Onneksi olkoon vuoden
2021 päälliköt

Etsimme työkavereita,
emme robotteja

Solo Sokos Hotel
Paviljonki 10 vuotta

031910

ELOKUU 2022

I K Ä R A JA K-1 8

HUIPPUTARJOUS
S-ETUNA

Haloo Helsinki! | Antti Tuisku
Arttu Wiskari | Ellinoora | Kaija Koo
Popeda | Maustetytöt X Agents
Vesala | Erika Wikman | ABREU
Ressu Redford | Nelli Matula
VIIVI | Olli Halonen

2 x 1 pv lippu
2 x 2 pv lippu

(norm. 1 pv:n lippu 59 €, norm. 2 pv:n lippu 99 €)

Osta liput koodilla: PopPark S-etu
Tiketti.fi ja Lippu.fi
Majoitusvaihtoehdot löydät himoslomat.fi/poppark/

TA P A H T U M A I N F O :

poppark.fi

Tapahtumia Sinulle
Jyväskylän kaupunginteatteri

JJK Jyväskylä

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

JJK JYVÄSKYLÄ – KAJAANIN HAKA
S-Etukortilla liput 10/5 € (norm. 12/7€)
Su 14.8. klo 18.30

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

Lue lisää: www.jjk.fi

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

FCV – OLS
S-Etukortilla liput 2 yhden hinnalla portilta (norm. 12/10€)
La 20.8. klo 17.00

Katso lisää:
www.jyvaskyla.fi/kaupunginteatteri

Lue lisää: www.fcvaajakoski.com

Seikkailupuisto Laajis

60 €
100 €

FC Vaajakoski

Jyväskylän Kiri

ETUTORSTAI
S-Etukortilla 3 € alennus normaalihintaisista lipuista.

KIRI – VIINIJÄRVI
S-Etukortilla vapaa pääsy (norm. 8/5€)
La 13.8. klo 15.00

Lue lisää: www.laajis.fi/etutorstai

Lue lisää: www.jklkiri.fi

KUVA: MAX STEFFANSSON

TOIMITUSJOHTAJAN TERVEHDYS

Kesä, loma, arki ja työ – olemme
valmiina haasteisiin

K
AJANKOHTAISTA ELOKUUSSA
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S-MARKET ÄÄNEKOSKI UUDISTUU

S-market Äänekosken myymälätilojen kokonaisvaltainen uudistus alkaa syksyllä. Myymälä
uudistetaan kauttaaltaan S-market-konseptin
mukaiseksi, ruoan verkkokaupan toiminnoille
saadaan lisää tilaa ja uutena palveluna asiakkaiden nopeaan asiointiin saadaan avuksi pikakassat. Lisäksi myymälän sisälle rakennetaan Fazerin
myymäläleipomo. Myös palvelutarjonta paranee,
kun kiinteistöön rakentuvissa uusissa liiketiloissa
aloittaa vuoden lopulla Kotipizza ja Silmäasema.
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ILO AUTTAA KESKI-SUOMEA – TUKEA
NUORTEN ARKEEN

Hyväntekeväisyyskampanjamme keskittyy tänä
vuonna keskisuomalaisten nuorten hyvinvointiin
neljän eri teeman merkeissä. Yhteistyökumppaneina lahjoituksen toteutuksessa ovat KeskiSuomen tutoropettajaverkosto, Keski-Suomen
Liikunta ry, Nuorten Suomi ry sekä MIELI ry. Syksyn
aikana suurin osa lahjoituksista konkretisoituu toteutuksiksi. Yhteishyvä-lehden puolella onkin juttua
MIELI ry:n nuorten Sekasin-chatin vapaaehtoistoiminnasta, joka oli yksi neljästä kohteestamme.
Tuellamme mahdollistettiin nuorten Sekasin-chatin
kesäajan päivystys. Lisätietoa Ilo auttaa -lahjoituksistamme: keskimaa.fi/iloauttaa
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YLIJÄÄMÄNPALAUTUS MAKSETTIIN
HEINÄKUUSSA

