
LEDMAA.FI
- VALAISTUKSEN ERIKOISLIIKE -

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

Esittely- ja varastotilat Seinäjoella!
Käy tutustumassa verkkokaupassa!

 

       Teollisuustie 13, 60100 Seinäjoki                                                    0400 297 528                                                              epk@epkmarkkinointi.fi 

5-osainen paineilmasarja 
Paineilmasarjaan sisältyvät massaruisku, 
maaliruisku yläpuolisella säiliöllä,  
puhalluspistooli, rengaspainemittari 
ja 4 m kierreletku. 

Autokompressori 12 V 
max.paine 10 bar, 3m liitosjohto, 
tupakansytytin liitäntä, paineletku 1 m, 
painemittari, sis. 3 venttiili suutinta, 
kantokahva. 

Kärpän ja Ylivedon  
kesätyövaatteet 
 
     / kpl 
 
     / asu 
 

Jarrucleaner 
Tehopuhdistaja kaikkeen  
rasvanpoistoon. 

 
  (12 kpl/pkt) 

Valvoline HVLP 32/46 
Suorituskykyinen mineraaliperustainen 
hydrauliikkaöljy.     208 L 
 
Hinta kaupalta noudettuna 
 
Myös muita öljyjä varastossa 

Kalustohalli 20x9,15x4,5 m 
vahvalla 900g/m2 PVC peitteellä,  
runko galvanoitua terästä.  
Oviaukon korkeus 3,7 m,  
leveys 3,5 m.  
Ovaali runkoputkisto 
10x70x1,8mm/1,5mm 

 

Meiltä poltto- ja voiteluaineet 

 

Timco 3HP 50 L v-lohko 
kompressori 
max.paine 8 bar, sylinteri 
47mmx2, imutuotto 336 L/min,  
50 L säiliö,  
kaksi ilmalähtöä 
 

Timco 2HP 50 L hihnaveto 
kompressori 
max.paine 10 bar, 2-sylinterinen, 
imutuotto 200 L/min,  
50 L säiliö,  
kaksi ilmalähtöä 
 

Laita kivulle stoppi

FYSIOS SEINÄJOKI Vapaudentie 28-30, puh. 010 237 7043
FYSIOS ILMAJOKI Kauppatie 13, puh. 010 237 7043

TUKI- JA LIIKUNTAELINVAIVOJEN  
ASIANTUNTIJAT:
• Hernesniemi Jukka, kuntohoitaja
• Juvonen Jarmo,  

OMT-fysioterapeutti
• Keskinen Maarit,  

OMT-fysioterapeutti
• Koskinen Seppo, fysioterapeutti
• Lesell Ritva, fysioterapeutti,  

lymfaterapeutti
• Marttila Juha-Matti,  

OMT-fysioterapeutti
• Pannula Juha, OMT-fysioterapeutti
• Saukko Veli-Matti,  

OMT-fysioterapeutti

NEUROLOGISEN  
FYSIOTERAPIAN ASIANTUNTIJAT:
• Latva-Kyyny Kati, fysioterapeutti
• Leskelä Ville, fysioterapeutti
• Tuominen Anna-Maria,  

fysioterapeutti, lymfaterapeutti

IKÄÄNTYVIEN FYSIOTERAPIAN  
ASIANTUNTIJA:
• Saari Sami, fysioterapeutti

ALARAAJOJEN ASIANTUNTIJA:
• Hurskainen Pekka,  

fysioterapeutti

OMT-fysioterapiasta apua moneen vaivaan: 
• Niskahartiaseudun kivut.
• Pistävä tunne rinnassa tai lapojen 

välissä.
• Selkäkivut kuten noidan nuolet,  

jatkuva jomottava kipu alaselässä.
• Tapaturmien ja leikkausten 

jälkikuntoutus.

57 €
O M T

F Y S I O-
T E R A P I A

4 5  M I N

OMT-Fysioterapia Saukko on nyt Fysios

Uudistettu pesulinja avattu!
Pehmoharjapesu loistohintaan
14 €! Tarjous voimassa 11.3 asti!

Valtionkatu 7
www.citycarwash.fi
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City
Parturi

Keskuskatu 15, 60100 Seinäjoki 4144478

Tule tilaamatta 
parturiin

Meille pääsee autolla porraspäästä sisälle!

- nettisivut - logot - mainokset -
- käyntikortit - esitteet -

puh. 040 741 4363
www.seria.fi

www.holvikaari.fi

• jalkojenhoitoa

• kynnenoikaisua

• yksilölliset tukipohjalliset

• jne.

Jalkaterapeutti Anu Heikkinen
045 1133 033

Seinäjoki

Rekisteröity hieroja
Jukka ala-kRekola

• korvakynttilähoidot

Myös iltaisin ja 

viikonloppuisin
06-4142 737

0400-299 382
Puskantie 14 A 6

Seinäjoki

Kosteuttava kasvohoito

Nyt vain 35 Euroa!
Sopii kaikille ihotyypeille!

Mikäli ostat samalla 3 
Marja Entrich ihonhoito-tuotetta,

saat seuraavan kasvohoidon veloituksetta!
Tarjoukset voimassa tällä kupongilla 31.3.2017 asti

Hoitola Raija, Seinäjoen Torikeskus, 2. krs
Raija, 040-542 4724

Luotettavasti ja ammattitaidolla

Hannele Vakkuri
040-8223165

Siivoukset kanssa sinut
Yrityksille ja yksityisille

Kysy myös kodinhoitopalveluita!

