen tuotekehitys-
päällikkö Petri Kilpeläinen kertoo.

TUOREUTTA, LAATUA JA MAKUA
Petri korostaa, että Ravintolakadun 
salaattipöytä eroaa melkoisesti sii-
tä, mihin asiakkaat ovat kaupoissa 
tottuneet. 

– Ravintolamaisesti tehty salaat-
tibuffa rakentuu tuoreista raaka-ai-
neista, maku edellä ja visuaalisuus 
huomioiden. Mukana on valmiita 

sekoituksia, joissa on yhdistelty 
erilaisia komponentteja, itse teke-
miämme kastikkeita sekä esimer-
kiksi pikkelöityä punasipulia. 

Tuoreus, laatu ja maku ovat olleet 
ohjaavina tekijöinä myös pizzabuf-
fan tuotekehityksessä. 

– Pizzapohja on tavanomaista 
paksumpi, rapea ja maistuva. Olem-
me kehittäneet parikymmentä eri-
laista pizzaa, joista on samanaikai-
sesti tarjolla neljä eri vaihtoehtoa.

Grocerant tulee sanois-
ta grocery ja restaurant, 
tarkoittaen ravintolata-
son ruokaa, jota voi ostaa 
kaupasta kotiin tai syödä 
paikan päällä. Sanalle ei ole 
vielä keksitty suomenkielis-
tä vastinetta. 

Mestarin Herkun 
Ravintolakadun 
tuotteet ovat 
grocerantia 
parhaimmillaan. 

Grocerant on maailmalta Suomeen levinnyt ilmiö, joka tuo 
ravintolatasoisen ruoan ruokakauppoihin. Rôtisseurs-kilvellä 

varustetussa Mestarin Herkussa kaupan ja ravintolan raja-
pinnan katoaminen näkyy yhä selkeämmin. Tuoreista raa-

ka-aineista omassa keittiössä valmistettujen ravintolamais-
ten take away-ruokien tarjonta on tänä keväänä laajentunut 

entisestään.  

Mestarin Keittiöstä ravintola- 
tason ruokaa kaupan hyllylle
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KOLME SYYTÄ RAKASTAA

Teksti: Kristiina Tammitie

Keskimaalla on kumppaninaan yhä laajentu-
va joukko keskisuomalaisia elintarvikealan 

yrityksiä. 

Paikallisten tuotteiden 
myynti kasvussa

1 Myymästämme ruoasta 80 % on kotimaista  ja mer-
kittävä osa siitä tulee paikallisilta tavarantoimittajilta. 

Kaupoissamme myytiin viime vuonna lähes 32 miljoonalla 
eurolla Keski-Suomessa valmistettuja tuotteita. Kasvua 
edelliseen vuoteen kertyi miljoona euroa.

2 Teemme yhteistyötä 140 paikallisen elintarvikealan 
yrityksen kanssa  (120 vuonna 2020). Kumppaneik-

semme ovat tervetulleita kaikki paikalliset yritykset, joilla 
on tarjolla valikoimaamme täydentävä laadukas tuote 
sekä mahdollisuus säännöllisiin toimituksiin yhteen, 
useampaan tai kaikkiin kauppoihimme. 

3 Uusia lähitoimittajiamme ovat muun muassa käsi-
työläisoluita tuottavat Varastopanimo Joutsasta ja 

1000 Lakes Distillery Jyväskylästä, virvoitusjuomia teke-
vä Liquid Kitchen Jyväskylästä, hampputuotteita valmis-
tava Jyväs-Hamppu Vihtavuoresta sekä versoviljelyyn 
keskittyvä Impivaara Vertical Farming Laukaan Saviolta. 

140140
lähituottajaalähituottajaa
kumppaninakumppanina
vuonna 2021vuonna 2021

3232
milj. € milj. € 

paikallistenpaikallisten
tuotteiden myynti tuotteiden myynti 

vuonna 2021vuonna 2021

Mestarin Keittiön tuottei-
den reseptiikkaa viilataan 
asiakkaiden toiveita kuun-
nellen. 
– Testaillaan ja maista- 
tellaan eri makuja, kuun- 
nellaan palautteita ja 
kehitetään tuotteita hyvin 
asiakaslähtöisesti, Petri 
Kilpeläinen kuvailee.

