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LEDMAA.FI
- VALAISTUKSEN ERIKOISLIIKE -

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

Esittely- ja varastotilat Seinäjoella!
Käy tutustumassa verkkokaupassa!

ETELÄ-POHJANMAAN 
MAAKUNTAMUSEO

TÖRNÄVÄN MUSEOALUE, KIVINAVETTA, TÖRNÄVÄNTIE 23
Ryhmävaraukset: p. 06 416 2648

seinajoki.fi/museo

Lännen Autokatsastus Oy Rengastie 46, 60120 Seinäjoki

Varaa nyt määräaikaiskatsastus 
EDULLISESTI NETISTÄ;  

www.lannelle.fi

M
ÄÄ

RÄAIKAISKATSASTUSHa ja pa

sis. päästömittaukset
48e

AVAAMME OVET 
TALVIAIKAAN TO 1.9.

PALVELEMME MA – PE 8 – 17, LA 9 – 14.
TERVETULOA!

Tänään
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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 5 €
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 12.9.2016

Rekisteröity hieroja
Jukka ala-kRekola

• korvakynttilähoidot

Myös iltaisin ja 

viikonloppuisin
06-4142 737

0400-299 382
Puskantie 14 A 6

Seinäjoki www.holvikaari.fi

• jalkojenhoitoa

• kynnenoikaisua

• yksilölliset tukipohjalliset

• jne.

Jalkaterapeutti Anu Heikkinen
045 1133 033

Seinäjoki

Tasokas koti 
hyvällä paikalla!

HUONEISTOT HINNAT ALK.

Esim. Koko Krs. Myyntihinta Velaton hinta

2h+kk+(s) 42,5 m2 1 43 989 € 146 000 €

2h+kt+(s) 53,0 m2 1 54 724 € 181 900 €

2h+kk+(s) 56,0 m2 2 56 129 € 186 900 €

3h+kt+(s) 60,0 m2 3 61 947 € 206 200 €

As Oy Seinäjoen Kiskankulma  
Ylisentie 20, 60100 Seinäjoki

Kiskankulma rakennetaan 
loistavalle paikalle aivan Seinäjoen 
keskustan tuntumaan. Keskustan 
monipuoliset palvelut sekä laajat 
kulttuuri- ja liikuntamahdollisuudet 
vain kävelymatkan päässä. 

Rakennustyöt käynnissä! Yli puolet 
asunnoista jo varattu, vielä ehdit varata 
omasi! Arvioitu valmistuminen 2/2017.

(s)= kylpyhuonesauna

050 301 2011 050 356 5180 010 254 7110

MYYNTI

RS
KOHDE

Valitse koti
joka tuoksuu puulta!

As Oy Seinäjoen Mäihä  
Kniipinkuja 3, 60200 Seinäjoki

Asunto Oy Seinäjoen Mäihä 
rakennetaan Pruukinrantaan 
osaksi vuoden 2016 Seinäjoen 
asuntomessualuetta.

Mäihä on 5-kerroksinen 
hissillinen puukerrostalo.

Muuttamaan pääsee asunto-
messujen jälkeen elo-syys-
kuussa 2016.

050 301 2011 050 356 5180 010 254 7110

MYYNTI

Suorita 
Omaksi-maksu

Asu, nauti ja maksa 
vuokraa itsellesi

Lunasta asunto
täysin omaksi

Vuokraamalla omistajaksi, 
näin se toimii: 

LAKEA 
OMAKSI 

- uusi vaivaton 
rahoitusmuoto

Esim. Koko Omaksi-
maksu alk.

Vuokra alk. € 
/ kk

1 h+kt+alk 38,5 m2 9 050 € 563 €

3 h+kt+(s) 66,5 m2 14 814 € 937 €

3 h+kt+(s) 71,0 m2 15 768 € 998 €
(s)= kylpyhuonesauna

HUONEISTOT                  HINNAT ALK.

OSALLISTU ARVONTAAN: MOOH.FI/LAKEA

Osallistu 

arvontaan ja

VOITA
Omaksi-kodin 

pesämuna!

Ensiksi tuli 
Omaksi-
pesämuna 
ja sitten 
sinulle 
oma koti.
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Osallistu 

arvontaan ja

VOITA
Omaksi-kodin 

pesämuna!

Ensiksi tuli 
Omaksi-
pesämuna 
ja sitten 
sinulle 
oma koti.

Valoisat kesäyöt menivät 
syksy toi yöt ja pimeät, 
syksy soi tuulessa kaipuutaan 
kesästä mennyt on muisto 
vaan. 

