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On jälleen Ilo auttaa
keskisuomalaisia

Jennan lapsuuden unelma-
ammatti kävi toteen

Viilun yläkerta on
juhlan paikka

MAALISKUU 2023



Jyväskylän kaupunginteatteri 

HIIRENLOUKKU
S-Etukortilla liput 28,50 € (norm. 32,50 €)
To 16.3.    klo 19.00

PARIT
S-Etukortilla liput 28,50 € (norm. 32,50 €)
Pe 17.3.    klo 19.00

POIKAKOODI
S-Etukortilla liput 28,50 € (norm. 32,50 €)
La 25.3.    klo 13.00

Katso lisää: 
www.jyvaskyla.fi/kaupunginteatteri

Riihivuori

ETUTORSTAIT RIIHIVUORESSA
Joka torstai-ilta koko kauden ajan
lasket S-Etukortilla  halvemmalla
• Iltalippu (16–20) 17 €
• Välineet (16–20) 19 €

riihivuori.fi

Laajis

ETUMAANANTAI
Joka maanantai-ilta koko kauden ajan S-Etukortilla
• 3 h iltalippu  19 € (norm. 33 €)
• 3 h välinevuokraus 19 € (norm. 27 €)

Lue lisää: laajis.fi/etumaanantai

Tapahtumia Sinulle

ETUMAANANTAIETUMAANANTAI
Laskettele edullisemmin Laajiksessa

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

3h välinevuokraus 19€ (norm. 27€)

laajis.fi/etumaanantailaajis.fi/etumaanantai
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TOIMITUSJOHTAJAN TERVEHDYS

AJANKOHTAISTA MAALISKUUSSA

1UUDISTUKSIA S-MARKET LAUKAASSA,
VIITASAARELLA JA ÄÄNEKOSKELLA 

Laukaassa S-market on kokenut täydellisen muu-
toksen, kun myymälää on laajennettu 350 neliöllä 
ja myymälän kalustusta on käännetty 90 astetta. 
Laajennuksen myötä myymälään on saatu muun 
muassa omat tilat verkkokaupan toiminnoille.

Äänekosken kaksivaiheisen remontin viimeinen 
vaihe on valmistumassa ja Fazerin myymäläleipomo 
aloittaa toimintansa S-marketin tiloissa 23.3.2023. 
Lisäksi ruoan verkkokaupan palveluille on raken-
nettu uudet tilat, jotka saadaan niin ikään käyttöön 
viikolla 12. Uutena vuokralaisena aloittaa partu-
ri-kampaamo Hius huhtikuun alusta. 

Viitasaaren S-marketin myymäläuudistusta 
viimeistellään ja uudistunutta myymälää päästään 
juhlistamaan maaliskuun lopulla. Viitasaarella uu-
distetaan myymäläilmeen lisäksi ruokatori. Asioin-
nin sujuvuutta saadaan lisättyä muun muassa 
uusilla pikakassoilla.

2MESTARIN KUKKA ON SIIRTYNYT
MESTARIN HERKUN YHTEYTEEN 

Kauppakeskus Sokkarin alimmassa kerroksessa 
toimiva Mestarin Kukka on siirtynyt uusiin tiloi-
hin käytävän toiselle puolelle, Mestarin Herkun 
yhteyteen. 

3PRISMA SEPPÄLÄN RUOAN VERKKOKAUPAN 
NOUTOPISTE ON UUDISTETTU 

Prisma Seppälän ruoan verkkokauppaostoksille on 
avattu uudistettu noutopiste, josta asiakkaat pää-
sevät noutamaan ostoksensa joustavasti noutolo-
kerikoista. Uudistus on mahdollistanut noutoai-
kojen laajentamisen ja noutoikkunoita on lisätty 
merkittävästi. S-Kaupat.fi-noutopiste sijaitsee 
samalla tutulla paikalla Prisma Seppälän takana.

Ostoksille pääset osoitteessa: www.s-kaupat.fi
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Keskimaan Omat Sivut viimeisen 
kerran Yhteishyvän välissä  

Sinulla on nyt käsissäsi tämän vuoden ensimmäinen ja 
samalla viimeinen kotiin jaettu Yhteishyvä-lehden välissä 
ilmestyvä oman osuuskauppasi Omat sivut -liite. Yhteishy-

vän jakelu siirtyy seuraavasta numerosta alkaen myymäläjake-
luun, ja samalla sen välissä ilmestynyt Keskimaan Omat 
sivut -liite jää historiaan. Jatkossa Yhteishyvää jaetaan kaikissa 
meidän marketeissamme, joista lehden saa helposti mukaansa.