ATERIAKASSISSA ON KAIKKI VALMIINA
Ajan säästämistä ja vaihtelevuutta tarjoavat 
myös Mestarin Ateriakassit.

– Kaupassa käymisestä ja ruoan laittamises-
ta pääsee Ateriakassin avulla vähällä. Kassista 
löytyvät selkeän reseptin lisäksi kaikki täysipai-
noiseen ateriaan tarvittavat tuoreet raaka-aineet, 
jotka on kerätty Mestarin Herkun valikoimista. 
Kotona tarvitsee olla vain öljyä paistamiseen, 
suolaa ja pippuria.

Ateriakasseja on tarjolla kasvis- ja sekasyö-
jille sekä arki- että viikonloppuversioita. Kassin 
sisällöstä tulee 2–4 normikokoista annosta. 
Resepteissä on huomioitu makuasioiden lisäksi 
helppous, ravintoarvot sekä hävikin minimointi. 
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HYVÄÄ TEKEMÄSSÄ

Tiskivuorosta liikennemyymäläpäälliköksi
Liina Lauren aloitti työuransa Keskimaassa ABC Keljonkankaan tiskivuorosta. Nyt 15 vuotta 

myöhemmin hän toimii ABC Joutsassa liikennemyymäläpäällikkönä.
Teksti ja kuva: Kristiina Tammitie

– Muutin 18-vuotiaana Jyväskylään pelaamaan jää-
kiekkoa JYPin liigajoukkueeseen. Siinä sivussa aloitin ra-
vintola-alan opinnot ja sain töitä Keljonkankaan ABC:ltä. 
Aloitin tiskarina, josta pääsin asiakaspalveluun ja aloin 
saada keittiövuoroja, Liina muistelee.

Ravintola-alan perustutkinnon suoritettuaan hän lo-
petti lätkäuransa, koska työ Keskimaassa painoi vaaka-
kupissa enemmän. Liina eteni Keljonkankaalla keittiön 
palveluvastaavaksi, ja siirtyi muutaman vuoden jälkeen 
isompiin ympyröihin keittiövastaavaksi ABC Hirvaskan-
kaalle.  

– Vuoden ajan työskentelin yhtä aikaa ABC Hirvaskan-
kaalla ja ABC Vaajakoskella, eli minulla oli kahden Suo-
men suurimpiin kuuluvan ABC-liikennemyymälän keittiöt 
vastuullani.  

Viime vuoden lopulla oli edessä jälleen uusi steppi, kun 
Liina nimitettiin liikennemyymäläpäälliköksi Joutsan 
ABC:lle. 

OPPISOPIMUSOPISKELUA TYÖN OHESSA
Liinalle liikennemyymäläpäällikkyys on todeksi muuttu-
nut unelma. 

– Ajattelin aikoinaan Keljonkankaan palveluvastaavana 
olevani urani huipulla. Silloinen esimieheni vakuutti kui-

tenkin, että jos halua riittää, Keskimaalla pääsee varmas-
ti eteenpäin. Näin on todellakin omalla kohdallani käynyt. 

Jokainen työtehtävä on opettanut valtavan paljon 
uusia asioita. 

– Lisäksi olen suorittanut työn ohessa oppisopimus-
koulutuksella merkonomin tutkinnon ja lähiesimiehen 
ammattitutkinnon sekä saanut vastikään päätökseen 
S-päällikkövalmennuksen. On ihan älyttömän hienoa, 
että Keskimaa antaa tällaisia mahdollisuuksia kehittyä. 

SYDÄMESSÄ LÄIKÄHTÄÄ
Liina sanoo syttyvänsä työstään joka päivä. Erityisesti 
hän innostuu vahvasta yhdessä tekemisen kulttuurista 
sekä ympärillään olevista ihmisistä ja heidän motivoimi-
sestaan, kannustamisestaan ja ohjaamisestaan. 