(Kalevacenterin 2. kerros, Lääkäritalon vieressä)

Parturi-Kampaamo

Varaa aikasi 
044 973 6768

Hiustenleikkaukset       19 €
Mallinmuutosleikkaus    25 €
Tyviväri       50 €
(voimassa 6.-11.3.2017)

Miten olisi uusi harrastus tai jopa uusi lisätyö? 
Tule Mukaan ORIFLAME -tiimiin ja pidetään yhdessä hauskaa! 

Liittyminen on ilmaista, ei sitoumuksia.

Annan mielelläni lisätietoa, laita viestiä tai meiliä

sanna-liisi@slkauneus.fi  - puh. 050 5111330

Näytä Hyvältä. Toteuta unelmasi. Pidä hauskaa!

Persoonallista muotia 
persoonallisille naisille.

Suositut yksityiset ostos-
iltamme ovat taas alkaneet! 

Kerää oma porukkasi 
työpaikalta tai vaikka 

harrastuksesi parista ja varaa 
oma iltasi.

Kaukolanraitti 38, Ylistaro - 06-4740295
www.halpa-aitta.com

Tervetuloa 
tutustumaan 
Ilkan Optiikan 

kehysmallistoon.

Kauppatie 9
60800  Ilmajoki
(06) 423 4980

HYVÄÄ NAISTENPÄIVÄÄ!

Keltainen viestii iloa, vilpittömyyttä ja avoimuutta. Sillä on rohkaiseva, piristävä ja hermoja 
vahvistava vaikutus.

Lila kuvaa uusiutumista. Se antaa voimaa ja tasapainoa, mutta edustaa myös mystiikkaa ja 
tiedostamattomuutta.

Oranssi on hyväntuulisuuden väri, joka ilmaisee vieraanvaraisuutta ja lämpöä. Toivon sinulle 
kaikkea hyvää. Toisaalta se viestii myös voimasta, kunnianhimosta ja kestävyydestä.

Sininen viestii luotettavuudesta ja voimasta, mutta toisaalta se viilentää ja parantaa. Sinistä ei 
kuitenkaan kannata valita uupumuksesta kärsivälle henkilölle, sillä sen rauhoittava vaikutus 
voi syventää negatiivisia olotiloja.

Vaaleanpunainen on naisellisuuden, hempeyden ja romantiikan väri. Se edustaa myös
salattuja tunteita. Olen rakastunut sinuun ja olen sinulle uskollinen.

Pinkki on nuorekas kukan väri ja viestii onnellisuutta.

Minä kaipaan sinua. Olen intohimoisesti rakastunut sinuun! Lahjoita rakkautesi minulle! 
Punainen edustaa intohimoa, rakkautta, romantiikka ja energiaa.

Syvä tummanpunainen viestii arvokkuudesta ja kalleudesta.

Valkoinen kuvaa puhtautta, rehellisyyttä ja viattomuutta. Siihen usein liitetään myös kohtalo, 
talvi ja luonnollisesti lumi.

Vihreä. Tämä vuosisatoja vanha viattomuuden symboli uudistaa, rauhoittaa ja rentouttaa.

Laventelin sininen väri viestii naisellista kauneutta ja edustaa suloisuutta, tyylikkyyttä ja 
jaloutta.

Lähde: Inter�ora.�, myös naistenpäiväkimput.

Kauneus ja terveys
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Painosmäärä ja ilmestyminen:
25 283 kpl kerran kuukaudessa
Seinäjoen taajamiin.

Päätoimittaja:
Susanna Vanhala, puh. 050 320 6520

Ilmoitusmyynti:

         Pia Mäki-Hakola, 
         puh. 050 338 4604
           pia.seinajokinen@gmail.com

           Mikko Mäki-Reini, 
         puh. 050 307 0003
           mikko.seinajokinen@gmail.com

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 200 294
Laskutuslisä 5 €
ALV 24% lisätään hintoihin 

Kustantaja:
Seinäjoen Verhoomo Oy

Sivunvalmistus:
Graafinen toimisto Seria

Jakelu:
Jakelu-Ässät Oy

Painopaikka:
I-Print Oy

Ilmoituskoot (mm x mm):
Etusivu 1/1 260 x 320
Etusivu 1/2 260 x 158 (vaaka) 
 128 x 320 (pysty)
Takasivu 1/1 260 x 368
Takasivu 1/2 260 x 180

Sisäsivut:
1/1 260 x 356
1/2    260 x 176 (vaaka) 
 128 x 356 (pysty) 
1/4 260 x 86 (vaaka) 
 128 x 176 (pysty)
1/8 128 x 86 (vaaka) 
 62 x 176 (pysty)
1/16 128 x 42,5 (vaaka) 
 62 x 86 (pysty)
1/32 62 x 42,5

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

Painovalmis ilmoitusmateriaali:
CMYK-väreissä, resoluutio 200 dpi, 
Press optimoitu PDF-tiedosto, kirjasi-
met mukaan liitettyinä.
Sähköpostin liitetiedostoina:
ilmoitus@seinajokinen.fi

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

Seuraavan lehden aineistopäivä on 21.03.2017

Kalevankatu 5 Seinäjoki
040 8325967
www.shopevelyn.fi

palvelemme ma-to 10-17.30 pe 10-18 la 10-14

Kauniit hyvinistuvat ja tukevat rintaliivit 
kaikenkokoisille naisille - ammattitaidolla.

c d

Väreille on kautta aikojen annettu symbolisia merkityksiä. Vä-
reillä katsotaan olevan myös parantavia, energiaa ja mielihyvää 
antavia ominaisuuksia. Väreihin ja kukkien väreihin liitetään eri 
asioita eri kulttuureissa.