Alkanut vuosi tuo mukanaan muitakin asiakasomistajille näkyviä 
uudistuksia. Huomasitko, kun perjantaina 10. maaliskuuta juhlit-
tiin Omistajan tilipäivää? Jos tämä valtakunnallisesti ensimmäi-
sen Omistajan tilipäivän juhlinta jäi osaltasi väliin, niin ei hätää, 
juhlimme jatkossa Omistajan tilipäivää joka kuun 10. päivä! Juh-
linta näkyy muun muassa myymälöissämme entistä vihreämpänä 
pukeutumisena ja tilipäivästä muistuttavina viesteinä. Silloin 
on hyvä hetki tarkistaa omalta tililtä, kuinka paljon Bonuksia on 
edellisen kuun ostoista maksettu. Me Keskimaalla maksamme 
jokaisen kuun 10. päivä keskimäärin yli 2 miljoonaa euroa Bo-
nuksina asiakasomistajiemme tileille (vuonna 2022 maksoimme 
Bonuksia yli 24,8 miljoonaa euroa).  

Vuosi 2023 on hyvässä vauhdissa ja kevät siintää jo silmissä. 
Peräpeiliin katsoessa voi viime vuodesta todeta, että kaikista 
ikävistä uutista huolimatta me osuuskauppana pärjäsimme 
kahden ankaran koronavuoden jälkeen kiitettävästi. Vuoden 2022 
vuosikatsauksessamme pääset tutustumaan tarkemmin Keski-
maan vuoden 2022 tunnuslukuihin ja vaiherikkaisiin tapahtumiin.
Vuosikatsaus on luettavissa osoitteessa:
keskimaa.fi/vuosikertomus  

Kiitos kaikille lukijoillemme kuluneista vuosista Keskimaan Omat 
sivut -liitteen parissa. Jatkossa jaamme Keskimaan omia tarinoi-
ta, kuulumisia ja tietoa asiakasomistajien tarjouksista esimerkik-
si verkkosivuillamme, some-kanavillamme ja S-mobiilissa.

Hyvää alkavaa kevättä toivottaen,

Antti Määttä 
toimitusjohtaja, kauppaneuvos
Osuuskauppa Keskimaa
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HYVÄÄ TEKEMÄSSÄ

Teksti: Katja Hyytiälä, kuvat: Milja Pentti

“Leikkipuistot kai-
paavat parannusta, 
kunnostusta ja 
uusia virikkeitä.”

Tänä vuonna teemme lahjoi-
tuksen kaikille avointen ja 
käyttäjille maksuttomien 

ulkoilupaikkojen kunnostamiseen tai 
perustamiseen ympäri Keski-Suo-
men. 

- Olemme asiakkaidemme omis-
tama ja tehtävänämme on luoda 
hyvinvointia omistajillemme yhdessä 
kumppaneidemme kanssa. Tämän 
vuoden lahjoituskohteeksi valikoi-
tuivat ilmaiset ulkoilu- ja viihtymis-
paikat, jotka palvelevat eri ikäisiä ja 
eri puolella Keski-Suomea asuvia 
ihmisiä laajasti. Lahjoituksen avulla 
haluamme kunnostaa yhteisiä ulkoi-
lupaikkoja niin, että ne ovat kunnos-
sa myös vuosia tästä eteenpäin, avaa 
viestintä- ja markkinointijohtaja 
Noora Luoma.

Lahjoituksen summa tulee ole-
maan noin 137 000 €, eli yksi euro 
jokaista Keskimaan asiakasomista-
jaa kohden.

ASIAKASOMISTAJAT EHDOTTIVAT
Marraskuussa 2022 keräsimme kes-
kisuomalaisilta ehdotuksia kohen-
nusta kaipaavista luontopoluista ja 
luontokohteista. Halusimme tietää 
millaisia ulkoiluun liittyviä kestäviä 
toteutuksia ja kunnostuksia tarvi-
taan.

- Lämmin kiitos kaikille ehdotuk-
sensa jättäneille. Saimme vastauk-
sia yli tuhat ja olemme perehtyneet 
niihin kaikkiin. Lahjoituskohteet ja 
kumppanit on nyt valittu ja kerrom-
me niistä lisää pian. Mukana on niin 
luontopolkuja, uusia laavu- ja tulis-
telupaikkoja kuin leikki- ja urheilu-
paikkojakin.

