Ilo auttaa keskisuomalaisia
nuoria

Prisma syntyi
Seppälässä

Itsensä kouluttaminen ei
mene hukkaan

031910

LOKAKUU 2022

Tapahtumia Sinulle
Jyväskylän kaupunginteatteri

JYP Jyväskylä

HIIRENLOUKKU
S-Etukortilla liput 28,50 € (norm. 32,50 €)
To 29.9. klo 19.00
To 20.10. klo 19.00

KESKIMAAN ASIAKASOMISTAJAPELI:
JYP – PELICANS
S-Etukortilla normaalihintaiset liput
2 yhden hinnalla
To 27.10. klo 18.30

TANGO SATEESSA
S-Etukortilla liput 28,50 € (norm. 32,50 €)
La 15.10. klo 13.00
To 17.11. klo 19.00
SURUTTOMAT
S-Etukortilla liput 43,50 € (norm. 47,50 €)
Pe 7.10. klo 19.00
To 17.11. klo 19.00
LUMIKUNINGATAR
S-Etukortilla liput 20,50 € (norm. 24,50 €)
To 10.11. klo 18.00
Katso lisää:
www.jyvaskyla.fi/kaupunginteatteri

Erikoishintaiset liput myynnissä:
JYP-toimisto, ravintola Hurrikaani
Lue lisää: www.jypliiga.fi

KUVA: MAX STEFFANSSON

TOIMITUSJOHTAJAN TERVEHDYS

”Normiarki” näkyy ilona
katukuvassa

V
AJANKOHTAISTA LOKAKUUSSA
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KESKIMAAN ABC-LATAUSVERKOSTO
LAAJENEE

ABC-lataus on saavuttanut Suomen suurimman
teholatausverkoston tittelin. Keskimaan alueella
tämä tarkoittaa sitä, että vuoden loppuun mennessä Keskimaan ABC-latausasemien verkosto
on laajentunut jo 11 latausasemaan. Uusimpina
investointeina ovat suurteholatausasemat ABC
Vaajakoskelle, Keljon Prisman ja S-market Jämsän
yhteyteen sekä peruslatausasema Sokoksen parkkihalliin.
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KESKIMAA MUKANA VALON
KAUPUNKI -TAPAHTUMASSA

Valon kaupunki -tapahtuma järjestetään tänä
vuonna Jyväskylässä 29.9.–8.10.2022. Keskimaa on
mukana mahdollistamassa valoteoskokonaisuuden
nimeltään Valonkorjuun aika Cygnaeuksenpuistossa sekä Nikolainkulman sisäpihalle toteutettavan
näyttävän ja ympäristön arkkitehtuuria tukevan
juhlavalaistuksen.
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PIKKUJOULUKAUSI KÄYNNISTYY –
VARAUSTEN AIKA ON NYT

Pikkujoulukausi lähestyy ja tänä vuonna pikkujouluja halutaan varmasti viettää ”entiseen malliin” eli
kohdaten ystäviä hyvän ruoan ja juoman äärellä. Nyt
on aika tehdä pikkujouluvaraukset pienemmille tai
isommille ryhmille.
Tutustu tarjontaamme ja pyydä tarjous –
suunnitellaan yhdessä sinun toiveidesi mukaiset
juhlat! Ota yhteyttä ryhmävarauksissa myyntipalveluumme sales.jyvaskyla@sokoshotels.fi, yksittäiset pöytävaraukset seurueellesi hoidat vaivattomasti osoitteessa: www.raflaamo.fi

