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HERRALANKATU 34 SEINÄJOKI
AUTOMYYNTI  p. 06-223 7410 (ma-pe 10-18, la 10-15)
HUOLTO  p. 06-223 7420 (ma-pe 7.30-17.00)

rintajouppi.fi

VAKIOVARUSTEENA MM.
- bluetooth handsfree, aux-in, usb
- lämmitettävä ohjauspyörä
- ohjauksen kaupunkiajotila
- vakionopeudensäädin
- kuljettajanistuimen 

korkeudensäätö
- ilmastointi

13 799 €
Uusi KARL alkaen *

129 €/kk
TAI RENNOLLA KUUKAUSIERÄLLÄ:

OPEL -TALOSTA 
SEINÄJOELTA

3 VUODEN MÄÄRÄ-
AIKAISHUOLLOT 

0€
OPEL ASSISTANCE

-PALVELU 3 v 

0€
TAKUU

3V
/ 90 000 km

15 188 €
Corsa 5-ovinen alkaen *

149 €/kk
TAI RENNOLLA KUUKAUSIERÄLLÄ:

VAKIOVARUSTEENA MM.
- lämmitettävä, nahkaverhoiltu monitoimiohjauspyörä
- ESP-ajonvakautus ja luistonesto
- Opel Eye -kamera kaistalta poistumisen 

varoituksella**

- vakionopeudensäädin
- mäkilähtöavustin
- ilmastointi

Uusi KARL yhdistetty polttoaineen kulutus 4,1–4,5 l/100 km, CO2-päästöt 94–104 g/km. KARL Enjoy 1.0 ECOTEC kokonaishinta 14 399,64 € (autoveroton hinta 11 
722 €, autovero CO2-päästöllä 104 g/km 2 077,64 €, toimituskulut 600 €). Corsa yhdistetty polttoaineen kulutus 3,2–6,0 l/100 km, CO2-päästöt 84–139 g/km. Corsa 
5-ov. Enjoy 1.4 ECOTEC kokonaishinta 15 787,78 € (autoveroton hinta 12 437 €, autovero CO2-päästöllä 120 g/km 2 750,78 €, toimituskulut 600 €). * Hintaan lisä-
tään toimituskulut 600 €. TARJOUSLASKELMA 0,5 %: KARL Enjoy 1.0 ECOTEC kokonaishinta toimituskuluineen 14 399,64 €, perustamiskulu 195 €, käsiraha 1 500 €, 
luottoaika 72 kk, käsittelykulu 10 €/kk, kk-erä 129,30 €, suurempi viimeinen erä 4 900 €, KSL:n mukainen luottohinta 15 585,05 €, KSL:n mukainen todellinen vuosi-
korko 2,2 %. Edellyttää luottopäätöksen ja kaskovakuutuksen. Rahoitusyhtiö: Nordea Rahoitus, Aleksis Kivenkatu 9, 00500 Helsinki. Kolmen vuoden takuu (3 v./90 
000 km) ja kolme huolto-ohjelman mukaista  määräaikaishuoltoa -kampanja sekä korkotarjous koskevat yksityishenk. uusia KARL- ja CORSA-kauppoja 30.6.2016 
saakka. **Vakiovarusteena MV16.5 varastoautoissa. Opel Assistance -palvelu on saatavissa 24 tuntia vuorokaudessa yli 40 Euroopan maassa. Siihen sisältyviä 
palveluita ovat tiepalvelu, hinauspalvelu, auton vuokrauspalvelu, hotellimajoitus, jatkomatka junalla tai lentäen ja paljon muuta. Kuvan autot erikoisvarustein.

Seinäjokinen
on tullut takaiSin!

Tsekkaa myös nettisivut 
www.seinajokinen.fi

LEDMAA.FI
- VALAISTUKSEN ERIKOISLIIKE -

Enää ei tarvitse maksaa liikaa! 
Mm. 5 metriä LED -nauhaa 9,95€!

Esittely- ja varastotilat Seinäjoella!
Käy tutustumassa verkkokaupassa!

Tsekkaa
sivu 5!
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www.holvikaari.fi

• jalkojenhoitoa

• kynnenoikaisua

• yksilölliset tukipohjalliset

• jne.

Jalkaterapeutti Anu Heikkinen
045 1133 033

Seinäjoki

City
Parturi

Keskuskatu 15, 60100 Seinäjoki 4144478

Tule tilaamatta 
parturiin

Rekisteröity hieroja
Jukka ala-kRekola

• korvakynttilähoidot

Myös iltaisin ja 

viikonloppuisin
06-4142 737

0400-299 382
Puskantie 14 A 6

Seinäjoki

Painosmäärä ja ilmestyminen: 
25 283 kpl joka toinen lauantai
Seinäjoen taajamiin.