Vuonna 2023 keskitämme Ilo auttaa -hyväntekeväisyys-
lahjoituksemme ulkoiluun ja luonnossa viihtymiseen

Keski-Suomen alueella.

On jälleen Ilo auttaa 

Ilo auttaa -kampanjaa on toteutet-
tu paikallisten yhdistysten ja seuro-
jen kanssa vuodesta 2017 lähtien. 

- Lahjoitus sai alkunsa, kun 
päätimme yhdessä asiakasomis-
tajiemme kanssa ohjata joulun 
perinteiseen tavaralahjaan aiem-
min suunnatut varat tärkeämpään: 
eri-ikäisten ja erilaisissa elämänti-
lanteissa olevien ihmisten auttami-
seen, ilahduttamiseen ja tukemiseen 
eri puolilla maakuntaamme. 

” Laavut ja siellä olevat nuotio-
paikat kaipaisivat kohennusta. 
Leikkipuisto ja aikuisten kuntoi-
lualue olisi upea saada kun-
toon.”

“Luontopolku olisi huomatta-
vasti isommassa käytössä, 
jos se siistittäisiin ja korjattai-
siin turvallisemmaksi kävellä.”

“Leikkipuistot kaipaavat 
parannusta, kunnostusta ja 
uusia virikkeitä.”
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HYVÄÄ TEKEMÄSSÄ

Teksti: Suvi Elonheimo-Tikkanen

Vuosittaisen Ilo auttaa -lahjoituksen 
lisäksi teemme paljon yhteistyötä 

keskisuomalaisten urheiluseurojen ja 
erilaisten järjestöjen kanssa. Tänä vuonna 

tuemme esimerkiksi Kriisikeskus
Mobilen ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton 

(MLL) Järvi-Suomen piiri ry:n toimintaa 
yhteensä 20 000 eurolla.

Tukea Kriisikeskus
Mobilen ja MLL:n

perhekahvilatoimintaan  

Kriisikeskus Mobilelle avustus mahdollistaa kesälo-
mittajien palkkaamisen, jotta kriisikeskus pysty-
tään pitämään avoinna myös kesäaikaan avuntar-

vitsijoille.
- Lahjoitus tullaan konkreettisesti kohdentamaan 

kesäsijaisiin (2 hlöä) eikä meidän tarvitse pohtia Krii- 
sikeskuksen toiminnan mahdollista kesäsulkua hen-
kilöstömme vuosilomista johtuen, kertoo Kriisikeskus 
Mobilen johtaja Tuija Hauvala. 

MLL:n Järvi-Suomen piiri saa tukea paikallisyhdistys-
ten perhekahvilatoimintaan Keski-Suomen alueella.

- MLL:n perhekahvilat ovat kaikille perheille avoi-
mia, matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja. Keskimaan 
lahjoituksen turvin lähes 30 perhekahvilassa ympäri 
Keski-Suomen pystytään tarjoamaan perheille ilmaista 
aamu- tai välipalaa, toteaa MLL:n Järvi-Suomen piiri ry:n 
talouspäällikkö Anniina Laaksonen. 

NÄIN OLEMME AUTTANEET
YHDESSÄ KUMPPANEIDEMME 
KANSSA 

2022
Tuimme keskisuomalaisten nuorten harrasta-
mista, opiskelua, jaksamista ja kohtaamisia niin 
kotona, koulussa kuin vapaa-ajallakin.

2020–2021 
Mahdollistimme eri-ikäisten keskisuomalaisten 
kohtaamisia korona-aikaan sopivalla tavalla. 
Järjestimme mm. vähävaraisille perheille, vete-
raaneille, vanhuksille, lapsille ja nuorille erilaisia 
kursseja, turvallisia tapaamisia, ilahdutusta ja 
apua korona-aikaan. 

2019
Kunnostimme maakunnan ulkoilureittejä ja 
kohdistimme varoja liikkumisen ja leikkimielen 
teemoihin.  

2018
Tuimme ystävätoimintaa vanhusten parissa, 
syöpään sairastuneiden ja heidän perheidensä 
virkistyspäiviä sekä järjestimme Keski-Suomen 
keskussairaalaan tukea ja iloa sairastaville lap-
sille ja heidän perheilleen.