Kesästä kerää saan muhkean 
sadon 
pakastimet täyteen säilöä 
aloin, 

marjat, hedelmät, juurekset, 
onpa oivat ainekset. 

Pimeän tultua
Puiden lehdet jo kellastuu 
linnut lämpimään hakeutuu, 
uutta kesää jään odottamaan 
sieltä se saapuu taas aikanaan.   

                          Tuula Mutka
                               Alahärmä 

Tällä kupongilla

Jalkahoito 39;- 
kasvohoito 49;-

Tarjous voimassa 17.9.2016 asti 

Hoitokolmio, Joupin Citymarket 
Puh. 040-350 5838

TerveTuloa !

Kauneushoitola Elisa
Kauppakatu 11 A
p. 0400720980

www.kauneushoitolaelisa.fi

Susanna, 040 760 6174 • Taivi, 044  529 8745 Sammonkatu 24, Seinäjoki

Klinikallani kosmetologi-opiskelija
Opiskelijan tekemät perushoidot tarjoushinnoin

-sokeroinnit mm. brasilialainen vahaus
-kestovärjäykset

-ripsien kestotaivutukset
-kasvohoidot

Alavudentie 610, 63610 Töysä
046 590 8792 tai 0400 326 806

letuuriparc@gmail.com | www.letuuriparc.fi

5 eritasoista rataa
Lapsille ja myös taitavammille seikkailijoille

Meiltä myös Tyky- ja polttaripaketit
Lahjakortteja voi tilata kotisivujemme kautta

Huippukivaa

korkealla!

KöysiseiKKailupuisto on auKi joKa päivä 11-18 
(tarvittaessa pidempään)

Tervetuloa! 

“Istuthan kunnolla ruokapöydässä, äläkä keiku sillä tuolilla”

“Maista edes yksi lusikallinen kasvissosekeittoa.”

“Älä leiki ruualla, vaan laita se suuhusi!”

“Älä heitä porkkanaraastetta siskosi päälle!”

Edellä mainitut sitaatit on poimittu elävästä elämästä lasten kanssa ruokaillessa. 
Lasten kanssa syöminen on kasvatustilanne, jossa jokainen kasvattaja varmasti ha-
luaa välittää innostusta ja avarakatseisuutta ruokaa kohtaan. Arjen ruokapuhe on 

Makumestari-tapahtumassa ruualla saa 
leikkiä

ylevistä ajatuksista huoli-
matta kuitenkin helposti 
pelkkiä kieltoja ja käs-
kyjä. Joskus tuntuu, että 
kaikki ruokailutilanteessa 
käytetyt lauseet alkavat 
sanalla ”älä”.

Toisenlaista lähesty-
mistapaa ruokaan tarjoaa 
Ruokakulttuurikeskus 
Ruukku ry:n järjestämä 
Makumestari-tapahtu-
ma. Makumestari on koko 
perheen vapaapääsyinen 
ruoka-aiheinen tapahtu-
makiertue, joka saapuu 
Seinäjoelle nyt ensimmäis-
tä kertaa sunnuntaina 11.9. 
klo 12–17 ja maanantaina 
12.9. klo 9-15 Duudsonit 
Activity Parkin Pirttihir-
mu-ravintolaan. 

M a k u m e s t a r i - t a -
pahtumassa ruokaa lä-
hestytään ilon kautta, 
ihmetellen ja tutkien. 
Tapahtumassa kävijät 
pääsevät itse kokemaan 
ruokaa kaikilla aisteilla 
monenlaisten tehtävien 
muodossa, tutustumaan 
erilaisiin kasviksiin ja 

löytämään ideoita per-
heen ruoka-arkeen. 

”Tapahtumassa mm. 
selviää, miten maku muo-
dostuu kielellä ja nenässä, 
mikä on kuuloaistin mer-
kitys syödessä ja miltä se 
kummallinen kyssäkaali 
oikein maistuukaan. Lei-
kin varjolla tapahtuvaa 
ruokaan tutustumista voi 
sitten jatkaa kodeissa ja 
kouluissa”, Ruukku ry:n 
toiminnanjohtaja Hanne 
Penttinen vinkkaa.

