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TOIMITUSJOHTAJAN TERVEHDYS

AJANKOHTAISTA KESÄKUUSSA

1S-BIILI ON OTETTU ILOLLA VASTAAN
S-Biili eli kiertävä palveluauto on tuonut 

S-Pankin ja asiakasomistajuuden palvelut uudel-
la tavalla pienemmille paikkakunnille Keskimaan 
alueella huhtikuun alusta alkaen. S-Biili palvelee 
yli 20 paikkakunnalla Keski-Suomessa arkisin klo 
11–17 ja lauantaisin klo 10–16. Lisätietoa ja S-Biilin 
kiertueaikataulu löytyvät osoitteesta: 
keskimaa.fi/s-biili

2ABC-LATAUSASEMAT PALVELEVAT 
KESÄLIIKENTEESSÄ

Keskimaan tavoitteena on laajentaa sähköautojen 
latausverkosto tämän vuoden aikana kymmeneen 
ABC-latausasemaan. Kesäliikenteessä autoilijoi-
ta palvelee ABC-suurteholatausasemat Joutsan, 
Palokan ja Viitasaaren ABC-liikenneasemien yhtey-
dessä. Näiden lisäksi ABC-latausasemat löytyvät 
Palokan ja Seppälän Prisman yhteyksistä sekä 
molempien Sokos Hotellien yhteydestä Jyväsky-
lästä.

3KESKIMAAN YLIJÄÄMÄNPALAUTUS 
PÄÄTETÄÄN EDUSTAJISTON KOKOUKSESSA

Osuuskauppa Keskimaan edustajisto päättää 
kevätkokouksessaan 7.6.2022 Keskimaan asiakas-
omistajille maksettavasta ylijäämänpalautuksesta 
vuoden 2021 tuloksesta. Mikäli edustajisto päättää 
ylijäämänpalautuksen ja osuusmaksun koron mak-
susta, maksetaan ne Keskimaan asiakasomistajien 
S-tileille 20. heinäkuuta.
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Terve ja toimiva elintarvikeketju 
on kaikkien etu

Olemme nyt jo yli kaksi vuotta eläneet aikaa, jossa korona on 
ollut vahvasti läsnä meidän jokaisen arjessa. Sen rinnal-
le tuli helmikuussa elämäämme väistämättä vaikuttava, 

järkyttävä ja meille suomalaisille erityisen koskettava Ukrainan 
sota. Saamme kuulla päivittäin ennusteita, miten sodan pitkitty-
minen tulee näkymään elämässämme.

Meidän kaikkien arkeen on vaikuttanut hintojen nousu, niin 
energiassa kuin ruoan hinnassakin.  Ruoan hinnan kustannuspai-
neiden seurauksena olemme S-ryhmässä käyneet elintarvike-
teollisuuden kanssa neuvotteluja, joissa tuotantokustannusten 
nousu on otettu huomioon. Uskomme ja toivomme, että elintarvi-
kevalmistajille maksamistamme aiempaa korkeammista osto-
hinnoista saavat oikeutetusti osansa myös maataloustuottajat. 
Näin kannamme omalta osaltamme vastuuta siitä, että meillä on 
Suomessa terve ja toimiva elintarvikeketju myös tulevaisuudes-
sa. Haluamme huolehtia, etteivät kuluttajahinnat nouse yhtään 
enempää kuin kasvaneiden tuotantokustannusten verran. Tavoit-
teemme on, että edullisin ostoskori löytyy jatkossakin S-kaupas-
ta.

Hintavahtina toimiminen on omaleimaista osuuskaupalle, jonka 
tehtävä on tuottaa omistajilleen aitoa hyötyä asiakkuudesta. 
Asiakashyötyä ovat myös rahana maksettavat edut, joista nyt 
ajankohtainen on ylijäämänpalautus.

Mikäli  edustajistomme kesäkuussa hyväksyy hallintoneuvoston 
tekemän esityksen, maksetaan ylijäämänpalautusta 1,5 % eli 7,5 
miljoonaa euroa vuoden 2021 aikana Keskimaan toimipaikoista 
Keskimaan S-Etukortilla tehdyistä ostoista. Ylijäämänpalau-
tuksen lisäksi hallintoneuvosto esittää, että asiakasomistajille 
maksetaan osuusmaksun korkoa edellisvuosien tapaan 6 %.