– Koutsaaminen on minun juttuni. Päiväni tekee täydel-
liseksi se, että pääsen opettamaan nuorelle harjoitteli-
jalle oikeaoppista kurkun leikkaamista tai saan avattua 
työryhmäni jäsenelle urapolkuja eteenpäin. Sydämessä 
läikähtää joka kerta, kun työkaverin silmiin syttyy tietty 
pilke, sellainen flow-tila, joka tuottaa parhaimpia asia-
kaskokemuksia, Liina kuvailee.

Liina Lauren on varma siitä, 
että hänen työnantajansa on 
tulevaisuudessakin Keskimaa.
   – En voi kuvitellakaan tämän 
parempaa työtä tai työnantajaa 
itselleni.
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HYVÄÄ TEKEMÄSSÄ

Kiertävä palveluauto S-Biili tuo asiakasomistaja- ja S-Pankki-palvelut lähemmäksi asiakkaita. 
S-Biilin ensimmäinen pysähdyspaikka Keski-Suomessa on Konneveden Salen pihassa.  

Teksti: Kristiina Tammitie

Keskimaa ja S-Pankki haluavat tehdä asiakasomista-
ja- ja pankkiasioiden hoitamisesta yhä helpompaa 
tuomalla palvelut asiakkaidensa luokse. Pienem-

miltä paikkakunnilta ei tarvitse enää lähteä Prismojen 
tai isoimpien S-marketien Asiakasomistajapalvelu ja 
S-Pankki-pisteille, kun kiertävä palveluauto S-Biili kurvaa 
oman Salen tai S-marketin pihaan säännöllisin väliajoin.

S-Biilissä hoituvat kaikki asiakasomistaja- ja S-Pank-
ki-asiat – esimerkiksi asiakasomistajaksi liittyminen, tilin 
ja verkkopankkitunnuksien avaaminen sekä lainan tai 
kortin hakeminen, S-mobiilin käyttöopastusta unohta-
matta. Käteistä S-Biilissä ei käsitellä turvallisuussyistä, 
mutta asiakkaita ohjataan nostojen ja talletusten teke-
miseen S-kauppojen kassoilla.

TIETOTURVALLISTA ASIOINTIA
Ensimmäinen S-Biili otettiin käyttöön Osuuskauppa 
PeeÄssän alueella Pohjois-Savossa helmikuussa. Huh-
tikuun alussa toinen S-Biili lähtee liikkeelle Keskimaan 
alueella Keski-Suomessa. Näissä kahdessa osuuskau-
passa kerätään kokemuksia ja asiakaspalautteita palve-
luautojen toimivuudesta.

Keskimaan viestintä- ja markkinointijohtaja Noora 
Luoma toivoo, että keskisuomalaiset ottavat S-Biilin 
omakseen.

– Meidän asiakasomistajuus- ja S-Pankki-asiantunti-
jamme odottavat innoissaan pääsevänsä S-Biilillä tien 
päälle ja palvelemaan asiakkaitamme uusissa puitteissa. 
S-Biilissä asiointi on yhtä turvallista kuin muissakin ka-
navissamme ja pisteissämme. Asiakkaat otetaan vastaan 
yksi kerrallaan auton sisälle rakennetussa toimistossa, 
jossa henkilökohtaisista asioista voidaan puhua kaikessa 
rauhassa ja turvallisesti. Asiointi tapahtuu vuoronumero-
jen perusteella.

REITILLÄ YLI 20 PAIKKAKUNTAA KESKI-SUOMESSA
S-Biili kiertää ympäri maakuntaa osoitteesta s-biili.fi 
löytyvän aikataulun mukaisesti. S-Biilin ensimmäinen 
pysähdyspaikka Keski-Suomessa on Konneveden Salen 
piha maanantaina 4.4.

– Konneveden jälkeen S-Biilin voi bongata Petäjäveden 
ja Karstulan S-marketien parkkipaikalta, jonka jälkeen 
auton reitti jatkuu yli 20 keskisuomalaisen paikkakunnan 
asiakkaiden pariin, Noora kertoo.

