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Kokoustajan
luottopakkina

Terveellisempiä vaihto-
ehtoja joulukalenteriksi 
Vaajakoskelta

Säästetään sähköä 
yhdessä

JOULUKUU 2022



Jyväskylän kaupunginteatteri 

HIIRENLOUKKU
S-Etukortilla liput 28,50 € (norm. 32,50 €)
Pe 16.12.    klo 19.00

TANGO SATEESSA
S-Etukortilla liput 28,50 € (norm. 32,50 €)
Ke 14.12.    klo 19.00

SURUTTOMAT
S-Etukortilla liput 43,50 € (norm. 47,50 €)
Pe 30.12.    klo 19.00

LUMIKUNINGATAR 
S-Etukortilla liput 20,50 € (norm. 24,50 €)
To 8.12.    klo 18.00
To 5.1. klo 18.00

Katso lisää: 
www.jyvaskyla.fi/kaupunginteatteri

Hullu kaupunki

STAND UP -ILLAT
S-Etukortilla liput -5 € normaalihinnoista
La 3.12.    klo 19.00 ja 21.00
Pe 9.12.    klo 19.00 ja 21.00
La 10.12.    klo 19.00 ja 21.00
Pe 16.12.  klo 19.00 ja 21.00
La 17.12.    klo 19.00 ja 21.00

Katso esiintyjät ja osta liput: 
www.freiproductions.fi/hullu-kaupunki

Taulumäen kirkko

JOULUN RAUHAA -KONSERTTI
Saija Tuupanen & Teemu Roivainen 
S-Etukortilla liput 33,00 € (norm. 38,00 €)
Ma 12.12.   klo 19.00 

Osta liput: ticketmaster.fi

Tapahtumia Sinulle

S-Etukortilla liput -5 € normaalihinnoista

www.freiproductions.fi/hullu-kaupunki

Saija Tuupanen & Teemu Roivainen 
S-Etukortilla liput 33,00 € (norm. 38,00 €)
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TOIMITUSJOHTAJAN TERVEHDYS

AJANKOHTAISTA JOULUKUUSSA

1MYYMÄLÄUUDISTUKSIA HUHTASUOLLA, 
KONGINKANKAALLA JA ÄÄNEKOSKELLA

Sale-ketjun myymäläuudistukset etenevät
Keskimaan alueella. Sale Huhtasuon uudistuneen 
myymälän avajaisia juhlittiin lokakuun lopulla ja 
Konginkankaalle avattiin uusi Sale-myymälä mar-
raskuussa. Salen uudistunut myymäläkonsepti on 
raikas ja asiakkaiden tarpeita huomioiva.
   S-market Äänekosken uudistuksen ensimmäi-
nen vaihe on valmistunut. Remontin aikana niin 
myymälän ilme kuin valikoimat ja esillepanot on 
päivitetty, myös Ruokatorille on tehty merkittävä 
kasvojen kohotus. S-marketin kanssa saman 
katon alla ovat marraskuussa aloittaneet Kotipiz-
za ja Silmäasema. Ensi vuoden puolella kauppaan 
saadaan vielä ruoan verkkokaupalle uusi noutotila 
sekä Fazerin myymäläleipomo aloittaa toimintansa. 

2VIITASAAREN ABC:N REMONTTI VALMISTUU 
JOULUKUUN ALKUUN 

Vuonna 2005 avattu ABC Viitasaari on päivitetty 
marraskuun aikana ABC-ketjun brändiuudistuk-
sen mukaiseksi, niin sisä- kuin ulkoilmeen osalta. 
Liikennemyymälän asiakastiloja on raikastettu ja 
niin ravintolan kuin marketinkin valikoimia on hiottu 
vastaamaan entistä paremmin asiakkaiden tar-
peita. Erityistä huomiota on kiinnitetty kiinteistön 
talotekniikan ja kylmälaitteiston nykyaikaistami-
seen ja uudistamiseen energiatehokkaammiksi.  