Huomasithan, että 22. heinäkuuta maksoimme
S-tilillesi 1,5 %:n ylijäämänpalautuksen viime vuoden ostoista? Ylijäämänpalautus on tärkeä etuus
ja palkkio asiakasomistajillemme, joka maksetaan
Osuuskauppa Keskimaasta tehtyjen, S-Etukortilla rekisteröityjen bonusostojen määrästä. Tänä
vuonna maksoimme yhteensä yli 7,5 miljoonaa
ylijäämänpalautuksia keskisuomalaisille asiakasomistajillemme.

esä ja loma. Siinä ovat kaksi sanaa, jotka tuovat ilon tunnetta monelle meistä. Toivottavasti olet päässyt nauttimaan
kesästä, olit sitten lomalla tai työssä. Meillä Keskimaalla on
tänäkin kesänä työskennellyt satoja kesätyöntekijöitä mahdollistamassa sujuvan palvelun vakituisen henkilökunnan lomien
aikana. Suuri kiitos jokaiselle kesätyöntekijällemme jo tässä
vaiheessa, toivottavasti olemme lunastaneet odotukset työpaikkana ja työnantajana.
Kesä tuo omia haasteita mukanaan kun samaan aikaan lomien
kanssa eletään monilla liiketoiminta-alueilla vuoden kiireisintä
aikaa. Kahden koronavuoden jälkeen ihmiset ovat innokkaasti
tulleet ravintoloihin nauttimaan, mikä on ajoittain näkynyt ruuhkina ravintoloissa. Palvelua on mahdollisesti joutunut odottamaan
hieman normaalia pidempään ja etenkin näin kesäisin asiakasta
saattaa palvella vasta työuransa ensiaskeleita ottava nuori.
Tilannetta ei myöskään helpota lainkaan se tosiasia, että koronavuosien aikana ravintola-alalta on lähtenyt lukuisia ammattilaisia
töihin muihin tehtäviin. Ravintola-alan ammattilaisista on nyt
huutava pula, joka ei voi olla näkymättä myös meillä asioinnissa
aika-ajoin. Kiitos kaikille asiakkaillemme kärsivällisyydestä ja
ymmärryksestä kiireen keskellä.
Ruoan ja energian hintojen nousu on ollut toinen kuuma puheenaihe ja meidän jokaisen elämää viime aikoina koskettanut asia.
Hintojen korotukset näkyvät lähes kaikissa arjen toiminnoissa ja
ovat vaikuttaneet varmasti myös monien lomasuunnitelmiin. Moni
meistä on miettinyt entistä tarkemmin ajettuja kilometrejä ja lomakohteita on etsitty hieman lähempää. Arjen valinnoilla voimme
vaikuttaa kulutettuihin euroihin ja meillä on osuuskauppana siinä
iso rooli. Edullisen ruokakorin varmistaminen asiakkaillemme on
peruslupauksemme, jonka eteen teemme jatkuvasti töitä ja josta
pidämme kiinni jatkossakin.
Nautitaan vielä kesästä ja otetaan myös arki ilolla vastaan!
Antti Määttä
toimitusjohtaja, kauppaneuvos
Osuuskauppa Keskimaa
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HYVÄÄ TEKEMÄSSÄ

Hyvää työtä!
Keskimaalla on perinteisesti palkittu vuosittain vuoden esihenkilöt, jotka ovat onnistuneet toimipaikoissaan esimerkillisesti asiakastyytyväisyydessä sekä henkilöstön
ja myynnin johtamisessa. Yksi Vuoden
esihenkilö -palkinnon saaneista on Keuruun
S-marketissa marketpäällikkönä työskentelevä Minna Varjoranta.