uodet eivät ole vertaisiaan. Kaksi edellistä vuotta olemme eläneet koronan sanellessa tahtia. Korona on onneksi
hellittänyt otettaan ja elämä on sen osalta normalisoitunut
lähes entiselleen. Monet hyvin tavanomaiset asiat ovat saaneet
kultareunukset tänä syksynä. Miten tuntuikaan paluu arkeen
mukavalta, kun töissä pääsi aidosti kohtaamaan ihmisiä ja kyselemään kuulumisia, havaita ajoittain ruuhkautuneitakin lounasravintoloita ja aistia lasten ilon, kun kouluun saatiin palata ilman
koronarajoituksista.
Yksi erityisen mukava ilmiö täällä Jyväskylässä on korostunut
muutaman hiljaisen syksyn jälkeen. Nimittäin opiskelijoiden paluu
katukuvaan. Nuoret pääsevät viettämään aitoa nuorten elämää,
jossa tutustutaan uusiin ihmisiin, opitaan uutta yhdessä ja välillä
myös juhlitaan. Opiskelijat ovat tulevaisuuden tekijöitä ja vauhdittavat merkittävästi koko Keski-Suomen elinvoimaisuutta.
Näinä aikoina, kun osaajista on huutava pula monella alalla, voimme vain iloita siitä, että nuoret kouluttautuvat ja saamme heistä
ammattilaisia työelämään.
Vaikka kaduilla näkyy nyt iloa edellisiä vuosia enemmän, on
kuitenkin pakko todeta, että samaan aikaan taivaalle on ilmestynyt niitä synkempiäkin pilviä. Meitä jokaista koskettaa epävarma maailmantilanne, jonka myötä kustannukset kautta linjan
ovat nousseet merkittävästi. Energian hintojen voimakas nousu
vaikuttaa laajasti tuotteiden ja palvelujen hinnoitteluun. Samalla
myös asumiskustannukset ovat nousussa ja vaikuttavat osaltaan
meidän päivittäisiin valintoihimme sekä muuhun kuluttamiseen.
Me Keskimaalla teemme omalta osaltamme kaikkemme, että
meidän asiakkaidemme arjen ostosten hinnoittelu säilyy kilpailukykyisenä. Meille on erityisen tärkeää, että asiakkaat voivat
luottaa meihin myös tällaisina epävarmoina aikoina.
Kiitos kaikille asiakkaillemme luottamuksesta ja tsemppiä syksyn
töihin, opiskeluihin ja arjen muihin haasteisiin!

Antti Määttä
toimitusjohtaja, kauppaneuvos
Osuuskauppa Keskimaa

3

HYVÄÄ TEKEMÄSSÄ

Ilo auttaa keskisuomalaisia nuoria
Teksti: Katja Hyytiälä, kuvat: Mikko Suuronen

L

ahjoitamme Ilo auttaa Keski-Suomea -kampanjallamme hyväntekeväisyyteen vuosittain yhden euron
jokaista asiakasomistajaa kohden. Tänä vuonna
teemme yhdessä asiakasomistajiemme kanssa 135 899
euron lahjoituksen tulevaisuudelle – keskisuomalaisille
nuorille. Lahjoituksen avulla autetaan 13–21-vuotiaita
keskisuomalaisia nuoria kohtaamaan, iloitsemaan, harrastamaan ja oppimaan.
– Kohderyhmä on iso, Keski-Suomessa on yli 50 000
13–21-vuotiasta nuorta. Viime syksynä keskustelimme
nuorten kanssa ja kuulimme heidän toiveitaan. Nyt pääsemme toteuttamaan näitä esiin nousseita isoja ja pieniä
tarpeita, rahoituksemme sekä kumppaneidemme tuella,
Osuuskauppa Keskimaan viestintä- ja markkinointijohtaja Noora Luoma iloitsee.
Kampanjan kumppanit ovat tehneet arvokasta ja
mittavaa työtä nuorten toiveiden kuulemisessa, niiden
täsmentämisessä sekä konkreettisessa tekemisessä
eri alueilla. Kumppaneita ovat: Keski-Suomen koulujen
tutorverkosto, Keski-Suomen Liikunta ry, Nuorten Suomi
ry sekä MIELI ry.
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HYVÄÄ TEKEMÄSSÄ

Keskimaan Ilo auttaa Keski-Suomea
-hyväntekeväisyyslahjoitus toteutetaan viidennen kerran. Lahjoitus
jakautuu eri puolille Keski-Suomea
nuorten toiveet huomioiden.