MAKuKOulu ruO-
KAKASVATuKSen 

VälIneenä

Aistitehtävät pohjautuvat 
Makukoulu-ruokakasva-
tusmenetelmään. Maku-
koulun avulla on mah-
dollista voittaa niin lasten 
kuin aikuistenkin ennak-
koluuloja erilaisia ruokia 
kohtaan. Ennakkoluulot-
tomat ruokailijat syövät 
usein monipuolisemmin 
ja sen myötä terveellisem-
min. Makukoulu-mene-

telmää voi soveltaa kotien 
ruokailutilanteiden lisäk-
si ruokakasvatuksessa 
kouluissa ja päiväkodeis-
sa. Makumestari-tapah-
tuman yhteydessä järjes-
tetäänkin menetelmän 
käytöstä kaksi lyhyttä 
koulutustilaisuutta, jonne 
ovat tervetulleita kaikki 
lasten ruokakasvatuksen 
parissa työskentelevät ja 
siitä kiinnostuneet. Ti-
laisuudet järjestetään su 
11.9. klo 14–15 ja ma 12.9. 
klo 14–15.

”Makumestarin tehtä-
vät tuovat oivalluksia ja 
haasteita paitsi lapsille, 
myös kokeneemmillekin 
kotikokeille”, kertoo Han-
ne Penttinen. ”Varoituk-
sen sana lienee kuitenkin 
paikallaan: tapahtuma 
saattaa herättää varsin 
suuren ruokahalun!”

lisätietoja Makumes-
tari-tapahtumasta: 
www.makumestari.net ja 
www.facebook.com/ma-
kumestari 

Kirjoittajat: Saila Paavola ja Laura Korpipää
Kuva: Laura Korpipää
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Maanrakennustöitä, maansiirtotöitä

Betonipiikkaustyöt
ja purkutyöt
brokk-piikkausrobotilla.

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

www.lvi-tec.fi

Mercedes-Benz
Vuodesta 1972

Autokorjaamo Koskinen
Nurmontie 120, 60510 HYLLYKALLIO

Puh. 06-4235 900, Fax 06-4235 904
huolto@mbkoskinen.fiMercedes-Benz
Vuodesta 1972

Autokorjaamo Koskinen
Nurmontie 120, 60510 HYLLYKALLIO

Puh. 06-4235 900, Fax 06-4235 904
huolto@mbkoskinen.fi

•	varaosat,	myös	alkuperäiset
•	ilmainen	katsastus
•	kaikki	alan	työt

Etelä-Pohjanmaan Autofixaus
GSM 040 128 5709, email: fixaus@epautofixaus.fi

Tuottajantie 48, 60100 Seinäjoki

Saumattomat

vesikourut
• kantikkaat tai pyöreät mallit

• lumiesteet
• seinä- ja kattotikkaat

J. Viljakainen
Seinäjoki

Puh. 0400-260 476 | j.viljakainen@netikka.fi

Naiset kauneuden 
asialla

9/2014  www.koneporssi.com   1

Liekakatu 4
20380 Turku

- Nosturiasennukset 1-200 tm
- Rahtilavat ja vaihtolavat 
- Laiteasennukset ja myynti 
- Nosturikatsastukset ja
 10-Tarkastukset 
- Nosturihuollot ja korjaukset

0400 179 242 Mikko Seppälä  y  0400 774 074 Tero Kulmala

www.tha.fi

PÄÄLIRAKENNETYÖT JA 
NOSTUREIDEN HUOLTOTYÖT

LAADUKKAAT SHARPVISION
PERUUTUSKAMERAT
- Langattomat ja langalliset mallit
 kaikkiin tarpeisiin
- Myynti, asennus, huolto ja neuvontapalvelu

Tuomo p. 050 545 5693
www.varalaservice.com

Hautalan Pelti Oy
• Kattopeltityöt pohjatöineen

Kysy tarjous
ennen kuin päätät kattoremontit!

• tiKapuut, KulKusillat, 
lumiesteet ja vesiKourut

Puh. 050 586 7799 0400 266 029
www.hautalanpelti.fi • PSLhautala@netikka.fi

Mahdollisuus 
kotitalous-

vähennyksiin!

KYSY TARJOUS!
LPS - Lakeuden  Pihasaneeraus Oy 

040-9604689 | lps@netikka.fi

PIHAT KUNTOON!
• louhe- ja mursketoimitukset
• louhintatyöt 
• kaivuu- ja kuljetukset 

• pohjatyöt
• sadevesijärjestelmät sekä LVI-putkityöt 
• Kaivuukoneet 35t ja 5t (kumiteloilla) 
• Pieni dumpperi 3 m3 kumipyörillä

Vuokraa meiltä
maakunnan edullisimmat koneet

www.pohjanrakennuskone.com

T
he Body 
Shop on 
kansain-
v ä l i n e n 
k o s m e -
tiikkayri-

tys. Yritys toimii yli 
60 maassa eri puolilla 
maailmaa, ja liikkeitä 
on yhteensä yli 2500. 
Suomessa on nykyi-
sin 32 The Body Shop 
myymälää ja verkko-
kauppa. 