Päätoimittaja: 
Susanna Vanhala, puh. 050 320 6520

Ilmoitusmyynti:
Nina Niemi, puh. 050 468 6682 

Ilmoituskonttori ja toimitus:
Tuottajantie 48, 60100 Seinäjoki

avoinna ma-pe 09.00 - 16.00
Puh. 050-3206520
Sähköposti: ilmoitus@seinajokinen.fi

Tili FI56 5419 0120 200294
Laskutuslisä 3 €
ALV 24% lisätään hintoihin.

Sisäsivut:
Aukeama   2479,88 €
1/1    1239,94 €
1/2    650,97 €
1/4    331,68 €
1/8    172,04 €
1/16    86,80 €
1/32    45,34 €

Onnenkauppa 
rivi-ilmoitukset: 10 € lehteen + nettiin
kuvallinen: 14 €
(max. 200 merkkiä)

Deadline: 
Kaikki aineisto maanantaisin klo 14.00 
mennessä

Kustantaja: 
Seinäjoen Verhoomo Oy

Sivunvalmistus: 
Design Sari Kares 

Jakelu: 
Jakelu-Ässät Oy

Painopaikka:
I-Print Oy

Ilmoituskoot ja hinnat:
Etusivu 1/1  1500 €
Etusivu 1/2  825 €
Takasivu 1/1   1375 €
Takasivu 1/2   756,25 €

Painovalmis ilmoitusmateriaali:
CMYK-väreissä, resoluutio 200 dpi, Press 
optimoitu PDF-tiedosto, kirjasimet mu-
kaan liitettyinä. 
Sähköpostin liitetiedostona: 
ilmoitus@seinajokinen.fi

Valmistettava ilmoitusmateriaali:
Teksti, yrityksen mahdollinen logo sekä 
ilmoitusmalli (esim. word-tiedosto). Mah-
dolliset kuvat ja logo erillisinä tiedostoina. 
Sähköpostin liitetiedostona:
ilmoitus@seinajokinen.fi

www.seinajokinen.fi

seuraavan lehden aineistopäivä 27.6.2016

I
s t u i m m e 
3.6.2016 klo 
6.50 Markuk-
sen kanssa Sei-
näjoen torilla 
aamukahvilla 

intoa täynnä. Vieres-
sämme polkupyörät 
joiden laukkuihin oli 
pakattu pienellä pyö-
räretkellä tarvittavat 
välttämättömyydet. 
Kellon pyörähtäessä 
seitsemään hyppä-
simme pyörän sel-
kään ja lähdimme aja-
maan. Tavoitteena oli 
käydä syömässä jää-
telöt vähän matkan 
päässä ja tulla junalla 
takaisin.

Muutama kuukausi ai-
kaisemmin olimme 
Markuksen kanssa kun-
tosalilla. Poljimme al-
kuverryttelyksi kunto-
pyörillä ja  Markus heitti 
vitsinä “pitäiskö ens ke-
sänä käydä jossain vähän 
kauempana pyörällä… 
vaikka jätskillä... vaikka 
Ylläksellä?” Juttu päättyi 
nauruun, mutta tunnin 
päästä asiaa olikin puitu 
jo aika monelta kantilta.

Juttu jäi sitten vähän 
siihen kun lähdimme 
kuntosalilta mutta asia 
jäi mieleen pyörimään. 
Kuukauden päästä ky-
syin Markukselta “no, 
mikäs päivä sielä jätskil-
lä lähdetään käymään?” 
Markus ihmetteli että “to-
sissas?” Minä siihen “no 
oon jo joka toiselle tutul-
le kertonu kuinka ens 
kesänä meinaan polkea 
triathlonpyörällä Seinäjo-
elta Ylläkselle. :D”

Siitä se ajatus lähti. 
Sen verran tuumasim-
me, että ei kai me siihen 
mitään sen kummem-
paa, suurempaa syytä 
tarvita :) 

Kävästiin jätskillä Äkäslompolossa
Kirjoittajat: 

Kari Hauta-Aho ja Markus Ahokas, Seinäjoki

3.6.2016

3.6.2016 lyötiin jossain 
vaiheessa lukkoon ja läh-
dimme torilta perjan-
taiaamuna. Sen verran 
olimme matkaa suunni-
telleet, että Kalajoella, 
Kemissä ja Ylläksellä oli 
edullisimmat mahdolliset 
sisämajoitukset varattu-
na. Pyörät oli tarkistettu 
että kaikki on kunnossa. 
Osa tarvikkeista tietysti 
unohtui (mm. ensiapu-
pakkaus). Keli kylme-
ni heti lähtöpäivänä yli 
kymmenen astetta. Sa-
dettakin lupailtiin, mutta 
negatiivisille ajatuksil-
le ei voinut antaa tilaa. 
Positiivivisuus ja usko 
hommaan on kaiken A ja 
O jos/ja kun hommasta 
meinattiin selvitä.