Kukkien värisymboliikka

Kalevankatu 5, Seinäjoki
Avoinna: Ma-Ti 10-17.00 Ke 10-16.30 To-Pe 10-18 La 10-15.00



Moottoripyöränäyttely laajensi vapaa-aikaan
Seinäjoella perinteisesti 
järjestetty moottoripyörä-
näyttely tuo tänä vuonna 
Seinäjoki Areenalle moot-
toripyörien lisäksi myös 
vapaa-aikaan liittyviä 
näyttelyosastoja. 

– Vapaa-ajan harrastukset 
kiinnostavat entistä enem-
män ihmisiä, siksi laajen-
simme näyttelyä siihen 
suuntaan, moottoripyö-
ränäyttelyn promoottori 
Timo Palmi kertoo.
 Motorbike & Free-
time show on Seinäjoki 
Areenalla 11.-12. maalis-
kuuta. Näyttelyyn odote-
taan jälleen runsasta ylei-
sömäärää edellisvuosien 
tapaan. Kevään mootto-
ripyöränäyttelyyn tutus-
tuu kahden päivän aikana 
tuhansia motoristeja ja 
moottoripyöristä kiinnos-
tuneita näyttelyvieraita. 
Viikonlopun aikana on 
jälleen luvassa myös kieh-
tovaa ohjelmaa.
 – Tällä kertaa luvassa 
on Hynell & Mielityinen 
show, joka on extreme mo-
tor show, jossa hypitään 
rampeilta näyttäviä ilma-
lentoja crossimoottoripyö-
rällä, Timo Palmi sanoo.
 Tarjolla on myös 

Duudsonit Activity Parkin 
osastolla vapaata pudotus-
ta ja NoHill Paintballin 
osastolla voi tutustua vä-
rikuulapelaamisen mielen-
kiintoiseen maailmaan.
 – Nyt on mahdolli-

suus myös kokeilla kumi-
kuulilla pelaamista paikan 
päällä.
 Motorbike & Freetime 
showssa on esillä tuttuun 
tapaan toinen toistaan 
upeampia rakennettuja 

moottoripyöriä. Ja ker-
soille on tietysti myynnis-
sä metrilakua ja energiaa 
lapset pääsevät purkamaan 
ilmaiseen pomppulinna.

Sähköpolkupyörät esillä

Tänä vuonna Motorbi-
ke & Freetime showssa 
mukana on myös urhei-
lukauppa Lakeus Sport, 
joka tuo näyttelyyn esille 

Motorbike & Freetime showssa on tänä vuonna mukana myös vapaa-ajan toimijoita, kuten Lakeus Sportin väki 
kevään uusien polkupyörien ja sähköpolkupyörien kanssa.

kevään polkupyörät. Esillä 
ovat myös kauden 2017 
uudet sähköpolkupyörät. 
Lakeus Sport tuo osastol-
leen näytille myös vapaa-
ajan vaatteita ja tuotteita.
 – Näytillä on myös 
pienille lapsille tarkoitetut 
edulliset sähkömopot, tul-
kaa osastollemme tutus-
tumaan, Lakeus Sportin 
Tommi Ranta-aho sanoo.
 Motorbike & Freeti-
me show kerää saman ka-
ton alle Etelä-Pohjanmaan 
ja Pohjanmaan mootto-
ripyöräkauppiaat ja alan 
toimijat. 
 – Teemme yhteistyötä 
myös eri kerhojen kanssa, 
joilta on näyttelyssä mu-
kana omia osastoja. Tällä 
kertaa mukana on enem-
män kerhoja kuin viime 
vuonna, Palmi kertoo.
 Näyttely on mones-
sa mielessä laajempi kuin 
edellisellä kerralla. Ke-
hitystä pitää tapahtua ja 
tarjontaa pitää olla, jot-
ta näyttelyvieraat tulevat 
vuosi toisensa jälkeen 
Areenalle. 
 – Moottoripyöränäyt-
tely on perinteinen tapa 
tavata tuttuja ennen ajo-
kauden alkua.

Moottoripyöränäyttely
Seinäjoki Areenalla

Vuokraa meiltä
maakunnan edullisimmat 

koneet

www.pohjanrakennuskone.com

Ostamme autoja, akkuja, värimetalleja ym.