The Body Shop tarjoaa 
yli 900 kosmetiikkatuo-
tetta naisille ja miehille. 
Valikoima koostuu ihon- 
ja hiustenhoitotuotteista 
sekä meikeistä. Lisäksi 
myynnissä on satoja eri-
laisia oheistuotteita ku-
ten kampoja, pesusieniä 
ja meikkisiveltimiä.

Suurin osa The Body 
Shopin ihon- ja hiusten-
hoitotuotteista on kasvi-
pohjaisia.

Suosittuja tuotteita 
ovat esimerkiksi Man-
govartalovoi sekä Tea 
Tree-, Hamppu- ja E-vi-
tamiini-ihonhoitosarjat.

Yrityksen perustaja, 
brittiläinen Anita Rod-
dick (1942-2007)oli yksi 

maailman tunnetuimmis-
ta ja arvostetuimmista 
liikenaisista. Hän perusti 
ensimmäisen The Body 
Shopin Iso-Britanniaan 
vuonna 1976, ja franchi-
sing-periaatteen omak-
sunut yritys laajeni hyvin 
nopeasti eri maihin.

Suomessa The Body 
Shop on toiminut vuo-
desta 1981 lähtien, jolloin 
Tampereelle avattiin en-
simmäinen myymälä. Sei-
näjoelle The Body Shop 
perustettiin vuonna 1992.

The Body Shop tun-
netaan eettisen liiketoi-
minnan kansainvälisenä 
uranuurtajana. Keskei-
siin toimintaperiaattei-
siin kuuluu kosmetiikan 
eläinkokeiden vastus-
taminen, oikeudenmu-
kainen kaupankäynti 
köyhien yhteisöjen kans-
sa, ympäristönsuojelu ja 
ihmisoikeuksien kunni-
oittaminen.

The Body Shop pyrkii 
esimerkiksi pakkausten 
minimointiin ekologisis-
ta syistä, ja yrityksellä 
on oma reilun kaupan 
ohjelma, yhteisökaup-
pa (Community Trade). 
Yhteisökaupan piiriin 

kuuluu nykyisin 
26 alihankkijaa 
21 eri maasta. 
Yhteisökauppa 
aloitettiin vuon-
na 1986.

Y h t e i s ö -
kaupan avulla 
tuotetaan raa-
ka-aineita ja 
oheistuotteita 
The Body Sho-

pin tarpeisiin, mm. para-
pähkinäöljyä Brasilaista 
ja kaakaovoita Ghanasta 
sekä hierontakapuloita 
Intiasta. Tuotteista ja 
työstä maksetaan oikeu-
denmukainen palkka, 
ja yhteisöt ovat sijoit-
taneet saamiaan tuloja 
esimerkiksi koulujen 
rakentamiseen ja ter-
veyspalveluiden kehittä-
miseen.

The Body Shop 
kampanjoi aktiivises-
ti tärkeiksi kokemien-
sa arvojen puolesta. 
Yhtiön ensimmäinen 
ympär is tökampanja 
oli vuonna 1986 Green-
peacen kanssa järjestet-
ty ”Pelastakaa valaat”, 
jonka tarkoituksena oli 
korostaa kasvipohjai-
sen jojobaöljyn käyttöä 
kosmetiikkateollisuudessa 
valasrasvan korvikkeena.

The Body Shopin 
kampanjapartnereina 
ovat johtavat kansain-
väliset ja kansalliset 
ympäristö- ja ihmis-
oikeusjärjestöt kuten 
Amnesty International, 
Eläinsuojeluliitto Ani-
malia, WWF ja Suomen 
luonnonsuojeluliitto.

The Body Shop Sei-
näjoki palvelee nykyään 
k i v i j a l k a k a u p p a n a 
osoitteessa Koulukatu 
22, ns. Äspeeärrän kiin-
teistössä. 

Liikkeen yrittäjänä 
on toiminut vuodesta 
1993 Leena Sjöstedt. 
Liikkeen yhteyteen avat-
tiin kauneushoitola elo-
kuussa.

Luonnollisen 
kauneuden lähteellä

T
he Body 
S h o p 
S e i n ä -
joen yh-
teydessä 
k o s m e -

tologiyrittäjänä toi-
mii Jenni Hallaniemi 
os. Viimavirta. Stu-
dio Viviane perus-
tettiin Heinäkuussa 
2012 Tampereella. 
Silloin hoitola toimi 
eri nimellä ja keskit-
tyi jalkahoitoihin ja 
aromaterapiaan.