3HELPOTUSTA JOULUN RUOKAOSTOKSIIN 
Joulu lähestyy ja joulunviettoon liittyvät hankin-

nat ovat varmasti monella jo suunnitelmissa. Olisiko 
tänä vuonna aika kokeilla joulun ruokaostosten 
hankkimista s-kaupat.fi -verkkokaupasta? Kes-
kimaalla on 13 myymälää Keski-Suomen alueella, 
joista ruokaostokset on mahdollista tilata valmiiksi 
kerättyinä joko myymälän noutopisteeseen tai 
kotiin toimitettuna. Joulun ruokatilauksen voi tehdä 
kätevästi, vaikka kotisohvalta ja noutaa sinulle
sopivaan aikaan. Varaa oma nouto- tai toimitusai-
kasi ajoissa osoitteesta: www.s-kaupat.fi
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Vaiherikas vuosi 2022

Me keskimaalaiset olemme valmistautuneet yhteen vuoden 
vilkkaimmista ajanjaksoista, kun joulukauppa toden teolla 
käynnistyy. Samaan aikaan ravintoloissamme nautitaan 

joululounaita ja vietetään pikkujouluja. Vaiherikkaan vuoden 
jälkeen joulunodotus tuo mukavan piristyksen niin lapsille kuin 
aikuisillekin.

Kulunut syksy on ollut kiireinen ja hyvin eritahtinen kuin pari 
edellistä vuotta. Kotona oleskelun sijaan ihmiset liikkuvat tuttuun 
tapaan ja erilaisia tapahtumia on järjestetty kahden koronavuo-
den jälkeen kuin ”ennen vanhaan”. Tilanteen normalisoituminen 
on näkynyt myös ravintoloissa jo pitkin syksyä ja etenkin näin 
pikkujouluaikaan.

Mukavista yhteisistä hetkistä ja tulevasta joulun odotuksesta 
huolimatta on myös huomioitava elämään epävarmuutta tuovat 
asiat. Energiankriisin ja inflaation vaikutukset ovat ilmeisiä ja 
kaikkien arkeen vaikuttavia. Nähtäväksi jää miten maailman myl-
lerrys vaikuttaa joulukauppaan ja miltä tilanne energian riittävyy-
den suhteen talven pakkasilla näyttää. 

Olemme viimeisten vuosien aikana investoineet Keskimaalla mer-
kittävästi toimipaikkojemme energiatehokkuuteen. Onneksemme 
olemme olleet sen osalta etumatkalla, kun lähes kaikissa myymä-
löissämme on uusittu kylmäkalusteita ja päivitetty talotekniikkaa 
energiatehokkaampiin järjestelmiin. Näillä on merkittävät vaiku-
tukset energiatehokkuuteen, jota nyt tarkkailemmekin entistä 
kriittisemmin. Kerrommekin enemmän energiansäästötoimenpi-
teistämme sivulla 6.

Toivotaan, että kaikille meille lämpöä ja valoa riittää niin jouluna 
kuin talven pakkasinakin. Yhdessä näistäkin haasteista selvitään.

Hyvää joulunaikaa toivottaen,  

Antti Määttä 
toimitusjohtaja, kauppaneuvos
Osuuskauppa Keskimaa
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HYVÄÄ TEKEMÄSSÄ

Teksti: Katja Hyytiälä, kuvat: Taina Ristikivi

Erinomaisten 
tilojen lisäksi pa-
nostamme hyvään 
palveluun ja her-
kulliseen ruokaan.  

Alexandrassa on run saas ti 
muunneltavia ja mo neen tar-
pee seen tai pu via ko kous ti lo ja, 

muu ta man hen gen sym paat ti ses ta 
Sep pä läs tä 160 hen gen ke hut tuun 
Ihan to laan. Kokoustilat sijaitsevat 
keskellä eläväistä Jyväskylää. Asiak-
kaan viihtyminen on alexandralaisille 
sydämen asia.

- Silloin kun kokoonnutaan syystä 
tai toisesta yhteen on puitteiden ja 
tarjoilujen toimittava. Erinomaisten 
tilojen lisäksi panostamme hyvään 
palveluun ja herkulliseen ruokaan. 
Järjestämme jokaisen talomme ta-
pahtuman vahvalla ammattitaidolla 
ja suurella sydämellä. Tarjoilumme 
koostuvat paikallisista tuotteista ja 
oman keittiömme valmistamista her-
kuista, kertoo Original Sokos Hotel 
Alexandran ravintolapäällikkö Minna 
Ahonen.