Alkuun matka tait-
tui turhankin rivakasti 
ja pahin into ravisteltiin 
jo ennen Kortesjärveä 
pois jossa pysähdyim-
me ensimmäisen kerran 
kunnolla, muistaakse-
ni jäätelölle :). Reittiä ei 
suunniteltu turhan tark-
kaan, koska päätimme 
antaa seikkailulle myös 
tilaa – seikkailua myös 
vähän saatiinkin. Purmon 
paikkeilla tie oli niin huo-
nossa kunnossa, että pie-
ni keskittymisen hairah-
tuminen sai eturenkaan 
lipeämään kuoppaan 
ja ajoimme Markuksen 
kanssa kolarin keskenään 
jo alkumatkasta. Onneksi 
pyöriin ei tullut mitään ja 
hommasta selvittiin as-
faltti-ihottumalla. 

Pietarsaaressa poikke-
simme syömään ja ensim-
mäisen kerran olimme 
hetken hukassa reitiltä - 
lisäkilometrejä tuli jonkin 
verran. 

Matka Pietarsaares-
ta Kalajoelle oli raskas. 
Vastatuuli painoi ja alun 
intoilu alkoi kostautu-

maan. Perille kuitenkin 
päästiin. Ehdimme  vielä 
syömään ja hetken nuk-
kumaan ennen seuraavaa 
etappia. Ensimmäisenä 
päivänä ajoaikamme oli 
8,5 h + tauot eli lähes 
kellonympärys ja matkaa 
tuli 223 km.

4.6.2016

Toinen päivä lähti käyn-
tiin mukavasti. Ensim-
mäisestä päivästä vii-
sastuneena vauhti pysyi 
kohtuullisena kun ajelim-
me rannikkoa Kalajoelta 
Oulun suuntaan. Oulus-
sa jouduimme tekemään 
pienen sivuliikkeen rei-
tiltä ja hakemaan uudet 
polkimet toiseen pyörään 
urheiluvälinekaupasta, 
kun polkimen laakeri pet-
ti. Sitten lähdimme osit-
tain väärään suuntaan. 
Puhelimen navigaattori 
meni sekaisin ja tuli muu-
tama kymmenen kilomet-
riä harhailtua ennen kuin 
löysimme takaisin reitille.

Matka Oulusta Ke-
miin oli ehkä matkan 
kamalin. Tien viereen oli 
jätetty n.50 cm kaista. 
Syvät täryurat oli vedetty 
pientareen puolelle, eli 
ajokaistaa pyöräilijälle oli 
n. 20-30 cm. Oikein tunsi 
miten energiaa haaskaan-
tui kun yritimme sinni-
tellä kaistaleella tunti 
toisensa jälkeen. Liiken-
ne oli niin kovaa, ettei 
puhettakaan että auto-
kaistan puolella olisimme 
uskaltaneet ajaa.

Pääsimme lopulta Ke-
miin. Iltapala koostui tie-
tenkin taas pizzasta, suk-
laa- ja energiapatukoista 
ja urheilujuomasta.... 
Katsoin sykemittarista 
jälkeenpäin, että kiloka-
loreita kului koko reissun 
aikana n. 20 000 + pe-
rusaineenvaihdunta eli 
ainakin 25 000 kcal olisi 

pitänyt syödä että koko 
vaje täyttyisi:) Toisen 
päivän ajoaika oli lähes 
10,5 h + tauot ja matkaa 
tuli 265 km.

5.6.2016

Kolmannelle etapille läh-
dimme  Kemistä aamun 
sarastaessa. Ilma oli kyl-
mennyt rajusti ja kaikki 
mukana olleet vaatteet + 
Kemistä halpahallista os-
tetut lisähousut oli kaikki 
laitettava päälle. Olo oli 
melko nuutunut heti aa-
musta ja matka taittui Yli-
tornioon asti vaivalloises-
ti. Markus oli lähettänyt 
itselleen vaihtovaatteita 
Kolarin Saleen ja sinne 
oli tarkoitus ehtiä ennen 
ilta yhdeksää, ennen kuin 
Sale menee kiinni. Tilan-
ne alkoi jo näyttää toivot-
tomalta. Ylitorniossa oli 
lisäksi iso tietyömaa ja 
jouduimme taluttamaan 
pyöriä louhikossa pitkät 
pätkät.

Ylitornion jälkeen 
puskimme väkipakolla 
lujempaa ensimmäisen 
kympin, jonka jälkeen 
meno  helpottui huomat-
tavasti (jos nyt helposta 
voi puhua kun vastatuulta 
on 810 m / s).

Ajoimme aika reip-
paasti Ylitorniosta Pel-
loon jossa totesimme, 
että saatamme sittenkin 
ehtiä. Pidimme pienen 
kahvitauon ja jatkoim-
me matkaa lähes samaan 
tahtiin. Yhtäkkiä Pellon 
jälkeen huomasin, että 
ilmassa lentää jotain 
paperia. Meni joitain 
sekunteja, ennen kuin 
älysin sen olevan rahaa. 
Tasku oli jäänyt auki ja 
paluumatkaa varten val-
miiksi nostetut rahat oli 
lentäneet taivaan tuuliin. 
Käännyimme heti takai-
sin, mutta tuuli oli kova ja 
rahat lentäneen jo tiehen-

sä. Hetken harmittelim-
me, mutta tulimme siihen 
tulokseen, että se mille 
ei mitään voi, niin sille 
ei mitään voi. Matkaa oli 
vaan jatkettava. Kohta 
asialle jo naureskeltiin ja 
matka taittui taas kivasti.