Hintojen nousun vuoksi ostovoimaa tukevalla, heinäkuussa 
maksettavalla ylijäämänpalautuksella on monelle kotitaloudelle 
entistä suurempi merkitys. Se on asiakasomistajallemme mukava 
loma-ajan piristysruiske keskellä kauneinta kesää.

Hyvää alkavaa kesää toivottaen

Antti Määttä 
toimitusjohtaja, kauppaneuvos
Osuuskauppa Keskimaa

Tapahtumia Sinulle
Löytänän kesäteatteri 

ONNEN NUMEROT
S-Etukortilla liput 27 € (norm. 29 €)
ke  6.7.  klo 13.00
Etuhintaiset liput lippu.fi -verkkokaupasta. 

Teatteri Eurooppa Neljä

SIMPAUTTAJA
S-Etukortilla liput 24 € (norm. 30 €)
ti  28.6.  klo 19.00
pe 8.7.  klo 19.00
pe 22.7.  klo 19.00

Katso lisää:
www.teatterieurooppanelja.fi/simpauttaja

Jyväskylän kaupunginteatteri 

TANGO SATEESSA
S-Etukortilla  liput 28,50 € (norm. 32,50 €)
La 3.9.  klo 13.00

SURUTTOMAT
S-Etukortilla liput 43,50 € (norm. 47,50 €)
La 10.9.    klo 13.00

HIIRENLOUKKU
S-Etukortilla liput 28,50 € (norm. 32,50 €)
To 29.9.    klo 19.00

Katso lisää:
www.jyvaskyla.fi/kaupunginteatteri

ASIAKASOMISTAJAT
ETUHINTAAN!

-10 % KAIKISTA PUISTOJUHLALIPUISTA
SAATAVILLA LIPPUPISTEEN TÄYDEN
PALVELUN MYYNTIPISTEISSÄ C H I S U
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MONTA SYYTÄ RAKASTAA
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Tervetuloa Sataman Viiluun
Jyväsjärven rantaan rakennettu Sataman Viilu avaa ovensa 2. kesäkuuta Viilun ravintolassa 

syöt hyvin, virkistäydyt saunassa ja juhlit myöhäiseen iltaan asti.  

RENNOSTI HERKUTELLEN
Sataman Viilun ruokafilosofia ammentaa läheltä. Ravin-
tolassa tarjoillaan ruokaa, joka on huolellisesti mietittyä 
mutta mutkatonta. Pöytään katetaan aitoja makuja 
rennolla otteella, laadusta tinkimättä. 
– Hyödynnämme tarjonnassamme mahdollisimman 
paljon lähituottajien raaka-aineita. Näin saadaan ruokaa, 
joka on paitsi herkullista, myös vastuullista. Meiltä löytyy 
järvikalaa, riistaa ja suomalaisia marjoja. Lähituottajien 
juustoja, juureksia ja omasta juuresta leivottuja leipiä 
sekä leivonnaisia, kertoo Viilun keittiömestari Karri Hok-
kanen.

Viilussa on noin 100 paikkaa ja kesäisin tilaa täydentää 
iso terassi, jossa nautitaan jaettavista annoksista sekä 
salaateista. Ruokalista elää sesongin mukaan.

– Arkipäivisin on tarjolla lounasta, iltaisin á la cartea. 
Ravintolan valikoimaa täydentää kahvilalista, Hokkanen 
jatkaa.

IHAN SIINÄ MATKAN VARRELLA
Ravintolan sijainti on parasta mitä Jyväskylä voi tarjota. 
Keskusta on kivenheiton päässä, samoin esimerkiksi 
Matkakeskus, Solo Sokos Hotel Paviljonki ja Original So-
kos Hotel Alexandra.

– Meille voit tulla suunnitellusti tai ihan vain mielijoh-
teesta. Viilussa pääsee nauttimaan upeasta järvimai-
semasta ja kaupungin tuikkivista valoista, avaa Viilun 
ravintolapäällikkö Jaska Lahti. 

Viilun yläkerran juhlatiloihin mahtuu jopa 200 vierasta, 
muunneltavan tilan voi jakaa myös pienempiin osiin.

– Meille ovat tervetulleita niin yritysvieraat kuin yksi-
tyishenkilötkin. Henkilöstöjuhlat, pikkujoulut, koulutuk-
set, häät, syntymäpäivät – kaikki onnistuu, Lahti kertoo. 