K

olmekymmentä vuotta sitten Varjoranta oli päättänyt pitää välivuotta lukiosta ja pääsi työskentelemään Jämsän S-markettiin – siitä alkoi yhteinen
matka keskimaalaisten kanssa.
- Jämsän S-marketissa pääsin työskentelemään monenlaisissa tehtävissä, muun muassa leipätuoteryhmän
vastaavana, S-pankin esiasteen Säästökassan vastuuhenkilönä ja käyttötavaravastaavana. Nyt kun katsoo
peruutuspeiliin, on tultu kyllä todella pitkälle siitä kun
leipätilaukset tehtiin faxilla, Bonuksia laskettiin omin
käsin ja työvuorosuunnittelussa oli viivoitin, lyijykynä ja
kumi ahkerassa käytössä, naurahtaa Varjoranta.
Kaupanalan kehityksen lisäksi Varjoranta on ollut
mukana monen työkaverin ammattilaiseksi kasvamisen
matkalla. Tämän hän kokee myös merkityksellisimmäksi
asiaksi työssään. Ennen kuin hän pääsi auttamaan alan
uusia tekijöitä löytämään polkunsa, oli löydettävä oma
tie. Sille matkalle päädyttiin yhden rohkean kokeilun
kautta.
- Vuosituhannen vaihteessa silloinen ryhmäpäällikkö
houkutteli minut lähtemään mukaan esimiesvalmennukseen. Kävin valmennuksen ja huomasin, että Petäjäveden
S-markettiin haettiin esimiestä, hain paikkaa kokeilumielessä. Kyseinen pesti ei osunut kohdalleni, mutta
pian minulle soitettiin ja tarjottiin paikkaa Haapamäen
Salesta. Selvitin kartalta missä Haapamäki on ja otin
paikan vastaan.
Haapamäeltä Varjorannan matka kulki Jämsänkosken
S-marketin kautta Keuruun S-markettiin. Maakuntamatkailun varrella on tulleet tutuksi monet asiakkaat ja liuta
ihania työkavereita.
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ANNE KALLIOLA

Teksti: Katja Hyytiälä

Työssäni kaikista palkitsevinta on kun näen työntekijän
syttyvän ja löytävän omat vahvuutensa. Toivon, että jokainen
löytää oman paikkansa ja vahvuutensa työelämässä, Keuruun
S-marketissa marketpäällikkönä työskentelevä Minna
Varjoranta kuvailee.

”Yksin ei kukaan pääse hyviin tuloksiin,
taustalla on aina hyvä tiimi.”
IHMINEN EDELLÄ
Keuruun S-marketissa Varjorannan tärkein työtehtävä
on henkilöstöjohtaminen: ihmisten ja koko työyhteisön
eteenpäin vieminen omalla ammattitaidolla sekä polkujen
rakentaminen kohti yksilöiden ja liiketoiminnan päämääriä.
- Se, että näen muiden kehittyvän ja puhkeavan kukkaan on minulle suurin palkinto työstäni. Toimipisteemme kukoistaa vain jos ihmisemme kukoistavat - he ovat
avainasemassa niin asiakkaiden tyytyväisyyden kuin
liiketoiminnan mittareiden saavuttamisen kannalta. Yksin
ei kukaan pääse hyviin tuloksiin, taustalla on aina hyvä tiimi. Vuoden esihenkilö -palkinto merkkaa tästäkin syystä
erityisen paljon.

ANNE KALLIOLA

HYVÄÄ TEKEMÄSSÄ

Vuoden esihenkilö
2021 -palkinnot
luovutettiin
Keskimaan
päällikköpäivillä
13.6.2022.

Onneksi olkoon
Vuoden 2021 päälliköt!
Teksti: Katja Hyytiälä

K

eskimaalla palkittiin vuoden
päälliköt toista kertaa Keskimaan arvojen perustella: sydämellä, sisulla, ilolla ja yhdessä. Lämpimät onnittelut kaikille palkituille:
marketpäällikkö Katja Hyötyläinen
S-market Äänekoski, ravintolapäällikkö Paula Janhonen ravintola VENN
ja Green EGG, marketpäällikkö Minna
Varjoranta sekä S-market Keuruu
hotellipäällikkö Kirsi Tarkkanen Solo
Sokos Hotel Paviljonki.
Suurella sydämellä töitä tekevälle
Katjalle tulee ihminen aina ensin,
yhdessä tekemiseen uskova Paula
panostaa kaikkensa porukkansa
eteen, sisukkaalle Minnalle haasteet