Kokouksien tarjoilut ovat valit-
tavissa valmiista paketeista tai 
räätälöityinä. Tilat valmistellaan aina 
asiakkaan toiveiden ja tarpeiden 
mukaan. Alexandrassa kokoustavat 
asiakkaat voivat keskittyä siihen, 
minkä vuoksi ovat kokoontuneet yh-
teen, henkilökunta huolehtii kaikesta 
muusta.

- Meiltä löytyy sinulle varmasti 
sopiva tila ja palvelut. Ystävällinen 
henkilökuntamme palvelee sinua niin 
suunnitteluvaiheessa kuin toteutuk-
sessa ja on tavoitettavissa vierailusi 
aikana. Otamme jokaisen meille tule-
van porukan yksilöllisesti huomioon. 

Autamme sopivan tilan löytämises-
sä, kokoamme tarjoilut toiveitasi 
kuunnellen ja olemme tukenasi tek-
nisissä haasteissa. Haluamme, että 
meillä viihdytään ja nautitaan olosta, 
Ahonen jatkaa.

Etsitkö kokous- tai juhlatilaa Jyväskylän keskustasta?
Ori gi nal Sokos Hotel Alexan dran tiloista löydät 15 räätälöitä-

vää tilaa erilaisille kokouksille ja tapahtumille.

Tervetuloa kokoustamaan
Original Sokos Hotel

Alexandraan

TUTUSTU TILOIHIMME VERKOSSA
Sekä Original Sokos Hotel 
Alexandran että Solo Sokos Hotel 
Paviljongin kokoustilat löytyvät 
osoitteesta sokoshotels.fi. 
Osa tiloista on varattavissa suoraan 
verkkosivuilta, mutta varaus onnis-
tuu myös soittamalla tai täyttämällä 
tarjouspyyntölomakkeen. Kaikki tilat 
saat näkyviin valitsemalla ”Myös 
tilat, joita ei voi varata verkossa”.

NAUTITAAN JOULUSTA!
Pian on jälleen aika nauttia 
joulun mauista ja tunnelmasta. 
Alexandran joululounas kate-
taan 12.–16.12.2022, klo 11–13. 
Tarjolla on perinteitä kunnioit-
taen runsaat jouluherkut ripauk-
sella jotakin uutta. Olethan 
ajoissa liikkeellä ja teet
pöytävarauksen.  

Alexandran herkullinen
joululounas S-Etukortilla 46 €
(norm. 53 €). 



5

KOLME SYYTÄ RAKASTAA

Teksti: Kristiina Tammitie

Parempien valintojen ruokakulttuurin 
edistämiseen tähtäävän Foodinin 

joulukalenteriuutuudet on rakennettu 
rakkaudella. Ne kutsuvat viettämään 

kiireettömiä hetkiä herkullisten ja 
terveellisempien yllätysten parissa. 

Terveellisempiä
vaihtoehtoja

Vaajakoskelta 

1 Foodinin Raakasuklaa- sekä Paremmat välipalat 
-joulukalenterit on valmistettu Foodinin tehtaalla 

Vaajakoskella. Koko perheelle sopivat kalenterit ehtii 
vielä poimia ostoskärryyn Keljon, Palokan tai Seppälän 
Prismasta. Paremmat välipalat -kalenteri löytyy myös 
useista Keskimaan S-marketeista. 

2 Ihanan erilaiset joulukalenteriuutuudet sisältävät 
mm. proteiini- ja välipalapatukoita, pähkinöitä, kuor-

rutettuja marjoja ja hedelmiä sekä raakasuklaalevyjä 
– rakastettuja Foodin-klassikoita sekä uniikkeja, kalen-
tereihin kehitettyjä uusia makuelämyksiä.

3Foodinin joulukalenterit inspiroivat terveellisempien 
ja ekologisten luomu- ja vegaaniherkkujen pariin, 

antaen luvan pieneen nautiskeluhetkeen hyvällä oma-
tunnolla. Foodinin ideana on, että tuote tekee hyvää 
käyttäjälle, tuottajalle ja ympäristölle. 

Kokousemäntä Anne Lamberg on 
työskennellyt Original Sokos Hotel 

Alexandran tiloissa 34 vuotta. 
Ensimmäisen kerran hän astui hotelliin, 

kun se kulki nimellä Raatihotelli. 