Teksti: Katja Hyytiälä, kuvat: Franz Design

Sataman Viilun ravintolapäällikkö 
Jaska Lahti ja keittiömestari Karri 
Hokkanen toivottavat asiakkaat 
tervetulleeksi Viiluun. 

SAUNA ON LÄMMIN
Viilun saunamaailma muodostuu kolmesta erilaisesta 
saunasta. Tummasävyinen rustiikkisauna muistuttaa sa-
vusaunaa, ikkunasaunassa on lasiseinä, vaaleita pintoja ja 
pelkistettyjä muotoja. Suurimmassa saunassa on hyödyn-
netty Harvian premium-saunatekniikkaa, joten löylyt ovat 
siellä erityisen pehmeät ja kosteat. 

– Kaikista saunoistamme pääset suojaisalle terassille 
jäähdyttelemään, ottamaan aurinkoa ja nauttimaan mai-
semista. Halutessasi voit pulahtaa järveen niin kesällä kuin 
talvellakin. Myös porealtaita löytyy, Lahti muistuttaa. 

Saunoissa ollaan uimapuvut päällä, sillä tilat ovat yhteisiä 
naisille ja miehille. Pesu- ja pukutilat ovat erilliset. Molem-
milla puolilla on 20 asiakaspaikkaa. 

–Jos päätät pistäytyä meille yllättäen ja uima-asusi on 
jäänyt kotiin, voit ostaa sen meiltä, kertoo Lahti.

- Me kaikki tiedämme reseptin täydelli-
seen rentoutumiseen: hyvä ruoka, läm-
min sauna, lasillinen ja kahvit järvimaise-
massa. Emme muuttaneet siitä mitään.

VARAA SAUNAPAIKKA VIILUN
VERKKOSIVUILTA SATAMANVIILU.FI TAI
PAIKAN PÄÄLTÄ RAVINTOLASTAMME. 

Kesän 2022 hinnat: 
•  2 h saunavuoro: 20 €, asiakasomistajille 

          S-Etukortilla 15 €.  
•  3 h saunavuoro 25 €.

Saunan hintaan kuuluu laadukas lainapyyhe,
pefletti, ekologiset suihkutuotteet sekä järvive-
sialtaan ja porealtaiden käyttö.

JUHLAT MIELESSÄ? 
Ota yhteyttä, niin järjestetään yhdessä
elämäsi hetki.
020 123 4640 (0,0835 €/puhelu + 0,1209 €/min)

sales.jyvaskyla@sokoshotels.fi

Seuraa meitä somessa @satamanviilu

MONTA SYYTÄ RAKASTAA
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HYVÄÄ TEKEMÄSSÄ

Uuden työntekijän tukena ja turvana 
Laadukas perehdyttäminen tuo uudelle työntekijälle turvaa ja luo perustan ammattitaitoiselle 

työskentelylle sekä hyvälle asiakaspalvelulle. 
Teksti: Katja Hyytiälä, kuva: Jani Rutanen

Keskimaalla satsataan yhdenvertaiseen ja laaduk-
kaaseen perehdyttämiseen. Perehdyttäjät ovat 
ensimmäisiä henkilöitä, jotka vastaanottavat uudet 

työntekijät ja auttavat heidät kiinni työpaikan arkeen ja 
käytäntöihin. Joutsan ABC-liikennemyymälässä pereh-
dyttäjänä toimii Elina Virtaniemi. Tänä kesänä hän pe-
rehdyttää tehtäviinsä noin 20 uutta tekijää, näistä suurin 
osa on kesätyöntekijöitä. 

–  Työssäni parasta on se, että saan opettaa uusia teki-
jöitä ja seurata kuinka he oppivat ja kehittyvät ammatti-
laisiksi. Matkan varrella on syntynyt monta uutta super-
tähteä, on ihana olla siinä mukana. 

Virtaniemi korostaa, että tehtävään ei tarvitse tulla 
valmiina tekijänä. Työ opettaa ja perehdytys personoi-
daan jokaisen lähtökohdat huomioiden. Koko työyhteisö 
on uuden työntekijän selkänojana.

– Meille tulee tekijöitä eri taustoilla. Osalla on paljon 
kokemusta ja osa tulee suoraan esimerkiksi peruskou-
lusta. Jos tulijalla ei ole kokemusta lainkaan, lähdemme 
liikkeelle perusasioista, jokaiselle personoidaan oma 
perehdytyspolku. Haluamme tarjota laadukkaan pereh-
dytyksen ilman tietoaukkoja.