2017
Järjestimme sotiemme veteraaneille ja heidän 
puolisoilleen kauppa- ja tukipalveluja, torjuimme 
vanhusten yksinäisyyttä, tuimme vähävaraisia 
lapsiperheitä ja ehkäisimme lasten ja nuorten 
syrjäytymistä.
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Lapsuuden unelma-ammatti kävi toteen
Parturi-kampaamo Seppälässä työskentelevä Jenna Kananen ilmoitti jo kuusivuotiaana

äidilleen, että hänestä tulee isona parturi-kampaaja. Vuosien kuluessa tästä
hiusunelmasta tuli totta!

Teksti: Katja Hyytiälä, kuva: Tero Takalo-Eskola

- Olen ollut lapsesta saakka luova ja kiinnostunut 
hiusten laittamisesta. Laitoin kavereiden hiuksia jo ennen 
kuin kouluttauduin alalle. Muiden kaunistaminen ja este-
tiikka on kiinnostanut minua aina, kertoo Jenna. 

Vuonna 2016 Jenna haki Keskimaan kampaamoon töi-
hin kesätyöhaun kautta. Hakuun hän sai kipinän vanhalta 
työkaveriltaan, joka oli vaihtanut työpaikkaa. 

- Haun aikaan minulla oli vakituinen työpaikka ja oma 
asiakaskuntani toisessa yrityksessä. Työkaverini oli 
vaihtanut Keskimaalle töihin ja suositteli paikkaa minulle. 
Mietin, uskallanko vaihtaa vakituisesta työstä kesätyö-
hön, jossa on tarjolla vähemmän tunteja. Ystäväni sai 
minut kuitenkin vakuutettua, että töitä riittää varmasti 
jatkossakin. 

Jenna otti rohkean askeleen, haki paikkaa ja sen saa-
dessaan siirtyi Parturi-kampaamo Seppälään. 

- Kesätyösopimukseni oli pienillä tunneilla, mutta töitä 
riitti koko ajan täydelle viikolle. Kesän jälkeen jatkoin suu-
remmilla pohjatunneilla ja pian jo ihan täydellä sopimuk-
sella. Huolimatta pohjatuntimäärästä, minulla on aina 
riittänyt töitä täysien tuntien edestä. 

Parturi-kampaamo Seppälässä työskentelee 20 am-
mattilaista niin tunti- kuin kuukausipalkallisina. Isossa 

työyhteisössä työskentely on yksi työn parhaimmista 
puolista. 

- Tullessani taloon olin porukan nuorin ja minua jännitti 
tosi paljon. Vastaanotto oli niin hyvä ja kannustava, että 
mietin voiko tämä olla tottakaan! Työyhteisömme on aina 
ollut aivan mieletön.

TULE MUKAAN PORUKKAAMME
Jenna nostaa Keskimaan henkilökuntaedut ja työtervey-
den isona plussana esiin. Edut ovat tuntuva lisä palkan 
päälle ja myös alan koulutuksia on tarjolla. 

– Missään muualla ei voi tällä alalla saada näin kattavia 
henkilökuntaetuuksia. Saamme alennusta esim. ruo-
kakaupoista, ravintoloista ja hotelleista. Lisäksi etuihin 
sisältyy muun muassa liikunta- ja hyvinvointipalvelujen 
käyttöön kannustava Epassi. Työterveyspalvelutkin ovat 
todella kattavat. 

Keskimaan kampaamoihin etsitään parhaillaan kesä-
työntekijöitä. Haku on auki 31.3. saakka. 

- Jos sinulla on hyvä asenne ja tekemisen meininki, niin 
hae ihmeessä. Meillä pääset tekemään töitä monipuoli-
sesti, saat paljon kokemusta ja mukavan sekä ammatti-
taitoisen työporukan tueksesi. 

HYVÄÄ TEKEMÄSSÄ
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ASIAKASOMISTAJAN SAAPPAISSA

Päivi Ritvanen ja Nina
Röppänen kertovat
asiakkaiden odottaneen 
myymäläuudistuksen val-
mistumista hyvällä fiilik-
sellä.  
– Hyvää on kannattanut 
odottaa, he nauravat.  