on tehty voitettaviksi ja onnellistamisen
mestari Kirsi levittää iloa ympärilleen.
− Esihenkilöt ovat työskennelleet
kovassa paineessa viimeisten kahden
vuoden ajan. Koronarajoitusten tuomat
muutokset työntekoon ovat olleet arkipäivää, ja niiden mukaisesti toimintaa
on sopeutettu välillä hyvin tiukoillakin
aikatauluilla. Palvelualalla hyvä esihenkilötyö on erityisen tärkeää ja se on vain
korostunut entisestään näinä haastavina aikoina. Kiitos kuuluu ihan jokaiselle
esihenkilöllemme ja heidän tiimeilleen.
Yhdessä, ilolla, sisulla ja sydämellä
teemme arjesta parempaa, Osuuskauppa Keskimaan henkilöstöjohtaja
Kaisamaria Thusberg iloitsee.

ETSIMME TYÖKAVEREITA,
EMME ROBOTTEJA

K

eskimaalla eletään ihmisen kokoista työelämää
yhdessä työskennellen.
Meillä ihminen kohdataan aina
ihmisenä, omana itsenään.
Työkaverina. Olitpa sitten
asiakaspalvelun ammattilainen, kohtaamisista voimansa
ammentava tai moniosaajaksi
suuntaaja, sinulle löytyy paikka Keskimaalta.
Me tarjoamme mahdollisuuksia, sinä päätät mihin
tarttua. Sinä luot omannäköisen työelämäsi, me autamme.
Keskimaalle mahtuu koko
työelämän kirjo, sen monipuolisuus ja monimuotoisuus. Meillä työskennellään
yhdessä ja meillä kohtaavat
työelämässään eri vaiheissa
kulkevat, ja se on Keskimaan
vahvuus.
Meillä et ole koneiston osa
vaan ihminen — kaikkine
vahvuuksineen ja heikkouksineen, kaikkine iloineen ja
suruineen. Keski-Suomen
suurimpana työnantajana
olemme luomassa omannäköistä työelämää lähes 2000
keskimaalaiselle. Olemme
vakaa työnantaja, jolla on
vahvat henkilökuntaedut ja
työntekijöillä mahdollisuuksia
kasvaa ja kehittyä.
Meillä rakennetaan tulevaisuuden työelämää yhdessä ja
kuljetaan samaa matkaa kohti
omannäköistä työelämää.
Usein ilolla, välillä sisulla, aina
sydämellä — yhdessä.
Miltä kuulostaisi ihmisen
kokoinen työelämä Keskimaalla? Lue lisää meistä
työnantajana ja katso avoimet työpaikkamme:
keskimaa.fi/rekry
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ASIAKASOMISTAJAN SAAPPAISSA

10 vuotta, eikä suotta!

Reilut 10 vuotta sitten Jyväskylään avattu Solo Sokos Hotel Paviljonki
on lunastanut paikan vieraidensa sydämissä.
Teksti: Kristiina Tammitie

– Uuden ajan Sokos Hotellissa tärkeimpiä asioita ovat
asiakkaan yksilöllinen kohtaaminen, henkilökohtaisuus,
avuliaisuus ja yllätyksellisyys. Upeat puitteet ovat hyvä
lähtökohta, mutta Solo Sokos Hotel Paviljonki on enemmän henkeä kuin materiaa. Se tulee tunnetuksi ennen
muuta palvelukulttuuristaan, hotellin toteutusvastuussa
ollut Hannu Nirkkonen ennakoi kymmenen vuotta sitten
historiallisen avauksen aattona.
Ennustus osui oikeaan. Hotellinjohtaja toteaa, ettei tekisi juuri mitään toisin, jos aloittaisi hankkeen nyt alusta.
– Koko tähänastisen matkan ajan olemme pitäneet
riman korkealla ja kaihtaneet kompromisseja. Kehäkolmosen ulkopuolellakin osaamme tuottaa maailmanluokan palvelua ja tehdä enemmän ja paremmin, Hannu
kommentoi.
VAPAAT KÄDET ONNELLISTAMISESSA
Hotellin henkilökunnasta iso osa on vaihtunut ja väkeä
on tullut paljon lisää. Muutoksista huolimatta tinkimättömyys, ammattitaito, tarkka pelisilmä ja vilpitön halu
palvella yhdistävät työntekijöitä.
– Onnistuttiin luomaan jo heti alkuvaiheessa kulttuuri, joka kantaa. Jokainen kokee, että on ainutlaatuinen
tilaisuus olla Paviljongissa töissä ja tekee siksi normi6