RAHAT OVAT PÄÄSSEET HYVÄÄN KÄYTTÖÖN
Kesä ja syksy ovat tuoneet tullessaan nuorille toiveiden
mukaisia välineitä koulutyöhön, aktivoivaa tekemistä
välitunneille, päivitettyjä nuorisotiloja, uusia harrastusmahdollisuuksia sekä tukea ja kuuntelevia korvia niitä
tarvitseville. Monella paikkakunnalla kampanja koskettaa
nuorta useassa eri tilanteessa: koulussa, harrastuksissa
ja vapaa-ajalla nuorisotilojen kautta.

Lisätietoa Ilo auttaa -kampanjasta ja
mukana olevista nuorisotiloista sekä
kouluista löydät verkkosivuiltamme:
www.keskimaa.fi/iloauttaa

JO TAPAHTUNUTTA:
•

KesLin ympäri Keski-Suomen järjestämät
Lasten ja nuorten liikunta kotikunnassamme
-tilaisuudet.

•

Lahjoituksella mahdollistettiin nuorten suosiman
Sekasin-chatin keskeytymätön toiminta kesäkuukausina. Palvelu tarjoaa keskusteluapua nuorten
jaksamisen haasteisiin ja mielenterveyden ongelmiin.

•

Välitunti-, opiskelu- ja urheiluvälineitä sekä laitteita sisä- ja ulkotiloihin keskisuomalaisille kouluille
(muun muassa: pöytätennis-, koripallo- ja frisbeegolfvälineitä, keinuja, sohvia, mattoja, VR-laseja,
ohjelmoitavia mikropiirejä, permantomattoja, ilmakiekko-, biljardi- sekä pingispöytiä).

TULOSSA LOPPUVUODEN AIKANA:
•

KesLin järjestämät lasten ja nuorten liikunnan ohjaajakoulutukset ympäri Keski-Suomen. Lisätietoa
ja ilmoittautumiset: www.kesli.fi

•

Mukana olevien keskisuomalaisten nuorisotilojen
viihtyvyyden parantamista, pientä kunnostamista
sekä leffailtoja / ”avajaisjuhlia” nuorisotiloissa.
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PRISMAN LIMPPUA RUOTSIN
KUNINKAALLE
”Jyväskylän Suurajot järjestettiin 32:n
kerran vuonna 1982. Tuolloin rallin
kunniavieraana oli Ruotsin kuningas Kaarle XVI Kustaa. Olin tuolloin
20-vuotiaana vapaaehtoisena ”yleismiehenä” rallin kilpailukeskuksessa
Laajavuoressa. Kilpailun johtajana toiminut Veikko Partanen sanoi minulle,
että käy hakemassa kuninkaalle ”Prisma limppu”, joka oli siihen aikaan nimestään tunnettu isohko ruislimppu.
No minähän ajoin rallin huoltoautolla
hirveässä ralliruuhkassa Laajavuoresta Seppälän Prismaan ja takaisin.
Itse en limppua päässyt ojentamaan,
mutta mieleeni tapaus jäi ikuisesti…
tai ainakin vielä näin kuusikymppisenä
muistan sen hyvin.”
- Jouni

ÖLJYÄ RATTAISIIN

Prisma syntyi Seppälässä
Kaikki suomalaiset tietävät, että hyvät asiat saavat alkunsa
Keski-Suomesta. Aallon arkkitehtuuri, rallit, sivistys, mäkihyppymenestys ja Suomen ensimmäinen Prisma.
Teksti: Katja Hyytiälä