Liikennemyymälässä on paljon etenemismahdollisuuk-
sia. Tehtävistä voi siirtyä toisiin ja perehdytystä annetaan 

niin paljon, kuin toinen osapuoli haluaa. 
– Moni on aloittanut uransa kesätöistä. Meillä voi edetä 

eri tehtävistä ja jopa liiketoiminnoista toisiin. Perehdytyk-
sen lisäksi haluamme panostaa pysyvyyteen, Virtaniemi 
vinkkaa.  

KESÄKSI TÖIHIN
Keskimaa on pitkään ollut yksi Keski-Suomen suurim-
mista kesätyöllistäjistä. Tänä vuonna eri toimipisteissä 
aloittaa lähes 400 kesätyöntekijää. Näiden joukossa on 
ABC Joutsassa kesätyönsä aloittanut 19-vuotias Anni 
Järvinen. 

– Olen ollut pitkään töissä grillillä ja halusin vähän vaih-
telua. Kysyin kesätöitä Joutsan ABC:ltä ja jo seuraavana 
päivänä näimme. Tämä on ollut ihanaa, työyhteisö on tosi 
kiva, on kuin olisin kotiin tullut, Järvinen avaa. 

Lämpimän vastaanoton lisäksi Järvinen kokee saa-
neensa hyvää perehdytystä ja tukea koko työyhteisöltä. 

– Iso kiitos Elinalle hyvästä perehdyttämisestä ja 
liikennemyymäläpäälliköllemme Liina Laurenille hyvästä 
johtamisesta. Koen, että olen saanut kattavasti tietoa 
ja valtavasti tukea. Minua ei ole heitetty suoraan ”suden 
suuhun”, vaan otettu tosi kivasti vastaan.

Elina Virtaniemi perehdyttää
kesätyöntekijä Anni Järvistä
liikennemyymälässä
työskentelyyn. 
   – Odotan innolla keittiössä 
työskentelyä ja asiakkaiden 
kohtaamista, kertoo Järvinen. 

HYVÄÄ TEKEMÄSSÄ

Keskimaa lahjoittaa Ilo auttaa 
Keski-Suomea -kampanjallaan 
hyväntekeväisyyteen vuosit-

tain yhden euron jokaista asiaka-
somistajaa kohden. Vuoden 2022 
summa on tammikuun asiakasomis-
tajamäärämme eli 135 899 euroa.

– Tänä vuonna teemme yhdes-
sä asiakasomistajiemme kanssa 
lahjoituksen tulevaisuudelle. Meillä 
on ilo auttaa 13–21-vuotiaita keski-
suomalaisia nuoria harrastamaan 
yhdessä, viihtymään nuorisotiloissa, 
liikkumaan kouluissa sekä saamaan 
apua mielenterveyden haasteisiin. 
Rakennamme kumppanien kanssa 

konkreettisia vastauksia nuorten 
toiveisiin, Keskimaan viestintä- ja 
markkinointijohtaja Noora Luoma 
korostaa. 

Nuoret otettiin mukaan Ilo auttaa 
Keski-Suomea 2022 -kampanjaan jo 
suunnitteluvaiheessa. Lahjoituskoh-
teista ja toteutustavoista kysyttiin 
ideoita ja toiveita nuorilta itseltään 
erilaisissa nuorten tapahtumissa 
sekä sosiaalisessa mediassa.

Nuorten ehdotusten pohjalta kam-
panjaan kiteytyi neljä eri teemaa, 
joihin liittyvät konkreettiset tekemi-
set toteutetaan luotettavien yhteis-
työkumppaneidemme toimesta.

Lue lisää kampanjasta ja
lahjoituskohteista:
www.keskimaa.fi/iloauttaa

Keskimaan Ilo auttaa -hyväntekeväisyyskampanja 2022
keskittyy keskisuomalaisten nuorten auttamiseen. 

Lahja tulevaisuudelle – 
keskisuomalaisille nuorille 

Nuoret ehdottivat, me mahdollistamme.
Kokonaissumma jakautuu seuraaville 
tahoille.