Kolariin ehdimme 
varttia vaille 9 ja vaihto-
vaatteet saatiin haettua 
postiautomaatista. Unoh-
din itse lähettää paketin, 
joten kuljetin omat vaih-
tovaatteeni koko reissun 
ajan. Siitä ei enää ollut-
kaan kun reilu pari tuntia 
Ylläkselle. Matka ajeltiin 
kaikessa rauhassa ja pe-
rillä olimme yhdentoista 
maissa illalla. 

Kolmannen päivän 
ajoaika oli 10 h 40 min ja 
matkaa tuli 248 km. Seu-
raavana aamuna ajoim-
me vielä alle kilometrin 
Jounin Kaupalle jäätelöä 
nauttimaan mikä hyvä-
nä tekosyynä oli reissulle 
toiminut :). Jounin Kau-
palta hyppäsimme  ai-
noaan linja-autoon, joka 
kyseisenä päivänä etelään 

Inter-
sport

YrITTÄjÄ! 

Toistoilmoitukset edullisesti

Kysy lisää: 
Susanna Vanhala 

050 320 6520 

Nina Niemi 
050 468 6682

Juhannus
Jo pääskyset hoitavat poikasiaan. 
On keskikesän aikaa. 

Suviyössä on rakkauden taikaa 
siellä sydän toisensa kohtaa, 
rakastutaan. 

Koivut tuoksuu, pientareet kukkii. 
Kultainen aurinko lämmöllään 

Saloissa liput liehuvat 
kautta Suomenmaan. 
Juhannusta kun me juhlitaan.
Aitan reunalla juhannusruusut 
kukkivat kauneimmillaan. 

Yötöntä yötä katsellaan, 
jossakin kaukana käkönen 
kukkuu. 
Pellot kasvaa, orastaa. 

jo lämmitti uimaveet, lapset 
veteen 
polskahtaa, on kesän riemua 
tulvillaan. 

                          Tuula Mutka
                               Alahärmä 

lähti ja Kemissä vaih-
doimme junaan. Kotona 
olimme yöllä kahdelta 
tiistain puolella.

Oli kyllä mahtava reis-
su. Tällainen kyllä opet-
taa asioita omasta itses-
tään, sekä henkisesti, että 
fyysisesti. Ennen kaikkea 
siitä mihin sitä pystyy, 
jos vain uskoo asiaansa 
ja pitää tavoitteet mieles-
sään kirkkaana, eikä anna 
negatiivisille ajatuksille 
valtaa. Välillä oli kyllä 
hetkiä jolloin  hauskuutta 
piti vähän keksiä omas-
ta päästä :D. Kyllä itsen-
sä voittamisen tunne on 
sellainen fiilis johon on 
helppo jäädä koukkuun.

Matkaa tuli yhteen-
sä n. 740 km ja kolmen 
päivän aikana istuimme 
satulassa yhteensä n. 29,5 
tuntia. Markuksella oli 
allaan alumiinirunkoinen 
maantiepyörä ja minulla 
alumiinirunkoinen tri-
athlonpyörä.

Maanantaina ei ollut 
päivä vielä pitkällä kun 
aloimme jo pohtimaan 
että mitäs seuraavaksi :).

MUSTEET EDULLISESTI
• täytöt  • uusiokasetit  • originaalit

SEINÄJOEN MUSTE- JA LASERASEMA OY
Kauppaneliö 13, 60120 Seinäjoki, p. 0400 244 352

semula.fi

Hius Studio Heli
Parturi-Kampaamo

Juhannustarjoukset voimassa vain 20.-24.6.2016
Hiusten leikkaukset  19 €
permanentti + leikkaus -paketti -15 %
väri + leikkaus -paketti  -15 %
ripsien ja kulmien väri + muotoilu 18 €
klassiset ripsipidennykset 60 €
LCN geelilakkaukset yhdellä värillä 25 €

Meiltä myös MAGO-hiustenpidennykset, varaa 
aika konsultaatioon!