LUE TARINOITA 50 VUODEN AJALTA
Keräsimme kesällä asiakkaidemme muistoja Seppälän Prismasta, ne ovat
naurattaneet, ilahduttaneet ja hämmästyttäneet – monenlaista mahtuu
50-vuotiaan kaupan ja sen asiakkaiden arkeen. Näitä tarinoita nostamme nyt
syksyn mittaan esille usealla eri kanavallamme. Voit törmätä ihaniin muistoihin muun muassa somessamme, verkkosivuillamme ja kaupassamme. Kiitos
kaikille teille, jotka jätitte meille palan yhteisestä hetkestämme!
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”Muutimme lähialueelle vuonna 2015
ja siitä saakka olemme olleet Seppälän Prisman asiakkaana. Kun vaimoni
menee kauppaan asioimaan, minä
jään useasti autoon lukemaan sanomalehteä joksikin aikaa. Hän tutkii
tarkkaan ostamiansa tuotteita ja
siinä ostoksia tehdessä menee useita
tunteja. Kerran olimme jälleen pysäköineet automme pysäköintihallin
nosto-oven lähelle ja selailin aamunlehteä autossa, samalla seuraten,
kun autoja virtasi jatkuvasti halliin
sisään. Korvani erottivat kuitenkin
jotain outoa nosto-oven käytöksestä. Se vingahti äänekkäästi yläosaan
pysähtyessään, niinpä otin autoni takakontista CRC-suihkepullon ja kävin
oven luona suihkauttamassa rattaaseen pienen suihkeen öljyä, ja ovi kulki
jälleen lähes äänettömästi. Lukasin
lehteni loppuun ja menin ostoksille
vaimoni seuraksi.”
- Pekka

HYPPYKEPPIMIES JA VESIPAPLARIT
”Olin 1974 myyjänä Seppälän Prisman kioskissa, jossa
rahastettiin myös bensan myynti. Se oli ensimmäinen
työpaikkani ja siitä on hienot muistot. Prisman 1-vuotissyntymäpäivillä oli esiintyjinä Jukka Kuoppamäki ja
hänen veljensä hyppykeppimies Mikko Kuoppamäki. Kaikilla myyjillä oli essut, joissa komeili painatus 1-vuotias.
Tuote-esittelyjä oli paljon, oli myös vesipaplareiden esittely, joilla sai kiharat muutamassa minuutissa. Olin siinä
mallina ja ostin itsellenikin sellaiset. Olen käyttänyt niitä
vieläkin, vaikka jäljellä on enää neljä kymmenestä, mutta
ei ole enää paljoa tukkaakaan. Hienot muistot hienosta
työpaikasta ja -yhteisöstä.”
- Arja

VIIMEINEN KAUPPAREISSU
”Isäni oli Prisman vakioasiakas ja kun hän tiesi siirtyvänsä
ajasta ikuisuuteen, niin hän pyysi, että käyttäisin hänet
vielä Prismassa. Isäni kiitti useita myyjiä ja sanoi muutaman sanan. Myyjät olivat vähän hämmentyneitä, koska eivät tietenkään ymmärtäneet miksi isäni näin teki, eivätkä
tienneet sen olevan hänen viimeinen kaupassakäyntinsä.
Itse kuljin kyyneleet silmissä, koska tiesin isäni tilanteen.
Muistan alueen pikkutytöstä saakka. Joskus vuosina
1963–1965 siinä oli ainoa tie, josta kulkea Laukaantielle
ja silloisen Seppälänkankaan hautausmaalle. Vielä siihen
aikaan matkalla oli muun muassa navetta ja asema.
Silloin kuljettiin jalkaisin ja se oli alle kouluikäiselle pitkä
matka kulkea. ”
- Terttu

EPÄILYKSEN SIEMEN
”Muistan hyvin, kun olimme jo edesmenneen appiukkoni
kanssa Prisman avajaisissa. Keräsimme ostoksia kärryihin ja se oli meistä hienoa hommaa. Kassalta ostettiin
tulipunainen muovikassi, joka oli sekin hieno harvinaisuus. Muistan vielä, kuinka ihmiset kävivät keskustelua
siitä, että mitä järkeä on avata noin iso liike kauaksi keskustasta keskelle peltoa, ja että varmaan ei pysy kauan
pystyssä ja tulee isot tappiot osuuskaupalle. Tässä taas
kerran nähtiin, kuinka oikeaan osunut päätös oli rakentaa
kauppa juuri tälle paikalle.”
- Pekka