suoritusta enemmän, luonnehtii revenue manager Petri
Kemiläinen.
– Arvot ja periaatteet ovat hyvin selkeitä. Niiden puitteissa työntekijöillämme on hyvin vapaat kädet tehdä
vieraitamme onnellistavia tekoja, hotellipäälliköt Linda
Rastela ja Kirsi Tarkkanen jatkavat.
IKIMUISTOISIA HETKIÄ
Menestyksen taustalla on ollut sattumaakin mukana. Paviljonki-hotellin startin kanssa samaan aikaan Sokos Hotels -ketjussa alkoi brändiuudistus, jossa hotellit jaettiin
kolmeen eri hotellityyppiin moni-ilmeisyyttä korostaen.
– Uutena hotellina pääsimme persoonallisuutta ja yksilöllisyyttä korostavien Solo-hotellien lippulaivaksi, jonka
maine on kiirinyt kauas, Hannu kuvailee.
Kolmisen vuotta sitten laajennetusta hotellista itsestään onkin tullut yksi syy, miksi matkailijat tulevat
Jyväskylään. Hotellin merkitys ikimuistoisimpien hetkien
näyttämönä tuli vahvasti esiin myös alkukesällä somessa, kun asiakkailta kysyttiin muistoja Paviljongista.
– On sykähdyttävää nähdä, miten suuressa roolissa
olemme vieraidemme elämässä, Kirsi hymyilee.

TERVETULOA

S-BIILIIN
KLO 11–17

ELOKUUN AIKATAULU:
ma 1.8. S-market Joutsa
ti 2.8. S-market Saarijärvi
ke 3.8. S-market Korpilahti
to 4.8. S-market Viitasaari
pe 5.8. S-market Lievestuore

S-BIILI KIERTÄÄ
YMPÄRI MAAKUNTAA
ASIAKASOMISTAJAPALVELUT:

ma 8.8. S-market Hankasalmi
ti 9.8. S-market Pihtipudas
ke 10.8. Sale Multia
to 11.8. S-market Jämsänkoski
pe 12.8. S-market Tikkakoski
ti 16.8. S-market Saarijärvi
ke 17.8. S-market Kangasniemi
to 18.8. S-market Viitasaari
pe 19.8. S-market Laukaa

• Asiakasomistajaksi liittyminen
• Muutokset asiakasomistajatalouteen

ti 23.8. Sale Konginkangas
ke 24.8. S-market Karstula
to 25.8. Sale Kyyjärvi
pe 26.8. S-market Suolahti

S-PANKIN PALVELUT:

ma 29.8. S-market Joutsa
ti 30.8. S-market Saarijärvi

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

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

s-biili.fi
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VAIN KESKIVIIKKONA 3.8.

FARKUT JA HOUSUT
Alennus ei koske postimerkkejä, lahjakortteja,
oheispalvelutuotteita eikä palveluita.

Koskee normaalihintaisia tuotteita.
Voimassa S-Etukortilla 8.–21.8.

SOKOS
ma–pe 10–20,
la 10–18, su 11–17

SOKOS JYVÄSKYLÄ
ma–pe 10–20,
la 10–18, su 11–17

sokos.fi
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EMOTION
ma–pe 10–20,
la 10–18, su 11–18

sokos.fi

UUTUUKSIA
KESÄÄN ABC:LTÄ!