Varaa aikasi 044 973 6768
Vapaudentie 30 H 15, 60100 Seinäjoki

Kalevacenterin 2. kerros, Lääkäritalon vieressä
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K. Hauta-aho
Rakennus- ja remonttityöt

hauta-aho.fi 040-5215 345

- Kylpyhuoneet ja saunat. Saneeraus- ja uudiskohteet 
     avaimet käteen periaatteella!
- Vesivahinkokorjaus ja asbestikartoitus
- Sertifioitu vedeneristäjä!
- Rakennustyöt ja pintaremontit, terassit, katokset

POrSAAn 
grIllIrIbSIT 

hOISIn TyylIIn 

Herkkuja 
juhannusgrilliin

Hiero mausteet yhteen 
morttelissa ja hiertele 
seos sitten grilliluurivien 
pintaan. Asettele palaset 
levälleen vierekkäin uu-
ninpelille (leivinpaperi! 
tiskari kiittää!) ja paahda 
200 asteessa n. 30-40 mi-
nuuttia, kunnes liha hie-
man alkaa vetäytyä luista.

hoisin-tyylinen 
grillauskastike

1 1/2 dl hoisinkastiketta 
(marketin eksotiikkahyl-
lystä lasipurkissa, esim 
blue dragon)
1/2 dl japanilaista soijaa
1 rkl mustapippuria myl-
lystä
1 dl tummaa muscova-
dosokeria, itse korvasin 
fariinilla tällä kertaa
1/2 dl punaviinietikkaa
1 pieneksi hakattu tuore 
chili siemenineen

s i l l a s i p u l i . b l o g s p o t .
c o m / 2 0 1 1 / 0 5 / r i b s i t - g r i l -
liin-ja-taloyhtion-talkoot.html

Kuvat: Nanna Rintala

reilu 2 kg porsaan mari-
noimattomia elikkä natu-
relleja porsaan grillikylkiä

Mausteseos pintaan:
riittää reilulle 2 kilolle joka taas 
riittää 4-6 hengelle riippuen 
lisukkeista sekä syöjien intohi-
mosta grilliluihin

1 rkl fariinisokeria
2 tl paprikajauhetta
1 rkl karkeaa merisuolaa
mustapippuria
1 tl valkosipulijauhetta
hiukan chiliä

suolaa ja mustapippuria

Halkaise sipulit ja suika-
loi puoliskat hyvin ohuik-
si viipaleiksi, sellaisiksi 
puoliympyröiksi. Sekoita
yrtit sipuleiden joukkoon. 
Muista paljon yrttejä!

Tee kastike liottamalla 
sokeri pikkutilkkaan kuu-
maa vettä ja sekoita sitten 
mukaan öljy ja viinietik-
ka. Kääntele kastike sipu-
lien ja yrttien joukkoon. 
Suolaa ja pippuroi.

Salaatti on parhaillaan 
noin tunti tekohetkestä, 
sen jälkeen sipulit alkavat 
menettää rapsakkuuttan-
sa. Tänään salaatti oli siis 
todella upeaa, nuo yrtit, 
sipuli ja minttu. Todella 
hyvää!

SITruunAMArInOI-
DuT uuDeT 

PerunAT 

2kg tasakokoisia uusia 
perunoita
1 dl hyvää oliiviöljyä
1/2 sitruunan mehu

SIPulI-
yrTTISAlAATTI 

4:lle

perunat ovat liian kuumia, 
saattaa valkosipuli muut-
tua sinertäväksi.

Sopii niin lihan kuin ka-
lan kumppaniksi.

Ja tietenkin sopii erin-
omaisesti Juhannukseen!

KAIKKI äITInI 
reSePTIT

https://kaikkiaitiniresep-
tit.blogspot.fi

Nanna

Tykkää kokata itselle, 
perheelle ja vieraille. 
Heittäytyy toisinaan te-
kemään kaiken ihan itse 
alusta asti, mutta us-
kaltaa heittää mikroon 
myös eineksen. Rakastaa 
etanoita. Mutta myös 
lentokoneruokaa. Ruu-
anvalmistuksen jälkien 
siivoaminen venyy ja ve-
nyy ja...

4 valkosipulinkynttä
1 puntti silputtua persiljaa
suolahiutaleita, musta-
pippuria

Keitä puhdistetut perunat 
suolalla maustetussa ve-
dessä kypsiksi, kaada vesi 
pois ja anna perunoiden 
kuivahtaa kuumassa kat-
tilassa talouspaperin tai 
keittiöpyyheen alla het-
ken. Valmista marinadí 
sekoittamalla yhteen öljy, 
sitruunamehu, murskat-
tu valkosipuli ja persilja. 
Kaada marinadi vielä haa-
leiden perunoiden päälle, 
sekoita ja mausta suolalla 
ja mustapippurilla. Jos 

Resepti on Sally Butcherin 
upeasta Vegestan keittokir-
jasta. Suosittelen ankarasti 

tekemään tätä. 