SE TOINEN SEPPÄLÄ
”Muutin maaseudulta Jyväskylän yliopistoon opiskelemaan 1980-luvun alussa, olin tottunut käymään keskustan kaupoissa ja putiikeissa. Asuin Tourujoen varressa ja
tein ostokseni aina kotimatkalla. Myöhemmin kuulin, että

jossakin Seppälässä on iso tavaratalo, josta saa ostaa
kaikenlaista tarpeellista ja tarpeetontakin. Minä polkaisin
Seppälään ja etsin tätä ihmettä sieltä, mutta en löytänyt.
Kysyin myyjältä missä se Prisma oikein on? Hän katsoi
minua hetken hölmistyneenä ja alkoi sitten nauramaan.
Ihmettelin, että mikä häntä naurattaa ja hän selitti, että
Seppälä on kaupunginosa, jossa sijaitsee Keskimaan
Prisma. Se ei siis sijainnutkaan hänen työpaikallaan.
Kyseessä oli nimittäin siihen aikaan melko suosittu
Seppälän vaatekauppaketju! Nykyisin kun olen muuttanut pysyvästi Jyväskylään, on Seppälän Prisma meidän
lähikauppamme.”
- Taneli

KENEN ÄITI?
”Äitini tuli Seppälän Prismaan töihin vuonna 1973. Kemikaliotuotteet, kukat, makeiset, tupakat ja lehdet myytiin siinä ns. kioskityyppisessä pisteessä. Kioskissa oli
töissä monta naista. Koulun jälkeen soitin äidille töihin ja
puhelut yhdistettiin keskuksen kautta eri osastoille. Kun
kysyin, että saanko äitiä puhelimeen, oli vastaus: ketähän äitiä haluat puhelimeen? No, kyllä se jäi mieleen, että
nimellä pitää ainakin kysyä. Kiva pikku muisto.”
- Sari

UUNOLTA PALOI MANKKA
”Prisma oli vaimoni työpaikan vieressä, ostosten teko oli
siitä vaivatonta. Iso oli kauppa ja edulliset hinnat. Muistan
erilaisia lauluesityksiä suosituilta esiintyjiltä, mieleeni
on jäänyt yksi hauska tapahtuma, kun pieni poika toivoi
Katri Helenalta laulua ”Uunolta paloi mankka*”, meinasi
laulajalta mennä kyseinen laulu nauruksi. ”
- Tapio
*Una Paloma Blanca.

Juhlavuosi näkyy Prisma Seppälässä
muun muassa vaihtuvina juhlatuotteina sekä 18.-20.11.2022
vietettävänä juhlaviikonloppuna.
Juhlatuotteet ja lisää asiakkaidemme
tarinoita löydät verkkosivuiltamme:
keskimaa.fi/prisma50
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HYVÄÄ TEKEMÄSSÄ

Itsensä kouluttaminen
ei mene hukkaan
Paula Paavola haluaa oppia ja kehittyä työssään:
”Itsensä kouluttaminen ei mene hukkaan, innostus ja
oppi tarttuu työyhteisöön”
Teksti: Katja Hyytiälä

P

risma Palokan ruokatorivastaava Paula Paavola saapui
Osuuskauppa Keskimaalle
töihin vuonna 2016 ja on sen jälkeen
suorittanut jo kolme eri tutkintoa
työn ohessa. Jokainen koulutus on
tuonut Paavolan sen hetkiseen positioon lisäosaamista, motivaatiota ja
reippaasti innostusta.
– Keskimaalla työskennellessä
olen suorittanut jo liiketoiminnan
perustutkinnon (merkonomi), liiketoiminnan erikoisammattitutkinnon
(ruokamestari) ja lähiesimiestyön
ammattitutkinnon, Paavola summaa.
Koulutuksista Paavola on saanut
tietää Keskimaan sisäisen viestinnän
kautta. Kun kiinnostus on herännyt,
hän on käynyt keskustelun aiheesta
esihenkilönsä kanssa ja hakenut
mukaan. Työpaikalla opiskeluintoon
on aina suhtauduttu positiivisesti.
– Jokainen esihenkilö on kannustanut, tsempannut ja ollut kiinnostunut siitä, miten minun opiskeluni
sujuu. Se, että Keskimaa mahdollistaa kouluttautumisen työntekijöilleen on ihan huippu juttu, ei sitä ihan
joka paikassa tarjota.
Paavola on aina ollut kiinnostunut
ruoanlaitosta ja asiakaspalvelusta.
Ruokatorivastaavana hän on päässyt
yhdistämään intohimonsa ruokaan,
ravintolakokin pohjakoulutuksensa
ja rakkauden asiakaspalveluun sekä
johtamiseen.
– Ruokatorivastaavana olen esihenkilönä tiimilleni ja tukena myymäläpäälliköllemme. Lisäksi huolehdin