– Kaikki kalusteet kassoista läh-
tien on vaihdettu ja koko myymälä 
käännetty 90 astetta. Esimerkik-
si maitokaapit sekä Ruokatori ja 
paistopiste on siirretty takaseinälle, 
laajennusosaan sijoittuvien tausta-
tilojen välittömään läheisyyteen. Ny-
kyiset puitteet nostavat sekä asioin-
nin että työskentelyn myymälässä 
aivan uudelle tasolle, kun ahtaus on 
vaihtunut avaruuteen, toimivuuteen 
ja helppouteen, marketpäällikkö
Nina Röppänen kuvailee.  

HYVÄ, HIENO JA UPEA  
Tärkeimpiä uudistuksia ovat myymä-
län raikkaan yleisilmeen ja selkeän 
toiminnallisuuden ohella odotetut ja 
toivotut itsepalvelukassat. Tervetul-
leita ovat myös myymälän energia-
tehokkuutta merkittävästi kohen-
tavat ja hiilijalanjälkeä pienentävät 
kylmäkalusteet.  

Nykyaikaiset tilat ovat ilahdut-
taneet asiakkaita ja motivoineet 
henkilökuntaa nostamaan palvelun 
tason vielä piirun verran aiempaa 
korkeammalle.  

– Todella paljon kiitosta on tullut 
muun muassa laajennusosaan ava-
tusta verkkokaupan noutopisteestä 
omalla sisäänkäynnillä. Ruokaos-
tosten lisäksi tilassa on Postin ja 
Matkahuollon pakettiautomaatit, 
Nina kertoo.  

– Kaiken kaikkiaan olemme saa-
neet asiakkailtamme valtavan 
positiivista palautetta. Hyvä, hieno 

ja upea ovat asiakkaidemme puheis-
sa viime aikoina paljon käytettyjä 
sanoja, apulaismarketpäällikkö Päivi 
Ritvanen jatkaa.  

PAIKAN PÄÄLLÄ VALMISTETTUA 
S-marketin valikoimia muokattiin jo 
viime vuoden puolella vastaaman en-
tistä paremmin paikallisten ihmisten 
tarpeita.  

– Ruokatorille ovat nyt tosin tulleet 
uutuuksina paikan päällä paistetut 
pizzat ja täytetyt patongit. Suun-
nitteilla on lisätä ravintolatasoisia 
ruoka-annoksia valikoimiin kevään ja 
kesän aikana, Nina ja Päivi kertovat.  

– Verkkokauppa-
ostokset on nyt 
entistä helpompi 
hakea uudesta 
noutopistees-
tämme, Nina 
esittelee.  

Laukaan S-market on kokenut kuluneen talven aikana hui-
kean muutoksen. Vastikään valmistunut myymälä ihastuttaa 

sekä asiakkaita että henkilökuntaa.  

Laukaan S-market
uudistui upeasti 

Teksti ja kuva: Kristiina Tammitie



8

– Sykähdyttävin palaute tuli 
hääparilta, joka kiitti siitä, että 
olimme niin sydämellä mukana 
heidän tärkeässä päivässään, 
Viilun palvelupäällikkö Sari 
Nyyssönen kertoo.

Viilun yläkerta on juhlan paikka
Suosiollaan kaikki ennakko-odotukset ylittäneen Sataman Viilun yläkerta tarjoaa

ainutlaatuisen juhla- ja tapahtumapaikan sijainnilla, jolle ei vertaista Jyväskylästä löydy. 
Teksti ja kuva: Kristiina Tammitie

Saunaravintola Sataman Viilu Jyväskylän sataman-
kärjessä on nopeasti lunastanut paikan asiakkai-
densa sydämissä, onpa kyse saunojista, kokousta-

jista, ruokailijoista tai juhlijoista. 
- Tarjoamme ainutlaatuiset puitteet erilaisiin kohtaami-

siin. Yläkerran tilojen harmoninen tunnelma, tilojen kau-
neus ja selkeys sekä luonnonmateriaalit, kuten runsaat 
puupinnat, saa vieraamme poikkeuksetta ihastelemaan, 
hymyilemään ja rentoutumaan. Kaiken kruunaa isoista 
ikkunoista sisään tulvivat maisemat, joissa urbaani kau-
punkiympäristö yhdistyy keskisuomalaiseen järvinäky-
mään, palvelupäällikkö Sari Nyyssönen kuvailee. 