Rajatie 48
60120 SEINÄJOKI

Puh. 06 414 9511

info@moottorihiomo.�
www.moottorihiomo.�

Hörppiikö autosi öljyä?
Meiltä mm. VW ja Audi-konsernien 

autojen öljynsyöntiremontit.
Otahan yhteyttä,

vaihtomoottorit alkaen:

2 700 €

Ongelmapuiden kaatoa 

- Risunajo      - Kantojen jyrsintä
- Ilmainen arviointikäynti 
- Vakuutettua puunkaatoa 
  yli kymmenen vuoden 
  kokemuksella 

0400 666 214 

Urakointi 
Jouppila Oy

make@urakointijouppila.�
www.urakointijouppila.�

Nyt aika tilata Kattoremontti
Talvihintaan!

Soita ja tilaa esittely kotiisi !

Joustavat maksuehdot

Elias Kortesalmi 040-6795639

Maaliskuun tarjous,

• 

• 

•  

•  

• 

Paikkamaalaukset

Muovihitsaukset

Otsonoinnit

Huoltotyöt
www.epautofixaus.fi

Tuottajantie 48, 60100 Seinäjoki

- MOOTTORIN JA VAIHDE-
  LAATIKON KORJAUKSET

- AUTOJEN TESTAUKSET

- MÄÄRÄAIKAISHUOLLOT

- PAKOKAASUTESTIT

AUTOKORJAAMO
MOOTTORITYÖ SALO OY

PELTTARINKATU 6 A

0500 668 426

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

LAKEUDEN LAATUPELTI OY

- Kattoremontit ammattitaidolla 
- Rakennuspeltityöt

- Sadevesikourut ja kattoturvatuotteet

0400 707 234
www.laatupelti.�
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Rennosti kevääseen
 Talven harmaus alkaa 
hiljalleen siirtyä kevään 
tieltä pois mikä tarkoit-
taa, että ihmiset löytävät 
intonsa myös kuntoilun 
saralla. Tänä vuonna tämä 
näkyy myös muotimaail-
massa hyvin vahvasti, sillä 
tärkeintä on nyt muka-
vuus. Voit siis jättää tiukat 
topit hetkeksi kaappiin ja 
ottaa uudella innolla vas-
taan tämän kevään tren-
din: sporttisuuden.
 Trikoot ovat näkyneet 
katukuvassa jo vuodesta 
2013 kun Fitness-elämä 
tuli muotiin. Tänä päivänä 
on arkipäivää, että salilta 
tullessa jätetään trikoot 
jalkaan ja mennään sa-
malla reissulla kauppaan, 
mutta saisiko trikoista 
kokonaisuuden muunkin 
kuin treenipaidan kanssa? 
Tietenkin, vain luovuus on 
rajana! 
 Tämän kevään hienoin 

asia on, että nyt saa käyt-
tää rohkeitakin ratkaisuja. 
Trikoot ja kauluspaita? – 
Mikä ettei! 

Shoppailijan unelma 

Kööpenhaminan sanotaan 
olevan muoti- ja laatutie-
toisen paratiisi ja sellaiseksi 
koen sen itsekin. Muotivii-
kot Tanskan pääkaupun-
gissa ovat yksi vuoteni 
kohokohdista. Kuinka toi-
nen niin saman kaltainen 
maa voi olla niin erilainen 
on lumoavaa. Tanskassa 
muoti näkyy katukuvas-
sa selkeämmin. Ihmiset 
ottavat rohkeasti kantaa 
asioihin muodin voimalla 
ja uskaltavat kokeilla eri-
laisia asukokonaisuuksia. 
Katukuvassa näkee hyvin 
paljon erilaisia valintoja 
kuten edellä mainittu at-
leettisuus. Tanskan katu-
kuvassa voi nähdä trikoot 

ja lenkkitossut yhdistetty-
nä kauluspaitaan, tai ohu-
een neuleeseen joka on oi-
vallinen valinta kiireiseen 
arkeen.

Satsaa laatuun

Vaatehankinnoissa kan-
nattaa ajatella laadun tär-
keyttä. Satsaamalla laa-
tuun voi saada moneen 
käyttöön sopivan vaatteen 
joka kestää aikaa. Hyvistä 
materiaaleista valmistettu
tuote oikein hoidettuna 
voi kestää vuosien käytön 
näyttämättä siltikään van-
halta. Laatu tuo mukanaan 
usein myös toisille sen rat-
kaisevan ominaisuuden, eli 
hinnan. Mutta käännetään 
asia näin: ostaessasi vaat-
teita yritä löytää valmiiksi 
erilaisia kokonaisuuksia 
omasta vaatekaapistasi. 
Yhden laadukkaan ja tyy-
liltään ajattoman vaatteen 

saa mukautettua sopivaksi 
niin arkeen, juhlaan kuin 
töihinkin erilaisilla asus-
teilla ja asukokonaisuuksil-
la. Laadukkaan vaatteesta 
tekee mm. valmistus hy-
vistä materiaaleista. 
 Itse suosin luonnonma-
teriaaleja kuten puuvillaa, 
villaa, silkkiä, merinovillaa 
ja pellavaa joita myös löy-
tyy Koulukadulla sijaitse-
vasta myymälästämme.  
 Satsaamalla vaatteeseen 
vähän enemmän saat vuo-
siksi tyyliä.