2 isoa sipulia kuorittuna 
(itse käytin yhden puna-
sipulin ja yhden makean 
salaattisipulin)
iso kourallinen tuoretta 
minttua silputtuna
iso kourallinen tuoretta 
korianteria silputtuna
iso kourallinen tuoretta 
lehtipersiljaa silputtuna
2 tl ruokosokeria
1 rkl omenaviinietikkaa
3 rkl oliiviöljyä

• Ajoneuvofixaukset 

• Paikkamaalaukset

• Muovihitsaukset 

• Otsonoinnit 

• Pakettiautojen vuokrausEtelä-Pohjanmaan Autofixaus
GSM 040 128 5709 | email: fixaus@epautofixaus.fi
Tuottajantie 48, 60100 Seinäjoki

L
i s ä p ä i v ä n 
myötä ta-
pahtuman 
ohjelmatar-
jonta laa-
jenee ja sa-

malla festivaali tulee 
olemaan yksi Suomen 
suurimmista hiphop- 
genren kesätapahtu-
mista kesällä 2016. 
Solar Sound on to-
dellinen urbaani kau-
punkifestivaali, sillä 
se järjestetään Seinä-
joen ydinkeskustassa 
kaikkien palveluiden 
läheisyydessä. 

Laajenemisen myötä So-
lar Sound Festival tavoit-
telee kesän 2016 festivaa-
leille yli 22000 kävijää.

Tapahtuma on kiin-
nittänyt yhdeksi pääesiin-
tyjäkseen Norjalaisesta 
Martin Tungevaagista 
ja ruotsalaisesta robbie 
Söderlundista koostu-
van superkaksikon, Tun-
gevaag & raabanin.
Kaksikko yhdisti voiman-
sa vuoden 2015 alussa ja 
heidän yhdessä tuottama 
“Samsara” nousi useassa 
Euroopan maassa viime 
vuoden yhdeksi suurim-

maksi hitiksi, kappale on 
mm. Spotifyssä kerännyt 
huikeat 80 miljoonaa 
kuuntelukertaa. Kappale 
kohosi myös Suomessa 
nopeasti singlelistan yk-
köseksi. Kaksikon toinen 
single “Parade” sai niin 
ikään suuren suosion. 
Viimeisimmät julkai-
sut  “Russian Roulet-
te”  sekä “Wolf” soivat 
parhaillaan niin Euroo-
pan kuin myös Suomen 
Spotify- ja radiolistojen 
kärjessä.

Suomi-hiphopin pro-
feetta elastinen tykittää 

Solar Sound Festivalin 
perjantai-illassa. Ky-
seessä on myös Elasti-
sen ainoa festarikeikka 
Seinäjoella kesällä 2016. 
Elastisen huikea ura on 
vertaansa vailla eikä ole 
yhtään väärin puhua tä-
män artistin kohdalla 
kotimaisen hiphop-mu-
siikin edelläkävijöistä ja 
oikeastaan itse kunin-
kaasta. MTV3:lla kevään 
aikana esitettävä Elasti-
nen feat. on osoittanut 
että Ela on todellakin 
enemmän kuin artisti, 
tältä kynäniekalta taipuu 
hittibiisi toisensa perään 
ja ohjelmaformaatista 
nousseet singlet ovatkin 
kahmineet soittolistojen 
kärkisijoja.

Mukana Solar 
Soundissa myös muu 
suomen urbaanin musii-
kin kerma: JVG, Teflon 
brothers. Solareilla 
nähdään myös kovia yh-
teiskeikkoja: Karri Koi-
ra & ruudolf sekä  nik-
ke Ankaran, evelinan 
ja Asteen kombo. 

Todellisena rääväsuu-

seinäjoella neljännen kerran järjestettävä solar sound Festival laajenee kolmepäiväiseksi. 
Tulevana kesänä urbaanin ja elektronisen musiikin kaupunkifestivaali järjestetään 28-30.7

na tunnettu rap-artisti 
Petri nyqård esiintyy 
Solar Sound Festivalin 
lauantai-illassa. Tuo-
reella hitillään “Pannaan 
Suomi kuntoon” kohah-
duttanut Nyqård onkin 
tehnyt todella onnistu-
neen paluun ja uusi single 
on tällä hetkellä Suomen 
ylivoimaisesti kuunnel-
luin ja ehkäpä myös kiis-
tellyin kappale. 

Solar Soundin toi-
nen ulkomaalainen kiin-
nitys on saksalainen 
Italobrothers, joka 
nähdään  festivaalin per-
jantai-illassa. Energises-
tä lavashowsta tunnetun 
yhtyeen suurimpia hittejä 
ovat mm. “Springfield”, 
“Stamp On the Ground”, 
“Welcome To The Dance-
floor”, “This Is Nightlife” 
ja “Up’N Away”.