12

90

Tulisella tai miedolla
kastikkeella

12 KPL KANANSIIPIÄ, RANSKALAISET,
SINIHOMEJUUSTODIPPI JA
RAJATTOMASTI HANAJUOMAA

Skootteri alkaen

20

/ 2 h.

Uutta vuokralle!
Jyväskylän helpoimmasta vuokrausvuokraus
palvelusta nyt myös palju tai skootteri.
Nopeasti, luotettavasti ja edullisesti.

Rent-it.fi

Palju alkaen

80

/ vrk

9

Kaikkea koulutielle.
Penaaleista polkupyöriin.
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S
U
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U
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Valmis
Helppo, tuore, herkullinen

Halusimme varmistaa, että löydät tuoretta ja maistuvaa
ruokaa päiväsi kaikkiin hetkiin, joten kehittelimme sinua varten
kahdeksan mukaan napattavaa lämmintä ateriaa.
Kaikki tuotteet valmistetaan Jyväskylässä,
Mestarin Herkun omassa keittiössä – omalla reseptillämme.
Olemme huomioineet tuotevalikoimassa myös vegaanistaja gluteenitonta ruokavaliota noudattavat.
Valmis on sinulle tehtyä, taatusti tuoretta ja herkullista.
Löydät tuotteet Prisma Keljon, Prisma Palokan sekä Prisma Seppälän lämpökalusteista.
Palokan ja Keljon Prismoista saatavilla myös kylmäpakattuina. Valikoima vaihtelee päivittäin.
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Paras startti
PÄIVÄÄSI

Monipuolisesta kattauksesta löytyy
ihania makuja sekä suolaisen että makean
ystäville. Aamiaisella on tarjolla maankuulua
ohrapuuroa, talon vihersmoothieta
sekä paljon itse tehtyjä herkkuja.
Kesän ajan herkutellaan letuilla lisukkeineen!

S-Etukortilla 31.8. asti

AAMIAINEN

16,50 €

(norm. 19,50 €)

TERVETULOA LOUNAALLE!
Sataman Viilun lounas on tarjolla
arkisin ma–pe klo 10.30–14.
Päivittäin vaihtuvan lounaan hinta 12,90€.
Varaa paikkasi syömään, saunaan ja juhlaan:
satamanviilu.fi

@satamanviilu
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nämä siivet kantaa.


Tällä etusetelillä

WINGS 12KPL
10,00€

Green Eggin elokuun etu on todellinen klassikko.
12 kpl kanansiipiä & valintasi mukainen kastike:
buffalo, sweet buffalo, parmesan-valkosipuli,
parmesan-valkosipuli-buffalo, sweet chili tai tahmea BBQ.

GREEN EGG

classic

Norm. 13,00€

Tervetuloa nauttimaan rentoa ja rajatonta barbequeta!

1 etu/etuseteli. Voimassa ma–to 1.–25.8.2022 Green Eggissä,
Kauppakatu 27, Jyväskylä. Ei voimassa lounasaikaan.
Ei voi yhdistää muihin etuihin / alennuksiin.



Tervetuloa,
me odotamme
sinua!

Tällä etusetelillä

SISÄFILEE

30€

(36 €)

150 g, grillatut kasvikset, savustettu bearnaise
Voimassa ma–to 16.–31.8.2022 JALO kitchen & loungessa,
Asemakatu 2, Jyväskylä. Koskee koko pöytäseuruetta.
Ei voi yhdistää muihin etuihin/alennuksiin.

kitchen
&lounge


Tällä etusetelillä

Kaupungin halutuin lounas palaa kesätauolta
tiistaina 9.8.2022.
Lounaamme sisältää herkkuja notkuvan, houkuttelevan
ruokaisan alkupalapöydän, pääruuan seisovasta pöydästä
sekä jälkiruoaksi kahvin/ teen ja makean herkun.

LOUNAS 9,50 €
norm. 11,90 €/kpl

1 etu/etuseteli. Voimassa 9.–26.8. arkisin ma–pe klo 11–14
Amarillossa, Puistokatu 2, Jyväskylä.
Ei voi yhdistää muihin etuihin / alennuksiin.