Teksti: Boutique S

-Punakullan väri on alka-
van kevään trendi koruis-
sa, mutta myös kelloissa. 
Rosekulta mahdollistaa 
myös tyylikkään yhdis-
tämisen hopean kanssa, 
kertoo Minna Laitamäki 
Kultatähden Hyllykallion 
myymälästä. Laitamäen 
mukaan manner-euroopan 
trendeissä myös keltakulta 
on tekemässä paluuta. 
 - Se näkyy varsinkin 
myymiemme trendikoru-
jen, GUESS:in ja Tommy 
Hilfigerin, uutuuksissa.

 Laitamäki kertoo kulu-
van juhlavuoden näkyvän 
lähes kaikkien kotimaisten 
koruvalmistajien mallis-
toissa. 
 - Kalevala Koru täyttää 
itse 80 vuotta ja juhlistaa 
oman historiansa lisäksi 
myös Suomen juhlavuotta. 
Uudessa mallistossa on pe-
rinteisten pronssikorujen 
lisäksi tulossa myös aivan 
uusia yhteistyökuvio-
ta muun muassa Iittalan 
kanssa, Laitamäki paljas-
taa.

 Mallistojen muuttuessa 
Kultatähti pitää myös kiin-
ni perustuotteista. Ne ovat 
Laitamäen mukaan olleet 
koko yhtiön historian ajan 
timanttisormukset. 
 - Kesän morsiammet 
hakevat nyt näyttäviä 
Halo-sormuksia. Materi-

aaleista tällä hetkellä eni-
ten kiinnostaa valkokulta, 
mutta myös punakultaa 
kohtaan on nousevaa in-
nostusta.
 Myymälässä pidetään 
huolta, että tarjolla on 
myös perinteisiä helmiko-
ruja jokaiseen makuun. 
 - Minkä nuorena oppii, 
sen vanhana taitaa: kaste-
lahjoina kauniit kastehel-
minauhat ovat yleistyneet 
viimeisten vuosien aikana, 
Laitamäki muistuttaa.

Rannekello tilanteen 
mukaan

 Nuoret käyttävät pu-
helinta kaikkeen ja tästä 
syystä nuoret eivät käytä 
rannekelloa ajan tarkista-
miseen. 
 -Väärin, huudahtaa 
Laitamäki. 
 - Etenkin nuoret ovat 
oppineet, että kello on 
enenevissä määrin myös 
asuste. Eri käyttötarkoi-
tuksia ja tilanteita varten 
on olemassa erilaisia ran-
nekelloja. Toinen positii-
vinen trendi on myös ran-
nekellojen ja rannekorujen 
rohkea yhdisteleminen. 
Laitamäen mukaan kevään 
nouseva kellotrendi on 
mesh eli verkkoranneke. 
 - Valikoimastamme 
löytyviin Cluse-kelloihin 
saa helposti vaihdettua 
haluamansa rannekkeen 

itse. Kellorunko on sama, 
mutta erilaisia rannekkeita 
voi olla lukuisia tilanteen 
tai vaikka vain fiiliksen 
mukaan. Nuoret arvosta-
vat myös laatumerkkejä ja 
osaavat niitä kysyä myy-
mälässä.

Kello kuuluu myös lapselle

 Korujen ja kellojen 
käyttäjäksi opitaan. 
 - Lapset seuraavat myös 
aikaansa. Virikkeitä tulee 
paljon televisio-ohjelmista 
ja elokuvista, Laitamäki 
luettelee. Kevään valikoi-
mista löytyykin pienel-
le kellon ostajalle muun 
muassa elokuvista tuttuja 
Jääprinsessa-rannekelloja. 
 - Muumit tulevat tänä 
keväänä näyttävästi televi-
sion lisäksi myös koruissa 
ja kelloissa. Meiltä löy-
tyykin paljon teräksisiä ja 
hopeisia Muumi-koruja. 
Muumirannekelloja löytyy 
myös aikuiseen makuun, 
Laitamäki vinkkaa.

Teksti ja kuvat: 
Kultatähti

Kevät tuo keveän korutyylin

LadyLinen kuntoilija-gallup

Fitnessbuumi on tuonut 
kuntosaliharjoittelun ja 
elämäntaparemontit koti-
sohville. Suurin osa meis-
tä toki kaipaa jonkinlaista 
muutosta elämäänsä, mut-
ta TV-ohjelmien tyylinen 
raaka ja tavoitteellinen 
painonpudotus ei välttä-
mättä ole jokaisen juttu. 
Ja miksi pitäisikään? Läh-
de liikkeelle mielummin 
pienin askelin ja nauti lii-
kunnasta ja sen tuomasta 
hyvästä olosta. Siihen me 
LadyLinella pyrimme. 
-Sanoo Seinäjoen LadyLi-
nen yrittäjä Emili Palo-
nen
 Meillä kuntoaan ko-
hentavat naiset. Jokainen 
omana itsenään ja omalla 
tavallaan. Otamme naiset 
vastaan yksilöinä ja ym-
märrämme heidän elä-
mänvaiheitaan ja murhei-
taan. Aiempaa kokemusta 
kuntoilusta ei tarvitse olla 
eikä aikaakaan liikunnal-
le tarvita mahdottomasti, 
pienikin muutos parem-
paan saattaa tehdä ihmei-
tä. Emili muistuttaa.