Kokoustajan
luottopakkina
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Joulukalenterimme 
ovat myynnissä Pris-
mojen ja suurimpien 
S-marketien lisäksi 
omassa verkkokau-
passamme, Foodinin 
luova johtaja Maria 
Jalkanen kertoo.

- Työni hotelliemäntänä sisälsi muun muassa siivousta, 
pyykkien pesua, lakanoiden mankelointia ja pöytäliinojen 
tärkkäämistä. Paljon on tuon jälkeen muuttunut, muiste-
lee Lamberg.

Vuonna 1990 Raatihotelli siirtyi yksityiseltä omistajal-
ta Keskimaan omistukseen ja nimi vaihtui Sokos Hotel 
Alexandraksi.

- Tuolloin hotellilla oli kolme kokoustilaa, nykyisten 15 
sijaan. Minusta tuli näiden tilojen kokousemäntä. Haluan 
olla läsnä asiakkaille ja pitää huolta, että heillä menee 
kaikki hyvin tiloissamme. Kokousemäntänä olen yhdys-
side keittiön, tarjoilupuolen ja kokoustavien asiakkaiden 
välillä.

Toimintatapoihin kuuluu, että asiakkaille soitetaan en-
nakkoon ja käydään läpi heidän toiveensa ja räätälöidään 
tarjoilut ja tila tarpeiden mukaiseksi.

- Ammattilaistemme tiedolla ja taidolla pystymme 
vastaamaan monenlaisiin toiveisiin. Asiakas voi meillä 
keskittyä oleelliseen – me huolehdimme siitä, että kaikki 
toimii. Mottoni onkin, että kaikki käy – paitsi liian pienet 
kengät.

Lue koko juttu verkosta: keskimaa.fi/meille-toihin

Teksti: Katja Hyytiälä
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Säästetään sähköä yhdessä
Valtakunnallisten energiansäästötalkoiden tavoitteena on, että energiaa riittää

talvella kaikille. Keskimaa on mukana talkoissa.
Teksti: Katja Hyytiälä, kuva: Jani Rutanen

Sitoudumme kantamaan oman vastuumme valtakunnal-
lisissa energiansäästötalkoissa, jossa koko S-ryhmä on 
mukana. 

 – Alennamme toimipaikoissamme sisäilman lämpötilaa 
pysyvästi yhdellä asteella, kun lämmitys alkaa. Varau-
dumme vähentämään sähkön kulutusta, pienennämme 
tehohuippujen aikana ilmanvaihdon minimiin ja säädäm-
me valaistusta pienemmäksi, avaa Osuuskauppa Keski-
maan talousjohtaja Niko Toivanen. 

Säästötoimenpiteet sähkönkäytön huippukulutuspiik-
kien osalta toteutetaan Keskimaan kiinteistöissä, joissa 
ne ovat teknisesti mahdollisia ja järjestelmät omassa 
hallinnassa. Keskimaan keskitetystä energianhallinnasta 
vastaa SOK Kiinteistöässä.

 – Yksittäisessä myymälässä muutos voi tarkoittaa noin 
viiden prosentin laskua lämmitysenergian kulutuksessa. 
Koko kaupparyhmän tasolla asteen alennus vastaa reilun 
800 sähkölämmitteisen omakotitalon vuosittaista säh-
könkulutusta, kertoo SOK Kiinteistöässän Osuuskauppa 
Keskimaan asiakasvastaava Atte Korhonen.

Kyseisten toimenpiteiden lisäksi Keskimaan henkilöstö 

haastetaan ideoimaan ja jakamaan vinkkejä energian-
säästöksi.

- Merkittävimmät energiankuluttajat toimipaikoissam-
me ovat yksikön toimialasta riippuen kylmäkalusteet, 
ravintolalaitteet, jäähdytys, lämmitys, ilmanvaihto sekä 
valaistus. Annamme toimipaikoille Kiinteistöässän kans-
sa ohjeistusta ja linjaamme yhteisiä energiansäästötoi-
menpiteitä, Toivanen summaa.

FIKSUA ENERGIANKÄYTTÖÄ JO VUOSIA
S-ryhmän omalla tuuli- ja aurinkovoimalla tuotettu sähkö 
kattaa lähes kaiken kaupparyhmän sähkön kulutuksesta. 