S-OMMELIER ANNA:

”Maistelimme lukemattomia viinejä ja
valitsimme laadukkaimmat nautittavaksesi!”

Asiakasomistajan
vegaaniset luomuviinit

Asiakasomistajan
samppanja

75 cl. Norm. 38,90 €.

75 cl. Norm. 78,90 €.

24,90 €

44,90 €

Vihreä hinta S-Etukortilla.
Ei kerrytä Bonusta (AL 51.2 §).
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JYVÄSKYLÄN HARJULLA
SU 14.8. KLO 18.30 • jjk.fi
JJK JYVÄSKYLÄ

vs

KAJAANIN HAKA

Lataa S-mobiili nyt!
UUDEN LATAAJAN

ETUNA
INGMAN CREAMY

-JÄÄTELÖ
Lue lisää >> keskimaa.fi/s-mobiili
Voimassa 31.8.2022 asti.
14

Asiakasomistajille pääsyliput
S-Etukortilla 10/5 € (norm. 12/7€)
Etuhintainen pääsylippu on lunastettavissa vain
stadionin lipunmyyntipisteeltä S-Etukorttia
esittämällä. Lipunmyynti aukeaa 1h
ennen ottelun alkua. Lisätietoja: jjk.fi

ETU KESKIMAAN ASIAKASOMISTA JILLE!
ikaalin
Liput SURUTTOMAT-mus
2.9. klo 19
pe
ennakkoesitykseenlippu
S-Etukortilla 31 €/
(norm. 44 € / 42 € / 30

€)

31€
/KPL

Sävellys MATTI PUURTINEN
ään Käsikirjoitus SIRKKU PELTOLA
telm
-näy
o
vaim
n
iehe
Työm
THIN
Kapellimestari LASSE HIRVI
Perustuu MINNA CAN
ja sovitus JUKKA KEINONEN (vier.)
Laulujen sanat HEIKKI SALO Ohjaus

Etuhintaiset liput ostettavissa ja varattavissa Jyväskylän kaupunginteatterin lippumyymälästä
(Vapaudenkatu 36, p. O14 266 O11O) S-Etukorttia näyttämällä. Paikkoja rajoitetusti, enintään
kaksi lippua/asiakasomistaja. Myynti alkaa ti 9.8.2O22 klo 12.

Hyvää ja
turvallista
koulujen alkua!
Turvaamme tänäkin syksynä suojateitä Keski-Suomen alueella
sekä jaamme tuhansia heijastinliivejä paikallisille päiväkodeille
ja kouluille.
Lue lisää: lahitapiola.fi/keskisuomi150
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TRATTORIA

AUKIO
10-vuotiaan Trattoria Aukion ja
Solo Sokos Hotel Paviljongin kunniaksi
S-ETUKORTILLA

Lounas 10 €
(11,90 €)

Koskee päivän pitsaa, annosta ja keittoa/salaattia.
Voimassa 1.–31.8.2022 arkisin ma–pe klo 11–14.
Ei voi yhdistää muihin etuihin/alennuksiin.

Lutakonaukio 10, 40100 Jyväskylä

Arkipäivän paras hetki

Arkisin klo 11–14

Lounas
Salaattipöytä tai päivän annos S-Etukortilla
11,00 € (norm. 13,00 €), kombo S-Etukortilla
14,00 € (norm. 17,40 €). Myös take away!

Pidä hyvin ansaittu tauko työstä ja nauti maittava Rosson
lounas vaikka joka arkipäivä. Valitse makusi mukaan joko
raikas lounassalaatti, uunituore Rosson pizza tai jotain
herkullista viikottain vaihtuvalta lounaslistaltamme.

Lounas alkaen 11,90 €.

S-Etukortilla

11,00 €/14,00 €

Tervetuloa!

Hannikaisenkatu 35 Jyväskylä
010 7851080
@fransetsandra
fransbistrot.fi

rosso.fi

rossojyvaskyla

Rosso Jyväskylä
Asemakatu 4
rossojyvaskyla