Miten minä pääsisin al-
kuun?
On ajatuksesi mikä ta-
hansa, ota rohkeasti askel 

eteenpäin ja ota meihin 
yhteyttä tai tule käymään. 
Meillä kaikentasoiset kun-
toilijat touhuavat rinta-
rinnan. Lämminhenkinen 
tunnelma antaa tilaa olla 
oma itsensä. Ketään ei 
“kytätä”, mutta toki neu-
votaan tarpeen tullen ettei 
pääse sattumaan vahinko-
ja. Personal Trainerin laa-
timan kuntosaliohjelman 

ja ohjauksen jälkeen on 
helppo aloittaa kuntosali-
harjoittelun parissa.
 Mikäli kuntosalihar-
joittelu ei ole se oma jut-
tu, löytyy lihaskunnon 
kohennukseen myös pal-
jon erilaisia ryhmäliikun-
tavaihtoehtoja. Tunteja on 
tarjolla laidasta laitaan.
 Kestoltaan 30 min 
kestävät tunnit sopivat hy-

vin aloittelevalle jumppa-
rille ja kunnon kohotessa 
tarjolla on myös 45 min 
ja 60 min mittaisia tun-
teja. Tunneissa taso myös 
vaihtelee ja palveluneuvo-
jamme kanssa voit jutella 
millaisia tunteja kannattaa 
aluksi kokeilla.
 Tarkoitus ei ole että ol-
lakseen täydellinen, reipas 
ja tehokas kuntoilija, täy-
tyy jumpata kaikkia erilai-
sia ryhmäliikuntatunteja 
ja treenata lisäksi kunto-
salilla. Omaa fiilistä täytyy 
kuunnella ja liikunnan 
pitää olla kivaa ja tuntua 
hyvältä. Toisaalta täytyy 
myös tiedostaa se tosiseik-
ka että mikään ei tapahdu 
itsekseen. Välillä on syytä 
potkia itseään pyllylle, et-
tei kokonaan unohdu soh-
van pohjalle.

Teksti ja kuvat:
LadyLine

LadyLinella ihania naisia piisaa!

	  

	  

Koulukatu 22  SEINÄJOKI 
Avoinna: ark. 10-18, la 10-15 www.boutiques.fi 

Athlethics 
Housut 
Alk. 169€ 

Kuinka kauan olet kuntoillut?
Olen kuntoillut aina. Nuorena 
harrastin jalkapalloa ja saliban-
dya, mutta pienen tauon jäl-
keen aloitin LadyLinella. Olen 
nyt käynyt täällä neljä vuotta.

Oliko kuntoilun aloittaminen 
vaikeaa?
Ei. Olen tottunut liikkumaan 
lapsuudesta lähtien.

Mieluisin ryhmäliikuntatunti ja 
miksi?
BODYSTEP! Tykkään että tu-
lee hiki ja syke nousee taivai-
siin! 

Kuinka kauan olet kuntoillut?
Vaihtelevasti 80-luvulta lähti-
en. Nyt olen ollut LadyLinella 
asiakkaana 5 vuotta.

Oliko kuntoilun aloittaminen 
vaikeaa?
Alku aina hankalaa. Kun tau-
koja tulee, pitää vain saada it-
sensä liikkeelle. Siitä se lähtee!

Mieluisin ryhmäliikuntatunti ja 
miksi?
BODYPUMP, RPV ja Lady 
Body. Yksinkertaiset mutta te-
hokkaat tunnit ovat mieleeni. 
Myös tanssitunti SH’BAM on 
hauska, kunhan pääsee mu-
kaan!

Kuinka kauan olet kuntoillut?
Aloitin kuntoilun vasta 5 vuot-
ta sitten. Ladylla olen käynyt 
pian neljä vuotta.

Oliko kuntoilun aloittaminen 
vaikeaa?
Oli todella vaikeaa. Ladylta 
sain lopulta sellaista kannus-
tusta kun tarvitsin ja löysin 
paljon kavereitakin!

Mieluisin ryhmäliikuntatunti ja 
miksi?
Kevyt Kuntojumppa, koska se 
on monipuolinen mutta sovel-
tuu kaikille.

Kuinka kauan olet kuntoillut?
Koko nuoruusiän. LadyLinen 
asiakas olen ollut nyt vuoden.

Oliko kuntoilun aloittaminen 
vaikeaa?
Ei. Kaveripiirini on aina ollut 
urheilullinen.

Mieluisin ryhmäliikuntatunti ja 
miksi?
Tykkään käydä monipuolisesti 
erilaisilla tunneilla, rankem-
pien tuntien oheen myös ren-
touttavia ja kehoa huoltavia 
tunteja. Lemppareitani ovat 
Zumba, BODYPUMP, BO-
DYATTACK, BODYBALAN-
CE ja HOT Lady Jooga.

Kuinka kauan olet kuntoillut?
Koko ikäni olen liikkunut, 
mutta nyt LadyLinella 1,5 
vuotta.

Oliko kuntoilun aloittaminen 
vaikeaa?
Terveydellisistä syistä olen jos-
kus joutunut pitämään taukoa 
kuntoilusta, mutta kyllä sitä 
aina on halunnut liikkeelle 
lähteä kun lääkäri on antanut 
luvan.

Mieluisin ryhmäliikuntatunti ja 
miksi?
Käyn vain kuntosalilla, koska 
silloin voin määrätä itse tahdin.