– Olemme vuosien ajan panostaneet järjestelmällisesti 
energiatehokkaisiin kylmäkalusteisiin, jotka ovat tuoneet 
merkittävää energiansäästöä. S-ryhmän energiankulu-
tus on vähentynyt yli 40 prosenttia vuodesta 2010. Keski-
maan liiketoimintojen osalta vertailukelpoinen energian-
kulutus on vähentynyt samassa ajassa 30 prosenttia, 
summaa Korhonen.

”Keskimaa on omilla ener-
giansäästöteoillaan muka-
na valtionhallinnon Astetta 
alemmas -energiansäästökam-
panjassa. Kampanjan verk-
kosivuille on listattu vinkkejä 
energiansäästöön ja kaikkien 
mukana olevien yritysten teot”, 
vinkkaavat Atte Korhonen ja
Niko Toivanen.

astettaalemmas.fi

Etu kertaostoksesta. Ei voi yhdistää muihin alennuksiin.
Valikoima vaihtelee myymälöittäin.

2 käyttötavaratuotetta *

S-mobiilin etukupongilla Keskimaan Prismoista
ma–su 28.11.–4.12. 

* Etu ei koske isoja kodinkoneita, televisioita, näyttöjä, urheilu- ja älykelloja, matkapuhelimia, pelikonsoleita, tabletteja, tietokoneita ja tulostimia, 
ESD-tuotteita, sähköpyöriä, polkupyöriä eikä elintarvikkeita, eläinruokaa ja -tarvikkeita, hygieniatuotteita, kertakäyttöastioita, kosmetiikkaa, luku- ja 

aurinkolaseja, kynttilöitä, puhdistusaineita, siivoustarvikkeita, sanoma- ja aikakauslehtiä, tupakointi- ja alkoholituotteita, osaa lastentarvikkeista 
(päivittäistavaraosastolla myytävät tuotteet), vaippoja, pehmopapereita, postimerkkejä,  lahjakortteja ja latausseteleitä, urheiluravinteita, vitamiineja, 

hivenaineita, puhelinliittymiä eikä Saunalahti Prepaid -kortteja. 

-20%
Etu on saatavissa pukeutumisen, kodin, pihan, puutarhan ja

remontoinnin sekä osasta sportin, viihteen ja kodintekniikan* tuotteista.
Ei voi yhdistää muihin etuihin/tarjouksiin.

Kaikkea jouluun.

HYVÄÄ TEKEMÄSSÄ
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Etu kertaostoksesta. Ei voi yhdistää muihin alennuksiin.
Valikoima vaihtelee myymälöittäin.

2 käyttötavaratuotetta *

S-mobiilin etukupongilla Keskimaan Prismoista
ma–su 28.11.–4.12. 

* Etu ei koske isoja kodinkoneita, televisioita, näyttöjä, urheilu- ja älykelloja, matkapuhelimia, pelikonsoleita, tabletteja, tietokoneita ja tulostimia, 
ESD-tuotteita, sähköpyöriä, polkupyöriä eikä elintarvikkeita, eläinruokaa ja -tarvikkeita, hygieniatuotteita, kertakäyttöastioita, kosmetiikkaa, luku- ja 

aurinkolaseja, kynttilöitä, puhdistusaineita, siivoustarvikkeita, sanoma- ja aikakauslehtiä, tupakointi- ja alkoholituotteita, osaa lastentarvikkeista 
(päivittäistavaraosastolla myytävät tuotteet), vaippoja, pehmopapereita, postimerkkejä,  lahjakortteja ja latausseteleitä, urheiluravinteita, vitamiineja, 

hivenaineita, puhelinliittymiä eikä Saunalahti Prepaid -kortteja. 

-20%
Etu on saatavissa pukeutumisen, kodin, pihan, puutarhan ja

remontoinnin sekä osasta sportin, viihteen ja kodintekniikan* tuotteista.
Ei voi yhdistää muihin etuihin/tarjouksiin.

Kaikkea jouluun.
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ASIAKAS-
OMISTAJAPÄIVÄT 

S-Etukortilla kaikki
normaalihintaiset tuotteet

8.–11.12.