1. KESKI-SUOMEN KOULUT
18 keskisuomalaista koulua auttaa lahjoituk-
sellamme nuoriaan liikkumaan, viihtymään ja 
oppimaan sekä koulupäivien aikana että niiden 
jälkeen. Nuoret toivoivat kouluille muun muassa 
ulkokuntolaitteita, sählyvarusteita, pingispöytiä ja 
tabletteja.

2. NUORTEN SUOMI RY. &
NUORISOTILOJEN KUNNOSTUS
Haluamme tarjota maakuntamme nuorille viihtyi-
sät ja toimivat tilat, joissa on mukava kokoontua 
ja viettää aikaa yhdessä. Lahjoituksellamme jopa 
14 nuorisotilaa päästään remontoimaan, sisusta-
maan tai hankkimaan tiloihin varusteita nuorten 
yhdessä tekemiseen. Uudistettuja tiloja on mah-
dollista juhlistaa leffaillalla ja herkkukasseilla 
paikallisesta S-kaupasta. 

3. KESKI-SUOMEN LIIKUNTA RY. & 
HARRASTUSOHJAAJIEN KOULUTUS
Yhteistyössä KesLin kanssa tuemme keskisuoma-
laisten nuorten hyvinvointia liikunnan ja urheilun 
avulla. Lahjoituksella mahdollistamme lasten ja 
nuorten liikunnan ohjaajakoulutuksia ja laajen-
namme koulutuksia erityisesti Jyväskylän ulko-
puolelle. Ensi syksynä ohjaajakoulutuksia järjes-
tetään eri puolilla Keski-Suomea ja tavoitteena 
on tarjota koulutusmahdollisuus sadoille lasten ja 
nuorten liikunnan ohjaajille. Lisäksi tuemme nuor-
ten liikuntatoiminnan laajentamista ja seurojen 
toiminnan kehittämistä muutamilla paikkakunnilla.

4. MIELI RY. & SEKASIN-CHAT
Nuorten jaksamisen haasteet ja mielenterveyden 
ongelmat ovat kasvussa.PIdä huolta nuoresta 
mielestä -kampanjan jatkona syvennämme yhteis-
työtä Mieli ry:n kanssa. Lahjoituksella mahdollis-
tamme nuorten suosiman Sekasin-chatin keskey-
tymättömän toiminnan myös kesäkuukausina.

Teksti: Kristiina Tammitie
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Teksti: Katja Hyytiälä

Prisma Seppälässä yhteisöllisyys oli iha-
naa! Olen aina kokenut vähän ulkopuo-
lisuutta, mutta Seppälässä minut otettiin 
heti osaksi yhteisöä. Työskentelin kassao-
sastolla ja pidin erityisesti aamuvuoroista. 
Vanhuksien kanssa oli ihana jutella, heillä 
oli aikaa ja kuulin paljon mieleenpainuvia 
tarinoita. 

Raskaana ollessani käytin töissä 
farkkuhaalaria. Kerran huomasin tauolle 
mennessäni, että haalarini oli ratkennut 
takapuolesta. Kukaan ei silti pilkannut. 
Hauskojen ja lämpimien muistojen lisäksi 
Prisma Seppälästä matkaani jäi ystäviä niin 
asiakkaista, kuin työkavereista. 

Parhaat muistoni liittyvät työyhteisöön, 
jossa oli rento ja välittävä ilmapiiri. Prisma 
Seppälä on iso yksikkö, joka on täynnä 
ihmisiä eri elämäntilanteilla, oli mukava 
työskennellä erilaisten persoonien kanssa.  

Työskentelin alkuun kassaosastolla ja 
siitä siirryin kesäisin kesäpihalle ja talvisin 
kodintekniikka- ja elektroniikkapuolelle. 
Yhden joulun olin pakkaamassa joulukuk-
kia. Tykkäsin kaikista työtehtävistäni ko-
vasti ja niiltä ajoilta on jäänyt paljon tuttuja 
ja ystäviä. 

Työ opetti minulle rauhallisuutta. Ke-
säpihalla trukkia ajaessani kaadoin kerran 
lavallisen multaa asfalttiin. Opin, että 
ei kannata yrittää kiirehtiä, vaan tehdä 
rauhassa. Kun tekee harkiten, laatu on 
parempaa.  