Solar Soundin uutena 
päivänä, torstaina näh-
dään todella mielenkiin-
toinen ohjelmakokonai-
suus ja mm. kaksi todella 
kovan luokan yhteiskeik-
kaa. Tangokuninkaana-
kin tunnettu ja Helsingin 

olympiastadionilla viime-
kesänä megakeikalla syn-
tymäpäiviään juhlistanut 
Jari Sillanpää saapuu 
avaamaan Solar Soundin 
torstaina 28.7. Luvassa 
on Sillanpään keikalla 
kesän suurin tuotanto si-
sältäen erikoistehosteita 
ja ilotulituksen, jollaista 
ei normaaleilla keikoilla 
nähdä. Torstaina nähtä-
vässä Rähinä Specialissa 
lavalle nousevat Spek-
tin, uniikin ja brädin 
energinen kombo. Lisäk-
si torstaina esiintyy yön 
Polte, jonka muodosta-
vat vaasalaiset Hip-Hop 
artistit Kuningas Päh-
kinä ja Setä Tamu, sekä 
Hip-Hip, R’nb ja Pop ryt-
mejä yhdistelevä STIg. 
Torstain 28.7 pääesiin-
tyjä julkaistaan 4.7.2016. 
Kyseinen artisti ei ole ai-
kaisemmin esiintynyt So-
lar Sound Festivaaleilla.

Solar Soundin vii-
meinen kiinnitys, uuden 
festivaalipäivän torstain 
pääesiintyjä julkaistaan 
4.7.2016

SOlAr SOunD FeSTIVAl 28-30.7.2016 
PäIVäKOhTAInen OhJelMA:

TOrSTAI 28.7:
JULKAISEMATON PÄÄ-

ESIINTYJÄ
Jari Sillanpää (Solar 

Sound Special)
RÄHINÄ SPECIAL: Brä-

di + Spekti + Uniikki
YÖN POLTE: Stig + Ku-
ningas pähkinä  & Setä 

Tamu
Jukka Poika

PerJAnTAI 29.7:
ItaloBrothers (GER)

Elastinen
JVG

Karri Koira & Ruudolf
Adi L Hasla & Mäkki

Mikael Gabriel
Heavyweight DJ’S

lAuAnTAI 30.7:
Tungevaag & Raaban 

(NOR / SWE)
Teflon Brothers

Roope Salminen & Koirat
Tuomas Kauhanen

Petri Nygård
Nikke Ankara x Aste x 

Evelina
Juno

Kasmir

Lukijakilpailu, osallistu ja 
voita liput!

keTä arTisTia 
oLisiT TuLossa 

kaTsomaan jos 
voiTTaisiT LipuT?

VASTAuKSeT:
KISA.SeInAJOKInen@gMAIl.cOM

Yhden arvottavan lippupaketin arvo 159,80 €

Voittajat arvotaan toimituksessa, voittajien nimet julkaistaan seuraavassa ilmestyvässä lehdessä 2.7. 
Voittajille ilmoitetaan sähköpostitse. Kisa voimassa 27.6.2016 asti.

www.solarsound.fi

Maanrakennustöitä, maansiirtotöitä

Betonipiikkaustyöt
ja purkutyöt
brokk-piikkausrobotilla.

E-P:n Purkutyö KY
Riimutie 4, 60420 Seinäjoki
040 545 3876
jussi.ylipiipari@gmail.com

Insinööriväylä 5 H, 60100 SEINÄJOKI

voiTa 3 
päivän LipuT 

soLarin 
FesTareiLLe!

Lippupaketteja jaossa 3 kpl!
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MyyDään

Vuokralle annetaan
RIVITALOYKSIÖ lapuan ruhasta 
(10min Seinäjoelta) Vuokra 340€. 
p.040-1710751.

10 €
LeHTeen + neTTiin

Ilmoitukset printtilehteen parillisten viikkojen maanantaisin klo 16.00 mennessä, 
lehti ilmestyy joka toinen lauantai.
Seinäjokinen
tuottajantie 48
60100 Seinäjoki
Toimisto avoinna ma-pe 9-16

KuVALLInen 14 € 
kuva tulee myös nettiin! toimita kuva ja teksti sähköpostilla, tai tuo 

toimituksen osoitteeseen.

Yksi merkki tai kirjain ruutuun. Jätä sanojen väliin tyh-
jä ruutu.
Muulla tavoin tilattu onnenkauppa ilmoitus: 10 euroa 
per 150 merkkiä.

Puh.

(ei tule lehteen)
nimi
Osoite

katso myös www.seinajokinen.fi

kaIkkI IlMoItukSet nÄkYVÄt MYÖS InteretISSÄ

Ilmoituksen osasto ja KOROSTuS määräytyy sen tavaran, tai asian 
mukaan joka on ilmoituksessa ensimmäisenä mainittu!

kuvan minimikoko: resoluutio 200 dpi, leveys 700 pxilmoitustilauslomake

käteismaksu tekstin mukana, tai maksutosite tekstin mukana sähköpos-
tilla ilmoitus@seinajokinen.fi tai toimitukseen toimitettuna. 
Ilmoitusmaksu tilille: FI56 5419 0120 200294
Jos maksusuoritus, ja/tai ilmoitusmateriaali ei ole saapunut maanan-
taina klo 16 mennessä, ilmoitus julkaistaan seuraavassa ilmestyvässä 
lehdessä.