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

EMOTION SEPPÄLÄ 
ma–pe 10–20
la 10–18, su 11–18

Etua ei voi yhdistää muihin  
tarjouksiin tai alennuksiin.  
Ei koske lahjakortteja, postimerkkejä  
eikä parturi-kampaamon ja  
kauneushoitolan palveluita. 
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PA R H A A N 
J O U L U N  A I N E K S E T
Hyppysellinen hyvää palvelua, mestareiden mainioita vinkkejä, 

kukkurallinen Mestarin Torin tuoreita herkkuja – meillä on 
ripaus joulun taikaa. Tervetuloa jouluostoksille Mestarin Herkkuun!

J O U L U N
A N N A 

Y L L ÄT TÄ Ä

Mestarin Herkku
ma–pe 7–22, la 8–22 su 10–22

mestarinherkku.fi

5€O s t a e s s a s i  5 0  e u r o l l a 
TÄ M Ä  S E T E L I  O N  S I N U L L E 
5  E U R O N  A R V O I N E N

I L O A
J O U L U -

Voimassa 24.12.2022 asti Mestarin Herkussa. Yksi kuponki/ostoskerta. 



10

Kirjolohta ja sinappi-smetanakastiketta (L,G)

Karjalanpaistia (M,L,G)

Joulukinkkua ja talon sinappia (M,L,G)

Perunalaatikkoa (L,G)

Porkkanalaatikkoa (L,G)

Lanttulaatikkoa (L,G)

Keitetyt  perunat (M,L,G)

Jouluinen salaattipöytä

Joulutorttu ja kahvi (L)

Kirjolohta ja sinappi-smetanakastiketta (L,G)

S-ETUKORTILLA

17 90

Joulun noutopöytä
on tarjolla 6.-7.12.

Vihreä hinta vain S-Etukortilla, ilman korttia 19,90 €. 
Lapset 3-7-vuotiaat 5,90 € ja juniorit 8-12-vuotiaat 7,90 €. 
Alle 3-vuotiaat syövät aikuisten ruokaillessa veloituksetta noutopöydästä.
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Tervetuloa joululounaalle
Sataman Viilun upeisiin
maisemiin. 

Katamme runsaan joululounaan
juhlatiloihimme 2. kerrokseen
arkisin 13.–22.12. klo 11–14.
(15.–16.12. klo 12–14)

VIILUN
JOULULOUNAS
S-Etukortilla 42 €/hlö
norm. 45 €/hlö

Pöytävaraukset:

Palvelupäällikkö
Sari Nyyssönen
Puh. 010 767 5963
sari.nyyssonen@sok.fi

HETKI
MEILLÄ ON
AINA JUHLA.

@satamanviilu

Myyntipalvelumme
Puh. 020 123 4640
sales.jyvaskyla@sokoshotels.fi 

Puhelun hinta 010-alkuisiin numeroihin 0,0835 €/puhelu + 0,1209 €/min,
020-alkuisiin numeroihin 0,0835 €/puhelu + 0,1669 €/min.

S-Biilissä hoidat sekä asiakasomistajuuteen että S-Pankin asiakkuuteen  
liittyvät palvelut.

VOIT MUUN MUASSA:
· liittyä asiakasomistajaksi
· tehdä muutoksia asiakasomistajatalouteesi
· hoitaa kuntoon tili- ja korttiasiat
· tilata verkkopankkitunnukset
· hakea S-Lainaa

Neuvomme myös S-mobiilin ja muiden asiakasomistajan sähköisten palveluiden 
käytössä. S-Biilissä saat hyviä vinkkejä, kuinka voit hyötyä eniten asiakasomista- 
juudestasi. S-Biiliin ei tarvitse varata aikaa etukäteen. Saat vuoronumeron  
toimipaikan aulassa olevasta vuoronumerolaitteesta.

Kun tulet hoitamaan pankkiasioita, tarvitset henkilöllisyystodistuksen. Ota siis mukaasi joko voimassaoleva passi tai 
henkilökortti. Voit tunnistautua myös S-mobiililla. Lisätietoa S-Pankin hyväksymistä henkilöllisyystodistuksista: S-Pankki.fi

TERVETULOA S-BIILIIN
MEILLÄ ASIOINTI ON HELPPOA!