JOKAINEN TAPAHTUMA ON UNIIKKI
Viilun yläkerrassa on vietetty viime kesän avauksen 
jälkeen lukematon määrä yritysten ja yhteisöjen erilaisia 
tilaisuuksia, samoin perhejuhlia, kuten kaste-, rippi- ja 
valmistujaisjuhlia, merkkipäiviä, häitä ja muistotilaisuuk-
sia.

– Jokaisen tapahtuman järjestämme asiakkaan toivei-
den mukaisesti teeman, tarjoilujen, ohjelman ja tilojen 
käytön osalta. Kokous- ja juhlatilat ovat helposti muun-
neltavissa ja yhdistettävissä, jolloin mukaan mahtuu 
maksimissaan pari sataa osallistujaa. Jos väkeä on 

tulossa enemmän, on mahdollista koko talonkin varaami-
nen. 

Tapahtuman sisältö voi olla hyvinkin monipuolinen, 
erilaisista esiintyjistä Viilun saunamaailmassa rentoutu-
miseen.

- Ruoka on tietenkin myös tärkeä osa onnistunutta 
tapahtumaa. Tarjottavat suunnitellaan ja valmistetaan 
omassa keittiössämme keittiömestarimme, kokkiemme 
ja leipuriemme voimin, Sari korostaa. 

VARAUS HYVISSÄ AJOIN
Varaukset Viiluun kannattaa tehdä hyvissä ajoin etenkin 
silloin, jos kalenterissa on tietty päivämäärä tapahtumal-
le. 

– Kysyntä on vilkasta ja varauksia tehdään jo vuodelle 
2024. Tulevan kesän ja syksyn osaltakin kannattaa ilman 
muuta olla meihin yhteydessä, niin katsotaan, miten voi-
simme yhdessä järjestää ikimuistoisen tapahtuman, Sari 
kannustaa. 

OTA MEIHIN YHTEYTTÄ: 
satamanviilu.fi  sataman.viilu@sok.fi
Palvelupäällikkö Sari Nyyssönen
puh. 010 767 5963 (8,35 snt/puh + 12,09 snt/min.)

ASIAKASOMISTAJAN SAAPPAISSA
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On aika uudistua!
Original Sokos Hotel Alexandra uudistuu Jyväskylän keskustassa. Remontissa uudistetaan 

102 hotellihuonetta, saunaosasto sekä rakennetaan kuntosali. 
Teksti: Katja Hyytiälä, kuva: Franz Design Oy

Rakentaminen käynnistyy syksyllä ja valmistuu ke-
väällä 2024. Uudistuksen kokonaisbudjetti on noin 
8 miljoonaa euroa. Original Sokos Hotel Alexandran 

ja Solo Sokos Hotel Paviljongin hotellinjohtaja Hannu 
Nirkkonen sekä Alexandran hotellipäällikkö Leena
Lehosmaa iloitsevat tulevasta muutoksesta. 

- Melkein puolet hotellistamme on uudistuksen parissa. 
Kyse on lähinnä huoneiden saattamisesta nykyaikaan. 
Huomioimme uudistuksessa erityisen hyvin perheet ja 
sporttiryhmät, Nirkkonen painottaa.

- Asiakkaamme ovat kyselleet jo pitkään kuntosalin 
perään, hienoa että pystymme vastaamaan nyt heidän 
toiveisiinsa. Erityisesti odotamme infran uudistusta ja 
asiakkaiden reaktioita uudistetusta hotellistamme, Le-
hosmaa täsmentää.

AIKAA KESTÄVÄ JA HARMONINEN
Hotellin visuaalisesta ilmeestä tulee vastaamaan Sata-
man Viilustakin tuttu sisustusarkkitehtuuriin erikoistu-
nut suunnittelutoimisto Franz Design Oy. 

– Franz on antanut upean taidonnäytteen Viilun suun-
nittelussa. Luotamme heidän osaamiseensa ja kykyynsä 
aikatauluttaa projektia, Nirkkonen avaa. 

Suunnittelijat ottivat hyvin koppia toiveista tyylin, tun-

nelman ja hotellin kohderyhmien suhteen. 
- Huoneiden muotokieli on perinteisiin nojaava ja Aallon 

muotoilulle hattua nostava. Värimaailma tulee olemaan 
harmoninen ja aikaa kestävä, kertoo Lehosmaa. 

MALLIHUONE JO KÄYTÖSSÄ
Parvisängyt omaava Kilpasilla-mallihuone valmistui 
helmikuussa. Huone on ilmeeltään raikas, hauska ja 
yllättävä. Mallihuone on varattavissa normaalisti muiden 
Alexandran huoneiden tapaan. 