Lue Joonaksen ja Jennyn muistot koko-
naisuudessaan verkkosivuiltamme: 
keskimaa.fi/prisma50

Jenny Rostain
tietokirjailija, näyttelijä,
käsikirjoittaja ja valokuvaaja, 
seppäläläinen 2003–2006

Joonas Könttä
kansanedustaja
seppäläläinen 2009–2014

Kaikki suomalaiset tietävät, että hyvät asiat saavat alkunsa 
Keski-Suomesta. Aallon arkkitehtuuri, rallit, sivistys,

mäkihyppymenestys ja Suomen ensimmäinen Prisma. 
Vuonna 1972 Jyväskylän Seppälän peltomaisemiin nousi suuri

rakennus, pylväs ja pylvään päälle monikulmio – Suomen
ensimmäinen Prisma oli valmistunut.  

Prisma syntyi Seppälässä

Kaikkea on, ja on ollut jo 50 
vuotta, tilanteista toisiin ja 
tarinoista tuhansiin. Tätä 

haluamme juhlistaa asiakkaidemme 
kanssa koko vuoden. Juhlavuo-
temme huipentuu 18.–20.11.2022 
vietettävään juhlaviikonloppuun. 
Juhlavuosi näkyy Prisma Seppäläs-
sä muun muassa vaihtuvina juhla-
tuotteina sekä asiakkaiden ja työn-
tekijöiden tarinoiden jakamisena.

TARINOITA 50 VUODEN AJALTA
Prisma Seppälä on ollut läsnä
asiakkaidensa arjessa ja elämän 
tärkeissä hetkissä jo 50 vuoden 
ajan. Tältä ajalta etsimme nyt asiak-
kaidemme ja vanhojen työntekijöi-
den muistoja. Olemmeko päässeet 
osalliseksi yllättävään, ikimuis-
toiseen tai hauskaan muistoosi? 
Kerro se meille. Arvomme kaikkien 
tarinoidensa jättäneiden kesken 50 
kpl 50 € lahjakortteja. Jätä tarinasi 
verkkosivuillamme keskimaa.fi/
prisma50

HEKIN OVAT TEHNEET TÖITÄ
PRISMA SEPPÄLÄSSÄ

Jaa meille Prisma Seppälä -tarinasi ja voit voittaa 50 € lahjakortin
keskimaa.fi/prisma50
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Lataa ABC-mobiili sovelluskaupastasi.

OLETKO SINÄ
JO KOKEILLUT?
Helpota kiireistä arkea ja tilaa ruoka-annokset ennakkoon ABC-mobiililla. 

Tilaa ja maksa ruoat etukäteen ABC-mobiililla, vältät jonottamisen
ravintolassa. Voit halutessasi valita ruoka-annosten toimituksen
noutoparkkiruutuun. Me tuomme annokset suoraan autoosi.

JONOTTAMATTA
PÖYTÄÄN.
Tilaa ja maksa noutopöytä
ennakkoon ABC-mobiilissa,
saat aina vähintään -10%.

OLETKO SINÄ

JONOTTAMATTA

Tilaa ja maksa noutopöytä
ennakkoon ABC-mobiilissa,
saat aina vähintään -10%.
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Ihanat kukat juhlaan
Kukkakauppa Ilonasta

Meiltä kukat valmistujaisiin ja
muihin vuoden juhliin.

Keljo
Avoinna: ma-pe 9-20, la 9–19, su 10-18

          @kukkailona.keljo

Seppälä
Avoinna: ma-la 8-20, su 10-18 

         @kukkailona.seppala

          @kukkailona.keljo

         @kukkailona.seppala

Ilonan
Viikkokimppu
Kukat vaihtelevat
viikoittain/sesongeittain

1995

KAIKKI TUOTTEET
–20%

sokos.fi

s-kanava.fi/lahjaksi
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1 etu/etuseteli. Voimassa ma–to 13.–30.6.2022 Green Eggissä,
Kauppakatu 27, Jyväskylä. Ei voimassa lounasaikaan.

Ei voi yhdistää muihin etuihin / alennuksiin.

Tällä etusetelillä

KAKSI PÄÄRUOKAA
YHDEN HINNALLA 



Tästä alkaa kuumin grillikesä vuosiin!
Valitse Grillicombo tai Vegecombo,

me tarjoamme toisen.  