Pia 36 v. Johanna 53 v. Riitta 60 v. Emma 20 v. Raija 75 v.
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Naistenpäivän kunniaksi 

lukijakilpailu 
Osallistu ja voita hemmottelua ja uudistusta itsellesi! 

Voittaessasi saat tyyli- ja värianalyysin, uudet hiukset 
sekä meikin. Kuvauksiin valitaan tyyliisi sopivat vaatteet, 
kengät, laukku, korut sekä silmälasit. Saat lisäksi personal trainerin 
tekemän liikunta-analyysin, liikuntasuosituksen sekä kehon-
koostumusmittauksen. 

Palkintoon kuuluu lisäksi kuntoilua Lady Linellä viikon ajan! 

Osallistu kilpailuun facebook sivuillamme ”Seinäjokinen-lehti” 
ja olet mukana arvonnassa! 

Voittajat arvotaan toimituksessa, 
voittajalle ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti. 

Kisa voimassa 19.3.2017 asti. 

3 lasit 1 hinnalla.
NYT

Osta yhdet. Saat toiset. Anna kolmannet lahjaksi.

Seinäjoki, Kalevankatu 10, 60100 Seinäjoki
puh. 020332946

Varaa optikon
näöntarkastus

Yksitehot Monitehot

NAHKATAKKI

33995

UUSI
MERKKI

NEULETAKKI

14995
 

Mega-keskus, Keskuskatu 3. Ma-pe 9.30–19, la 9-16

HOUSUT

11995
MEKKO

14995

Kauhava - Seinäjoki - Kauhajoki Torikeskus - Seinäjoki

.

PARTURI-KAMPAAMO – KAUNEUSHOITOLA – KOSMETOLOGI

0400 366 394  –  Torikeskus, Seinäjoki

Korkealla ammattitaidolla 
yksilöllistä juuri sinulle. 

 Ripsipidennykset, kasvohoidot, 
värjäykset ym.

Katso lisää www.�orentia.�

Epstori Seinäjoki p. 4235999
Ma-Pe 10-18, La 10-15

TYHJENNYS-
MYYNTI

KAIKKI
ALENNETTU

Kilpailussa mukana
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Onnenkauppa -ilmoitustilauslomake

10 € 
LEHTEEN + 

NETTIIN
Ilmoitukset printtilehteen lehden ilmestymistä edeltävänä maanantaina klo 16.00 
mennessä, lehti ilmestyy kerran kuukaudessa neljän viikon välein lauantaisin.

Seinäjokinen
Tuottajantie 48
60100 Seinäjoki
Toimisto avoinna ma-pe 9-16

Yksi merkki tai kirjain ruutuun. Jätä sanojen väliin tyhjä ruutu. Muulla tavalla tilattu OnnenKauppa-ilmoitus: 10 euroa per 150 merkkiä.

14 €
KUVALLINEN
ILMOITUS

Kuva tulee myös nettiin! Toimita 
kuva ja teksti sähköpostilla tai 
tuo toimituksen osoitteeseen.
Kuvan minimikoko:
resoluutio 200 dpi, leveys 700 px

Maksutavat:
Käteismaksu tekstin mukana / maksutosite tekstin 
mukana sähköpostilla ilmoitus@seinajokinen.� / 
maksu toimitukseen toimitettuna.
Ilmoitusmaksu tilille: FI56 5419 0120 200294

Jos maksusuoritus ja/tai ilmoitusmateriaali ei ole 
saapunut maanantaina klo 16 mennessä, ilmoitus 
julkaistaan seuraavassa ilmestyvässä lehdessä.

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

KAIKKI ILMOITUKSET NÄKYVÄT MYÖS NETISSÄ!

www.seinajokinen.�

Nimi

Osoite
NÄMÄ TIEDOT
EIVÄT LEHTEEN

2
viikkoa

VUOKRALLE 
TARJOTAAN

TYÖT JA PALVELUT

POLTTOPUUTA

ELÄIMET

MYYDÄÄN AUTOT

SEKALAISTA

RAKENNUS-
TARVIKKEETKIINTEISTÖT

MYYDÄÄN

Valtionkatu 2, puh. (06) 41 41 416 S:joki  
www.hautauspalvelumoisio.fiValtionkatu 2, puh. (06) 41 41 416 S:joki  

www.hautauspalvelumoisio.fi

Valtionkatu 2, Seinäjoki
 puh. 0400 567 115

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

HUOLLOT - ASENNUKSET - VARAOSAT
Myös luistimien teroitus ja muotoilu

Jaakkolantie 3, 60100 Seinäjoki, p. 040 3507 793

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!

Iloista naistenpäivää!
 

*

 
 

*

Naistenpäivänä 8.3. juhlimme kaikkia ihania naisia: 
KAIKKI naistenvaatteet puoleen hintaan, 

mutta VAIN keskiviikkona 8.3.!
Tervetuloa!

, la 10-1610

YHDESSÄ
Kivuttomasti, rennosti ja notkeasti kohti kesää

Maijaliisa 
fysioterapeutti 

050-3004374

Jukka 
Osteopaatti 

050-3013566

www.fixhalonen.fi

Valikoimaamme kuuluu pääasiassa 
pienesineistöä, kuten:

- Suomalainen taide- ja käyttölasi -
- Arabian posliini- ja keramiikka -

- Emaliastiat -
- Retro ym. keräilytavara -

OSTAMME 
pienesineistöä, tarjoa rohkeasti!