– Mallihuoneesta löytyy kahden hengen sänky ja parvi-
ratkaisu, jonne mahtuu nukkumaan kaksi aikuista. Tes-
taamalla huonetta ennen varsinaisen projektin alkamista, 
saamme asiakkailtamme arvokasta tietoa siitä, miten 
huone toimii käytännössä, Lehosmaa tuumaa. 

Huoneiden uudistuksessa hyödynnetään vanhaa. 
Esimerkiksi kylpyhuoneiden aikaa ja kulutusta kestävät 
graniittitasot on haluttu käyttää uudestaan.  

- Käytämme järkevästi hyödyksi hyvää olemassa olevaa 
materiaalia vastuullisuus huomioiden, täsmentää Nirk-
konen. 

ASIAKASOMISTAJAN SAAPPAISSA



10

Kukat
kevään juhliin

Prisma Keljo ja Seppälä Kauppakeskus Sokkari

Aurinko herättää luonnon eloon ja kevään juhlakausi alkaa. 
Tilaathan juhlien kukat hyvissä ajoin ennakkoon.

Näin varmistamme, että pystymme toteuttamaan toiveesi.

Muista myös hyödyntää ammattitaitoisia
floristejamme juhlien kukkien suunnittelussa.

Tervetuloa kukkaostoksille!
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Hintaan sisältyy
salaattipöytä leipineen.

Hintaan sisältyy
ruokajuomat.

Hintaan sisältyy
kahvi, tee tai kaakao.

Alle 3-vuotias ruokailee veloituksetta
noutopöydästä ruokailevan aikuisen seurassa.

VALITSE ITSE MITÄ SYÖT.

MONIPUOLINEN & EDULLINEN

Katso Noutopöytien sisältö ja tarjoiluajat: abcasemat.fi

Löydä lähin pesupaikkasi ABC-mobiilista!

ABC Pesukatu Prisma Seppälä, ABC Carwash Keljo,
Palokka, Prisma Palokankeskus, Vaajala, Äänekoski

OSTA ABC-MOBIILILLA

SARJAPESU
Saat useamman pesun halvemmalla ja voit pesettää
autosi missä tahansa Keskimaan ABC -autopesuasemalla. 
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Rehellisen mutkaton

Perjantai on Pizzantai:
antipastit, valitsemaasi 

pizzaa niin paljon 
kuin haluat ja jälkkäriksi 

pannacotta.

ROSSON PIZZANTAI 
S-ETUKORTILLA 27,90 €/HLÖ      

NORM. 32,90 €

Tarjolla vain perjantaisin. Fantasia-pizza 
ei sisälly Pizzantaihin.

Pizzantaista voit nauttia vain 
ravintolassamme ruokailemalla.

Rosso Jyväskylä
Asemakatu  4

rosso.fi  rossojyvaskyla  rossojyvaskyla

19,00 €
S-Etukortilla 31.5. asti

AAMIAINEN

(norm. 20,60 €)

PÄIVÄÄSI
Paras startti

Monipuolisesta kattauksesta löytyy ihania 
makuja sekä suolaisen että makean ystäville. 

Aamiaisella on tarjolla maankuulua ohrapuuroa, 
talon vihersmoothieta sekä paljon itse tehtyjä herkkuja. 

TORSTAISIN KLO
16

–2
1

--2020%%FA
JIT
AK

SET
S-ETUKORTILLA

AMARILLO, Puistokatu 2 Jyväskylä

VALITSE FAJITAS-TÄYTTEESI:
REVITTY BROILERI, REVITTY NAUDAN HANGER,

JÄTTIKATKARAVUN PYRSTÖT TAI MUNGPAPUPIHVI. 

Voimassa S-Etukortilla torstaisin klo 16–21.
Norm. 25,90–26,90€/kpl.
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HARVASSA OVAT NE 
HETKET, JOTKA EIVÄT 
PARANE HYVÄLLÄ 
RUUALLA JA
SAUNALLA. 

Tervetuloa ruokailemaan 
Sataman Viilun upeisiin
maisemiin. 