Tervetuloa nauttimaan rentoa ja rajatonta barbequeta! 
Norm. 22,00€/kpl

KESÄ JA GRILLAUS

206 mm

R
EV

OLUTION

B
A
R

kitchen

ni
g
h
t

REVOLUTION
bar    kitchen    night

@revolutionjkl · revolutionjkl.fi

KESÄN
GRILLIMENU

Avotulella ja rakkaudella grillattua
kotimaista herkkua meiltä teille

SISÄFILEE L G
Puuhiiligrillattua kotimaista naudan sisäfileetä, 

punaviini-kastiketta, yrttivoissa paahdettua
varhaisperunaa, porkkanapyreetä ja kauden kasviksia

36,90

REVON VARTAAT L G
Valitsemasi kaksi varrasta: Rapu, Possu, kasvis.

Lisäksi coleslawta ja ranskanperunaa.
S-Etukortilla

22,00
(24,00)

RIBSIT L G
Revolutionin karamelisoidut bbq-ribsit,

coleslawta ja ranskanperunaa.
S-Etukortilla

22,00
(24,00)

Makukesä, 
tule jo!

Nyt on aika nauttia 
valosta ja yhdessäolosta. 

Valitse kolmesta herkullisesta 
menusta kesämakusi. 

S-Etukortilla alk. 24,90 €  
norm. alk. 28,60 €

Rosso Jyväskylä
Asemakatu  4

rosso.fi  rossojyvaskyla  rossojyvaskyla

1 etu/etuseteli. Voimassa 30.6.2022 asti
VENN Jyväskylässä, Kauppakatu 30. 

Ei voi yhdistää muihin etuihin / alennuksiin.

Tällä etusetelillä

APEROL BERRIES-
KANNU & 3 TAPAS-KIPPOA
29,90€
norm. 43€. myös alkoholiton vaihtoehto.

kippos kesälle! 

Valitse vapaasti 3 tapas-kippoa ja kylkeen

aperol berries-kannu tai alkoholiton 

vaihtoehto ja nauti kesästä

ystävien kesken!

kannut & kipot - olennainen osa venniä. 

www.raflaamo.fi

Aukioloajat, ruokalistat, edut, tapahtumat.
Löydät ne kaikki uudesta Raflaamosta. 



Tällä etusetelillä 
PÄÄRUOAN OSTAJALLE

Voimassa  1.6.–15.8.2022 Frans & Sandrassa ja JALO kitchen & loungessa 
Asemakatu 2, Jyväskylä. 1 etu/seteli. Koskee lastenlistaa ja koko pöytäseuruetta. 

Ei voi yhdistää muihin etuihin/alennuksiin.

Lasten ruoat
 -50 %

Bienvenue
Me odotamme Sinua

&lounge
k i t c h e n
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Turvallista 
kesää!

LähiTapiolan tapaturma- ja matkavakuutus 
ovat turvanasi lomalla, jotta sinä voit nauttia 

kesän riennoista huoletta! 

Tutustu lisää: lahitapiola.fi/henkilo

Lisäksi saat käyttöösi maksuttoman 
TerveysHelppi-sovelluksen, jonka kautta saat 

yhteyden sairaanhoitajaan tai lääkäriin 
joka päivä klo 7-23.

Palveluntarjoajat: Henkilövakuutukset, LähiTapiola Keskinäinen 
Vakuutusyhtiö, LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö ja LähiTapiolan 
alueyhtiöt. TerveysHelppi on osa LähiTapiolan korvauspalvelua ja palvelun 
tuottaa Mehiläinen Oy.

ke 1.6. S-market  Karstula
to 2.6. Sale Kannonkoski
pe 3.6. Sale Uurainen 
ma 6.6. S-market Joutsa
ti 7.6. S-market  Saarijärvi
ke 8.6. S-market  Korpilahti
to 9.6. S-market  Viitasaari
pe 10.6. S-market  Lievestuore 
ma 13.6. S-market  Hankasalmi
ti 14.6. Sale Multia 
to 16.6. S-market  Jämsänkoski
pe 17.6. S-market  Tikkakoski
ti 21.6. S-market  Saarijärvi
ke 22.6. S-market Kangasniemi
to 23.6. S-market Viitasaari
ma 27.6. S-market Laukaa
ti 28.6. Sale Konginkangas
ke 29.6. S-market Karstula
to 30.6. Sale Kyyjärvi
  

 

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. 

KESÄKUUN AIKATAULU:

KLO 11–17

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



HETKI
MEILLÄ ON
AINA JUHLA.

Avaamme
02/06/22

Varaa paikkasi syömään, 
saunaan ja juhlaan:
satamanviilu.fi