TOYOTA YARIS 1.0 I 5-OVInen 
Vm:99 Juuri kats. ajet. 194 tkm. 
Huoltokirja, 2 renk. soitin, moot.
läm. Huollettu. ruosteeton. todella 
Hieno. naisen käytöstä HP. 2900 € 
040-3275391

KOKO PERHEEN KOHTEET SEKÄ 
USEITA FRISBEEGOLFRATOJA
Siipirataslaivaristeilyt, Höyryveturipuisto,
Vanhan Keuruun tunnelmalliset kohteet.

Kaksi kesäteatteria, toreja ja markkinoita,
rallia, konsertteja, tansseja, kisoja.
Soiton Paikka ja Iso Soitto -festivaalit
sekä paljon muuta!

Meillä voit poiketa majoittumaan mm. Mummolaan tai Hotelli Keurusselkään!
Tutustu tasokkaisiin majoitusvaihtoehtoihin ja kesän 

rientoihin osoitteessa  WWW.VISITKEURUU.FI   

Keuruun kaupungin matkailu puh. 040 572 5640  matkailu@keuruu.fi 

Tule mukaan iloiseen
  kesätunnelmaan Keuruulle!

Keuruulla!ihanaloma

  

0408223165
Hannele Vakkuri

kodinhoitoPalvelut 
& Seniorihoivaa 

omaan kotiin

• myös muuttosiivoukset 
• ikkunanpesut 

ammattitaidolla, asiakkaan 
toiveita kunnioittaen

SiivousH
SiivoukSet

kotiin ja yrityksiin
• ruoanvalmistus

• henkilökohtainen 
avustus 

• kumppanuus
• lääkkeistä 

muistuttaminen
- ei sairaanhoidollista palvelua

• asiointi- ja 
kuljetuspalvelu

Tietokoneen huollot ja päivitykset, internetin ja 
tietoturvaohjelmien asennuspalvelu. 

Myös televisioiden digiboxien asennus.

GSM 045 1302 457
Nurmikatu 2 K 77

Myös kotikäynnit!
Soita ja sovi aika!

ATK-Apuri
Seinäjoki
Kaarlo Aintila

www.atk-apuri.fi

www.seinajokinen.fi

Asiakkaiden toivomuksesta Seinäjoelle
avataan kesäkuussa

Lastenvaatteet ja tarvikkeet
Äitiysvaatteet ja tarvikkeet

Tuottajantie 71 B
Soita 050 461 4454 ja varaa pöytä!

UUSI! AvAAmme 20.6.
AvAjAISIA vIetämme 1.7.

Lakeus T i l i toimisto Oy
Tehtaantie 37 A 3
60100 SEINÄJOKI

Suvi  Leskinen
Puh. 044 747 7702
suvi@lakeust i l i toimisto.f i

WWW.LAKEUSTIL ITOIMISTO.FI

UUDEN YRITYKSEN PERUSTAMINEN 0 €!*

* SISÄLTÄÄ PRH:N LOMAKKEET JA EDELLYTTÄÄ VUODEN SOPIMUSTA

       Kiinnostuitko?        Petri Haavisto, puh. 044 259 2272
       Ota yhteyttä!         Sähköposti: petri@rkl-haavisto.com

A -halli

Puurtajankuja 4, 60100 SEINÄJOKI

Puurtajankuja 4, 60100 SEINÄJOKI

WWW.RKL-HAAVISTO.COM

ESIMERKKEJÄ HUONEISTOISTA

       Koko           Hinta          ALV käyttöön
      51,0 m2    vh. 50 490 €       vh. 45 900 €
      44,5 m2    vh. 44 055 €       vh. 40 050 €
       31,5 m2    vh. 31 185 €       vh. 28 350 €
  

 A -halli, tuotanto- ja varastotilaa

Myös yhtiölaina mahdollisuus!

huOneKAluT JA 
KODInKOneeT

KIInTeISTöT 
MyyDään

KIInTeISTöT 
OSTeTAAn

OSTeTAAn

POlTTOPuuTA

rAKennuS-
TArVIKKeeT

SeKAlAISTA

AuTOAlAn 
PAlVeluT

rAKennuSAlAn 
PAlVeluT

TyöT JA PAlVeluT

VuOKrATA 
hAluTAAn

VuOKrAlle 
TArJOTAAn

Tutustu syksyn startteihimme
www.syo.fi

Aikuiskoulutusta Seinäjoella

22.8.   Yrittäjän ammattitutkinto
5.9.     Tavaraliikenneyrittäjäkoulutus
12.9.   Tieto- ja viestintätekniikan
            ammattitutkinto, 
            Järjestelmäasiantuntija
16.9.   Osaava kirjanpitäjä PRO
5.10.   Maatilan syventävä 
            johtamisvalmennus
16.11. Maatilayrittäjän 
            liiketoimintavalmennus

Hae mukaan nyt
Kysy lisää aikuisopiskelusta: 
p. 010 8414 000

eläIMeT