S-Biili tuo palvelut pienemmille paikkakunnille
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Kevät saapuu
 Kodin Terraan

S-mobiilikupongilla 
Katuharja, lehti- 

harava tai rautalapio
 

–20%
1 tuote/kuponki

S-mobiilikupongilla
maalin tai öljyn ostajalle  

Valitsemasi tela tai sivellin

–50%
1 tuote/kuponki

Edut voimassa 1.–30.4. Katso tarkemmat tiedot S-mobiilista.

Kodin Terra Jyväskylä
ma–pe 6.30–20 
la 9–18 su 10–17

U U T TA  M E S TA R I N  
H E R K U S S A  
Kokoa haluamasi ravintolatasoinen 
ateria laajasta salaatti- ja pizzabuffasta  
uudella Ravintolakadulla.  
Nauti take awayna tai Mestarin Keittiössä! 
 
S A L A AT T U B U F FA  1 7 , 9 0 / kg 
P I Z Z A B U F FA  1 9 , 9 0 / kg

Mestarin Herkku
ma–la 7–23, su 10–23

mestarinherkku.fi

M E S TA R I N  K E I T T I Ö N
R AV I N T O L A K AT U
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koko perheelle S-Etukortilla

-20%
Koskee myös jo alennettuja tuotteita.

Farkkuviikonloppu!
Ammattitaitoiset farkkumyyjät

palvelemassa asiakkaita
pe–su 1.–3.4. klo 10–18

MA–SU 28.3.–3.4.
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S-market Savela
Vehkakatu 5, 40700 Jyväskylä

Avoinna 24h

KESKIMAA.FI/24H

S-MARKET SAVELA

PALVELEE 
uudistettuna

24h
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Suussa sulavaa pariloitua 
naudan maksaa ja muita 

herkkuja kevääseen! 

Kevätlista nyt Rossossa!

Rehellisen mutkaton

Rosso Jyväskylä 
Asemakatu  4 

rosso.fi  rossojyvaskyla   rossojyvaskyla

206 mm
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REVOLUTION
bar    kitchen    night

@revolutionjkl · revolutionjkl.fi

Kohti parempaa kevättä,
entistä paremmalla

ruokalistalla.

Tutustumisetuna
uuteen ruokalistaan

su–to 3.–14.4. 
kaikista pääruoka-

annoksista
S-Etukortilla

-20% 

MAISTA
VAPAUS

 Hannikaisenkatu 35 Jyväskylä  010 7851080  @fransetsandra   fransbistrot.fi

6.4.-24.5.2022

Parsaa Hollandaise
Tästä alkaa kevät.

12,40 €
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1 etu/etuseteli. Voimassa 30.4.2022 asti
VENN Jyväskylässä, Kauppakatu 30. 

Ei voi yhdistää muihin etuihin / alennuksiin.

Tällä etusetelillä

VENNIN TANKKIVIINI-
KANNUT 22€
1l. norm. 45€. myös alkoholiton vaihtoehto.

HUHTIKUU = KANNUKUU 

Valitse vennin tankkiviinikannuista

sisar hento valkoinen / tuvan punainen / 

hinkki pinkki tai alkoholiton vaihtoehto ja

nauti ystävien kesken!

viinikannut - olennainen osa venniä. 

1 etu/etuseteli. Voimassa ma–to 14.4.2022 asti Green Eggissä,
Kauppakatu 27, Jyväskylä. Ei voimassa lounasaikaan.

Ei voi yhdistää muihin etuihin / alennuksiin.

Tällä etusetelillä

KAKSI ALKURUOKAA 
YHDEN HINNALLA 



Maistuisiko alkuun Burrata, Friteerattu polenta tai
vaikka Sitrus-Chilirapu? Nyt kannattaa testata.

 Valitse Green Eggin ruokalistalta 2 alkuruokaa ja
maksa yhdestä. Me tarjoamme edullisemman.  

Tervetuloa nauttimaan rentoa ja rajatonta barbequeta! Norm. 4,50–9.00€/kpl

Alkuruoka aloittaa aterian

Jyväskylän  
paras  

aamiainen  

S-Etukortilla 15 € (23 €) 

Voimassa 1.-30.4. arkisin klo 6.15–10. 

Lutakonaukio 10, Jyväskylä     trattoriaaukio
Vihreä hinta  
S-Etukortilla.