0400 - 483 794

Vaakamestarinkatu 1 A 13
60100 Seinäjoki

Palvelemme: ma-pe 10-18, la 11-15

www.designaitta.fi

Mini Fiinissä naisten ilta 
8.3.2017 Klo: 18.00-20.00!

Keskivartalon heikkous on monen vaivan yllättävä syy.
Fysioterapeutti Hanna Nieminen kertoo keskivartalon 
hallinnan merkityksestä mm. alaselkäkipuihin. Lisäksi 
keskustellaan erkaumasta ja lantionpohjalihaksistosta.

Pink parturi-kampaamo yrittäjä Hanna Mäenpää 
kertoo tämän kevään meikki- ja hiustrendeistä!

Tarjolla pientä purtavaa ja kahvi/tee tarjoilu.

Ilmoittautuminen 7.3.2017 mennessä 
osoitteeseen tiiawallin@mini�ini.�

Tervetuloa kaikille asiasta kiinnostuneille!

OTA 3 
maksa 2

vaatetta, 
edullisin kaupan 

päälle.

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

A -halli

Puurtajankuja 4, 60100 SEINÄJOKI

WWW.RAKENNUSHAAVISTO.FI

ENNAKKOMARKKINOINNISSA

Uutta tuotanto- ja varastotilaa 
tulossa Puurtajankujalle!

Koot alkaen 36 m2, varaa omasi.

Kaikissa halliosakkeissa 
yhtiölaina mahdollisuus!

B -halli

Puurtajankuja 4 B, 60100 SEINÄJOKI

MUSTEET EDULLISESTI
• täytöt  • uusiokasetit  • originaalit

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

semula.fi

Törnäväntie 17, Seinäjoki   –   puh. 06-4121282

KIVISTÖSSÄ 2h+k+kh+s+ 
wc+p. 60m2. Väljyyttä ja va-
loa. Pesutorni mahtuu kylp-
päriin. Siistissä kunnossa. 
520e/kk. Petäjäkuja 1. Läm-
mitettävä autopaikka 6€/kk. 
Vapautuu 1.4.
Puhelinnumero: 040-5535691

VUOKRATAAN YKSIÖ. 
Jos olet tupakoimaton ja 
halukas asumaan ilman 
lemmikkieläintä, Seinäjo-
en keskustassa olisi sop.
muk. tarjolla 25 neliön yk-
siö (h,kk,kh,vh). vuokra: 
420€ + sähkö ja vesi. Soita: 
0443731518
Puhelinnumero: 044-3731518

VUOKRATTAVANA Kivis-
tössä uudehko yksiö 36m2, 
sauna, hissi on 3. kerros. 
Iso lasitettu parveke lou-
naaseen, autokatos. Vapaa 
1.3.2017
Puhelinnumero: 0466-375935

VUOKRATAAN S-joen 
Hallilasta, Villenraitti 4 A 2 
yksiö, 28,5 neliötä. Kunto 
hyvä. Kerrostalo, alin ker-
ros. Vuokra 420 €/kk + vesi 
ja sähkö. Vapaa 1.4. puh. 
Puhelinnumero: 050-3304103

VUOKRATAAN rivitalo 
yksiö 32,5 neliön,1h+k+kh,
S e i n ä j o k i - N u r m o s s a , 
Vuokra 480€/kk+vesi ja 
sähkö mittarin mukaan, 
kaukolämpö sisältyy 
vuokraan,autopaikka ja te-
rassi.Vapaa maaliskuussa.
Puhelinnumero: 040-5117307

MYYDÄÄN 2H+KK+KH 
43m2 Sjki keskusta. Vasta 
remontoitu. Ylin kerros. Heti 
vapaa. Autopaikka on. Näyt-
tö sop mukaan. Omistaja 
myy 0400-453374
Puhelinnumero: 040-0453374

LAADUKKAITA klapeja 20 
kuution erä vain 595 euroa 
seinäjoen seudulle toimitet-
tuna
Puhelinnumero: 0500-260069

GSM 040 128 5709

Pakettiautojen 
vuokraukset 

edullisesti

Alkaen

30€

MYYDÄÄN juniorien sar-
jalippuja välille Sjoki-Tre, 
suunta ja juna vapaavalin-
tainen. 9,-€/ kpl, toimitus e-
lippuna tai paperisena.
Puhelinnumero: 041-4715537

HUONEKALUT JA 
KODINKONEET

AUTOALAN
PALVELUT

Lastenvaatteet ja tarvikkeet

Äitiysvaatteet 
ja tarvikkeet

Soita 050 461 4454
ja varaa pöytä!

www.skidikirppis.fi
Tuottajantie 71 B
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KOTIPIZZA
HYLLYKALLIO

Kotipizza Hyllykallio
Kaarretie 2, 60510 Hyllykallio
Puh. 06 214 0343
Avoinna: ma-to 11–21, pe-la 11–22, su 12–21

KOTIPIZZA
HYLLYKALLIO

Kotipizza Hyllykallio
Kaarretie 2, 60510 Hyllykallio
Puh. 06 214 0343
Avoinna: ma-to 11–21, pe-la 11–22, su 12–21

PAREMPAA PIZZAA SAA HAKEA