TARKISTA MILLOIN  
S-BIILI VIERAILEE OMALLA  

PAIKKAKUNNALLASI: 
  

keskimaa.fi/s-biili
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Mutkattoman juhlan aika
JUHLAMENUT S-Etukortilla alk. 27,50 €  

norm. alk. 30,10 €

Rosso Jyväskylä 
Asemakatu  4 

rosso.fi  rossojyvaskyla   rossojyvaskyla

FREETIME

MONDAY 5.12.

KAUPPAKATU 30, JYVÄSKYLÄ

FREETIME

LIVE

RÄJÄYTTÄJÄT 
LIPUT ENNAKKOON: LIVETO.IO

Ihana nähdä, ystävät hyvät! 
Nyt on rillottelun paikka.

RILLOTELLAAN

AMARILLO JYVÄSKYLÄN
PIKKUJOULUMENU

S-Etukortilla 29,90 €
(normaalisti jopa 38,80 €)

ALKUUN:
Green Wings tai Pulled Beef Soft Taco

PÄÄRUOAKSI:
Wege Steak tai Grilled Pork

JÄLKKÄRIKSI:
Passion & Coconut Cotta

Tarjous on voimassa S-Etukortilla
ma–to 1.–22.12. Amarillo Jyväskylässä.

Tervetuloa rillottelemaan!

Puistokatu 2, Jyväskylä
raflaamo.fi
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KAIKKEA HYVÄÄ KAHDELLE

GREEN EGG MENU
Ruokalistamme kehutuimmat elementit

yhdeksi annokseksi koottuna.

S-Etukortilla

45,00 €
(norm. 49,00 €)

GREEN EGG, KAUPPAKATU 27, JYVÄSKYLÄ
RAFLAAMO.FI               @GREENEGGJKLRAFLAAMO.FI               @GREENEGGJKLRAFLAAMO.FI               @GREENEGGJKLRAFLAAMO.FI               @GREENEGGJKLRAFLAAMO.FI               @GREENEGGJKLRAFLAAMO.FI               @GREENEGGJKL

Alexandran
JOULULOUNAS

12.–16.12.2022 KLO 11–13

S-Etukortilla 46 € (53 €) 

Tunnelmallinen joululounas syntyy  
ihmisten aidosta läsnäolosta ja  

ruokapöydän herkuista,  
kaikessa rauhassa nautittuna.  
Tervetuloa herkuttelemaamn 

joulun mauilla! 

Tervetuloa nauttimaan tunnelmallisesta ja 
 herkullisesta joululounaastamme.  

JOULULOUNAS TRATTORIA AUKIOSSA  
19.–23.12. KLO 11–13

39 €

AUKIO
TRATTORIA

Lutakonaukio 10, 40100 Jyväskylä

kauppakatu 30, jyväskylä

Jyvääskylä
menu

Kermainen rapukeitto (L) 9,90€alkuruoka:

lohi (L,G) 26,00€

naudan ulkofile (L,G) 34,00€

grillattua Kukkakaalia (G,ve) 24,00€
Pääruoat:

jälkiruoka:

KALAmenu 
S-Etukortilla

41,00€
(43,00€)

juustolauta (L, g) 9,90€

lihAmenu 
S-Etukortilla 

47,00€
(49,00€)

vegemenu 
S-Etukortilla 

39,00€
(41,00€)
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ETUMAANANTAIETUMAANANTAI
Laskettele edullisemmin Laajiksessa

maanantai-iltaisin S-Etukortilla:
3h iltalippu 19€ (norm. 33€)

3h välinevuokraus 19€ (norm. 27€)

laajis.fi/etumaanantailaajis.fi/etumaanantai

YONA
SHOWTIME 23.00

FREE ENTRY    K18

pe 9.12.

REVOLUTION
bar    kitchen    night

Kauppakatu 30, Jyväskylä 
@revolutionjkl · revolutionjkl.fi
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Turvaa parhaimmalle ystävällesi
– lataa LemmikkiHelppi



ETSIMME 
TYÖKAVEREITA, 

EMME ROBOTTEJA.
kesä

Meillä on satoja avoimia paikkoja ympäri Keski-Suomen.  
Hakuaika alkaa 2.1.2023. Älä aikaile,  

palkkaamme parhaat tekijät jo hakuaikana! 

keskimaa.fi/kesatyo