Pirteänä päivään
Aamiainen on päivän tärkein ateria,  

tervetuloa nauttimaan!

AUKIO
TRATTORIA

 
Koskee koko pöytäseuruetta. Ei voi yhdistää 
muihin etuihin/alennuksiin.
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TANKKAUSBONUKSELLA ALENNUSTA  

JOPA 5 SNT/LITRA
www.s-kanava.fi

TANKKAAMINEN ILMAN
BONUSTA ON TUHLAUSTA

Lisäksi maksutapaetua 0,5% maksaessasi S-Etukortilla. 

SÄÄSTÄJÄLLÄ  
BONUS SUKANVARTEEN  
POIKIMAAN.
Lataa S-mobiili ja ota Säästäjä käyttöön.
Lisätietoa Säästäjästä saat osoitteessa s-pankki.fi/saastaja.

S-PANKKI.FI
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Pääjuhla
Tuhansien laulajien suurkuoro

Jyväskylä Sinfonia

Harjun stadion, Jyväskylä 
la 11.6.2022 klo 18

Mukana juhlilla myös:
Semmarit • Suomen Naiskuoroliiton liittokuoro Louhi • 
Suomen Mieskuoroliiton edustuskuoro Liiton Miehet • 
Helsingin kamarikuoro • Lain Huuto • Vox Aurea • Club For Five

Lisätietoa ja 

lipunmyynti:

www.laulujuhlat.fi

Jyväskylä 9.-12.6.2022

Pääyhteistyökumppanit: 

Liput 20/15 € 
(+ toim.kulut)
S-Etukortilla 
alennus -2 €

Onnea on paikallinen 
palvelu omalla kylällä

150-vuotias LähiTapiola Keski-Suomi on lähes 
80 000 asiakkaansa omistama keskinäinen 

elämänturvayhtiö. Palvelumme pitävät huolen, 
että sinun ja läheistesi terveys, omaisuus ja 

talous ovat turvattuja nyt ja tulevaisuudessa.

Panostamme paikalliseen palveluun lähellä 
sinua. Voit asioida puhelimessa, verkossa tai 

paikan päällä – omistaja-asiakkaana sinä 
päätät!

Katso toimistojen aukioloajat: 
lahitapiola.fi/keski-suomi 
tai voit soittaa meille p. 014 574 3000.

SÄÄSTÄJÄLLÄ  
BONUS SUKANVARTEEN  
POIKIMAAN.
Lataa S-mobiili ja ota Säästäjä käyttöön.
Lisätietoa Säästäjästä saat osoitteessa s-pankki.fi/saastaja.

S-PANKKI.FI



ma 4.4.   Sale Konnevesi
ti 5.4.  S-market Petäjävesi
ke 6.4.  S-market Karstula
to 7.4.  Sale Kannonkoski
pe 8.4.  Sale Uurainen
ma  11.4  S-market Joutsa
ti 12.4.  S-market  Saarijärvi
ke 13.4.  S-market  Korpilahti
to 14.4.  S-market Viitasaari
ti 19.4.   Sale Multia
ke 20.4.  S-market  Lievestuore
to 21.4.   S-market  Jämsänkoski
pe 22.4.  S-market  Tikkakoski
ti 26.4.  S-market  Saarijärvi
ke 27.4.   S-market Kangasniemi
to 28.4.   S-market  Viitasaari
pe 29.4.  S-market  Laukaa

 

S-BIILI KIERTÄÄ  
YMPÄRI MAAKUNTAA 

TERVETULOA
S-BIILIIN

s-biili.fi

ASIAKASOMISTAJAPALVELUT:
• Asiakasomistajaksi liittyminen
• Muutokset asiakasomistajatalouteen

S-PANKIN PALVELUT:
• Tilit, kortit, verkkopankkitunnukset
• S-Lainan hakeminen
Neuvomme myös S-mobiilin ja  
muiden sähköisten palveluiden käytössä. 

HUHTIKUUN AIKATAULU:

KLO 11–17

HUOM. Pankkiasioiden hoitamiseen  
tarvitset voimassa olevan henkilökortin tai 
passin. Ei käteispalveluita.