ruokatorimme toiminnasta: teen tilaukset, asiakaspalvelutyötä, käsittelen raaka-aineita ja valmistan
muun muassa tuotteita myyntiin.
Oman tiimini opettamisen lisäksi
käyn Keskimaan eri toimipaikoissa
valmentamassa ruokatoriasioissa.
Tällä hetkellä Paavolalla on käynnissä neljäs Keskimaan mahdollistama koulutus – Kalamestarivalmennus.
–Olen mykistynyt miten hyvään
koulutukseen olen jälleen päässyt. Olen tavannut kalatoimittajia,
nostanut ammattilaisten kanssa
merellä rysiä, saanut heiltä oppia
kalankäsittelyssä ja päässyt tekemään kalaruokia keittiöpäivissä. En
malta odottaa, että pääsen viemään
kaikki opit ja vinkit omalle tiimilleni.
Minulla on työ, johon tulen aina ilolla
ja lähden hymyissä suin kotiin.

Kalamestariopiskelijat Sini Nivala ja Paula
Paavola tutustumassa Loviisassa Söderby Laxin toimintaan.
Samalla reissulla naiset pääsivät merelle
nostamaan rysiä.

KUVA: SINI NIVALA
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KUVA: TERO TAKALO-ESKOLA

Keskimaalla voit käyttää omaa
potentiaaliasi eri tavoin ja
omaan tilanteesi sopien. Tarjoamme mahdollisuuksia, sinä
päätät mihin tarttua.
Tule osaksi työyhteisöämme,
etsimme työntekijöitä, emme
robotteja!
Katso avoimet paikat:
keskimaa.fi/rekry

ä
m
ä
l
E
on ruokaa
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Kaikkea luonnon
keskelle
S-Etukortilla Keskimaan Prismoista 28.9.–9.10.

Ulkoilutakit, -housut ja
-haalarit

-20%
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Sokkarin Shoppailut
pe–su 7.–9.10.
Iloa ja inspiraatiota syksyyn keskustan sykkivästä sydämestä!
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Parhaat pikkujoulut
varataan nyt!

Paras startti
PÄIVÄÄSI

Tutustu tarjontaamme ja pyydä tarjous –
suunnitellaan yhdessä toiveidesi mukaiset juhlat!
Ota yhteyttä ryhmävarauksissa myyntipalveluumme
sales.jyvaskyla@sokoshotels.fi,
yksittäiset pöytävaraukset seurueellesi
hoidat vaivattomasti Raflaamossa.

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 31.12. asti

AAMIAINEN

16,50 €

(norm. 19,50 €)

www.raflaamo.fi

kitchen
&lounge

Perjantai on Pizzantai:
antipastit, valitsemaasi pizzaa niin paljon
kuin haluat ja jälkkäriksi pannacotta.
ROSSON PIZZANTAI
S-ETUKORTILLA 25,90 €/HLÖ NORM. 29,90 €
Tarjolla vain perjantaisin. Fantasia-pizza ei sisälly Pizzantaihin.

rosso.fi
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rossojyvaskyla

Rosso Jyväskylä
Asemakatu 4
rossojyvaskyla

aan
Tervetuloa naauuttisim
syksyn m ta!

RUOKALISTAMME

ON VAIHTUNUT
VARAA PÖYTÄ: raflaamo.fi/jalo

AMARILLON ALKURUOISSA
ON MISTÄ VALITA!