Asiakasomistajille etuhintaan

SIENIKEITTO  G, L
Paistettua sientä, sienivaahtoa, maa-artisokkaa,
rosmariiniöljyä, cheddar-parmesankeksi 

S-Etukortilla 8,00 € (norm. 10,00 €)

KURPITSA JA SIENI  L, PÄ
Sienifalafel, kurpitsaohrattoa, kauden kasviksia,
fenkoli-kurkkusalaattia. Saatavana vegaanisena

S-Etukortilla 15,50 € (norm. 17,00 €)

KARITSAN POTKA  G, L
Juurespyreetä, haudutuslientä

S-Etukortilla 25,00 € (27,00 €)

MASCARPONE JA TYRNI  G
Mascarpone-vaniljavanukasta, tyrnigeeliä

S-Etukortilla 8,00 € (norm. 10,00 €)

Varaa paikkasi: SATAMANVIILU.FI

kauppakatu 30, jyväskylä

aikainen startti lauantaipäivään venn jyväskylästä.

pöytä täynnä brunssiherkkuja & kuohuvaa.

hinta s-etukortilla 26,90 €
(norm. 30,90€)

lue lisää ja varaa paikkasi:

raflaamo.fi

18.3.2023 alkaen

klo 10–14

18.3.2023 alkaen

klo 10–14

UUsi

Viinipake
tti

37,00€
Ilman alkukuohuviiniä

29,00€

Pöydän täydeltä
herkkuja!

La tavola Italiana
Jälkiruoan kanssa 52,00 € 55,00 €/hlö 

Ilman jälkiruokaa 46,00 € 49,00 €/hlö

Tarjoillaan vähintään kahdelle!

Vihreä hinta S-Etukortilla.

Trattoria Aukio
Lutakonaukio 10, 
40100 Jyväskylä

AUKIO
TRATTORIA
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ke 15.3. klo 11-17 S-market Kangasniemi
to 16.3. klo 11-17 S-market Viitasaari
ti 21.3. klo 11-17 Sale Konginkangas
ke 22.3. klo 11-17 S-market Karstula
to 23.3. klo 11-17 Sale Kannonkoski
la 25.3. klo 11-16 S-market Pihtipudas
ti 28.3. klo 11-17 S-market Saarijärvi
to 30.3. klo 11-17 S-market Viitasaari
pe 31.3. klo 11-17 S-market Viitasaari

TERVETULOA S-BIILIIN

KATSO AIKATAULUT OSOITTEESTA: 
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. 

MAALISKUUN AIKATAULU:

KLO 11–17

HUOM. Pankkiasioiden hoitamiseen tarvitset voimassa olevan 
henkilökortin tai passin. Ei käteispalveluita.
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Pe 30.6.
La 1.7.
Su 2.7.
Ti 4.7.
Ke 5.7.
Pe 7.7. 
La 8.7.
Su 9.7.
TI 11.7.
Ke 12.7.
Pe 14.7.
La 15.7.
Su 16.7.
Ti 18.7.
Ke 19.7.

klo 18
klo 18
klo 13
klo 18
klo 13
klo 18
klo 18
klo 13
klo 18
klo 13
klo 18
klo 18
klo 13
klo 18
klo 13

(ensi-ilta) LIPUT: 30€ / 28€ / 14€
S-EEtukortilla 28€ Lippu.fi:sta

RYHMÄLIPPU MIN. 15 hlö/26€
RYHMÄMYYNTI: 050 4055602

KATSO NÄYTÖKSET JA LISÄTIEDOT:
WWW.LOYTANANKESATEATTERI.FI

RINTEENTIE 19, 44730 VIITASAARI

PIRJO MÄÄTTÄ • JUHA VARIS • HEIKKI PITKÄNEN • HELENA VIERIKKO

Mika Waltarin RIEHAKAS KOMEDIAMika Waltarin RIEHAKAS KOMEDIA



TÄSTÄ
ILMOITIMME
Kaikki Keskimaan ilmoitukset ja 
tapahtumat löydät osoitteesta: 

keskimaa.fi/ilmoitukset

KE–SU 29.3.–2.4.
KE–SU 29.3.–2.4.

sokos.fi

SE TULEE TAAS!
3+1 PÄIVÄÄ shoppailun juhlaa – huipputarjouksia 

kodin, muodin ja kosmetiikan merkkituotteista
keskiviikosta sunnuntaihin 29.3.–2.4.

Tutustu tuotteisiin jo ennakkoon
osoitteessa sokos.fi.

Ilmainen toimitus Postin pakettiautomaatteihin ja
noutopisteisiin yli 50 euron tilauksille.

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