Tällä etusetelillä

OTA 3, MAKSA 2
ALKURUOKAA.

Amarillon alkuruoilla pääset tutustumaan keittiömme
tyyliin valmistaa ruokaa ja voit rohkeasti kokeilla jotain
mitä et ole ikinä ennen maistanut.
Valitse listaltamme kolme alkuruokaa ja maksa
kahdesta. Me tarjoamme edullisimman.

Mitä jos vähentäisit?

Me tarjoamme edullisimman.

1 etu/etuseteli. Voimassa maanantaista torstaihin 3.–20.10.
Amarillossa, Puistokatu 2, Jyväskylä.
Ei voimassa lounasaikaan. Ei voi yhdistää muihin etuihin / alennuksiin.



Green Eggissä lokakuusi voi olla myös lihaton.
Uudistuneelta listaltamme löydät monia hyviä vaihtoehtoja
liharuokien tilalle. Tervetuloa kaverin kanssa testamaan
listauutuutta Halloumitortillaa!
Lokakuussa kaksi annosta yhden hinnalla.

Tällä etusetelillä

2 HALLOUMITORTILLAA
YHDEN HINNALLA
Norm. 18,00€/kpl

1 etu/etuseteli. Voimassa ma–to 31.10.2022 asti Green Eggissä,
Kauppakatu 27, Jyväskylä. Ei voimassa lounasaikaan.
Ei voi yhdistää muihin etuihin / alennuksiin.

RUOKALISTAMME
UUDISTUI
Jotta asiat eivät menisi pahasti metsään, menimme
puolestasi poimimaan syksyn parhaat maut.

ON
ht

206 mm

ig

ki

tchen

n

R

-20%
(norm. 29,90€)

L U TI
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BA

Tutustumisetuna su–to 2.–16.10.
listauutuus KARITSAN POTKA
S-Etukortilla

RE

Tervetuloa tutustumaan Revolutionin
uunituoreeseen menuun.

Upeiden skandinaavisten metsien, maiden ja
vetten inspiroimaa puhdasta ruokaa
modernisti toteutettuna.
REVOLUTION

bar kitchen night
@revolutionjkl · revolutionjkl.fi
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KOKO VIIKKO
ILMAN KOKKAUSTA KOTONA!

Katso noutopöydän tarjoiluajat:
abcasemat.fi
14

KUVA: JIRI HALTTUNEN

KESKIMAAN
ASIAKASOMISTAJAPELI
to 27.10.2022

JYP-PELICANS
S-Etukortilla

2 lippua 1 hinnalla
kaikki normaalihintaiset liput.

Erikoishintaiset liput myynnissä: JYP-toimisto, ravintola Hurrikaani.

Elämänturvaa
liikenteessä
Paikallisena elämänturvatekona lahjoitamme syksyisin
heijastinliivejä toimialueemme päiväkodeille, kouluille
ja seuroille.
150-vuotisjuhlavuotemme kunniaksi lahjoitimme tänä
syksynä 1500 heijastinliiviä eri puolille Keski-Suomea.
Meille on tärkeää, että erityisesti pienet kulkijat tulevat
nähdyksi liikenteessä. Muista sinäkin käyttää
heijastinta!
Turvallista syksyä!
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AJANVARAUKSELLA PALVELEMME JYVÄSKYLÄSSÄ:

PALVELEMME VUORONUMEROLLA:

Prismat Palokka, Keljo ja Seppälä
sekä Sokkarin kauppakeskus.

Palokka ark. 10–17
Keljo ark. 10–17
Sokkari ark. 10–17
Seppälä ark. 10–17, la 10–16
Käteispalvelut ark. 10–12

Lisäksi voit varata ajan S-market Keuruun,
Jämsän ja Äänekosken Asiakasomistajapalvelu
ja S-Pankkipisteille.

S-market Jämsä ti ja pe klo 11–17,
S-market Äänekoski ma ja to klo 11–17,
S-market Keuruu to klo 11–17.
Ei käteispalvelua.