Elokuussa 2016 hoitola 
muutti ja uudistui ava-
ten ovensa Seinäjoella 
kattavan hoitotarjonnan 
kera. Jalkahoidot ovat 
edelleen suuressa osassa 
ja hoitoja voi räätälöidä 
jokaiselle asiakkaalle 
henkilökohtaisesti toi-
vomusten ja tarpeiden 
mukaan. 

Jennillä on koke-

musta diabeetikoiden 
jalkojenhoidosta ja hän 
kannustaa kaikkia muita-
kin hoidattamaan jalko-
jaan säännöllisesti.

Studio Vivianesta saa 
myös kasvohoidot, ripsi-
pidennykset, sokerointia, 
geelilakkauksia ja vaik-
kapa imukuppihierontaa. 
Jennillä on kolmevuoti-
nen kosmetologin kou-
lutus ja laaja osaaminen, 
mikä näkyy niin työn 
laadussa kuin palvelujen 
monipuolisuudessa. Stu-
dio Vivianessa vallitsee 
lämminhenkinen ilmapii-
ri ja ihmisläheisyys. 

Hoitola pyrkii tarjo-
amaan kaikille jotakin. 
Terveyttä ja kehon hyvin-
vointia voi ylläpitää kas-
vohoidoilla, hieronnoilla 
ja jalkahoidoilla. Jos taas 
kaipaat estetiikkaa, voit 
laitattaa ripset tai kyn-
net. Hoidoissa käytettä-
viin tuotteisiin satsataan 

ja laatutaso pyritään pi-
tämään korkealla. Kas-
vipohjaiset tuotteet ja 
ekologisuus on suuressa 
osassa. 

Jenni kiertää myös 
lastenkutsuilla ja synttä-
reillä tekemässä kasvo-
maalauksia. Kannattaa 
myös tiedustella maskee-
rauksia erilaisiin tilai-
suuksiin ja naamiaisiin. 
Hoitolan Facebook -si-
vuilta, www.facebook.
com/beautystudiovivia-
ne, näkee parhaiten tule-
vat tarjoukset ja hoidot. 

Syyskuun tarjouk-
sena on jalkahoito 50e 
(norm.65e) Aikoja voi 
varata numerosta 040 
8462498. Hoitojen ai-
kana puhelin on äänet-
tömällä, mutta aina voi 
laittaa viestiä perään tai 
odottaa soittoa takaisin. 
Studio Viviane toivottaa 
kaikille hyvää syksyä!

THE BODY SHOP 
SEINÄJOKI

 
Koulukatu 22 

Puh. 045 2008772

Perheiden ruokatapahtuma
Makumestari 

DUUDSONIT Activity Parkissa
(Pirttihirmu-ravintolan 2.krs)

su 11.9. klo 12-17
ma 12.9. klo 9-15

www.makumestari.net
VAPAA PÄÄSY!Tervetuloa!
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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!

MYYDään AuTOT

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.

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

HuOneKAluT JA 
KODInKOneeT

KIInTeISTöT 
MYYDään

KIInTeISTöT 
OSTeTAAn

OSTeTAAn

POlTTOPuuTA

rAKennuS-
TArVIKKeeT

SeKAlAISTA

AuTOAlAn 
PAlVeluT

rAKennuSAlAn 
PAlVeluT

TYöT JA PAlVeluT

VuOKrATA 
HAluTAAn

VuOKrAlle 
TArJOTAAn

eläIMeT

Inter-
sport

JouPin kirPPiksen
Pöytätarjous! 22 €1 vko

Lauantaisin Peräkonttikirppis ja Rompetori
Karvarinkatu 2, Seinäjoki puh. 06-4120777

• ma-pe klo 10-18 • la klo 10-16 • su klo 12-16

TalveKSI lämpImään? Vuok-
rataan 100m2 kolmio Adrianme-
ren rannalta asunnolta 50 metriä 
rannalle. Makuutilat 6-8 henkilöä, 
7 krs. kaikilla mukavuuksilla. Kat-
so youtube: kompleksi adriatik07. 
Hinta 490e / kk. s-posti: juha_pert-
tula@hotmail.com
Puh.0400-326806

vuOKRaTaan RT yKSIö sau-
nalla ja autopaikalla, Pajuluoma, 
Leimakirveentie 15 A 1 Seinäjoki. 
Päätyhuoneisto. Puh. 044-5298593

2h+K+S luhTITalOSTa 53m2 
juuri remontoitu hieno kaksio. 
Huoneisto on päätyasunto, upeal-
la sijainti Huhtalassa. Vuokra 600 
€ Asunnossa kaukolämpö. Hyvä 
varustelutaso. Kuvat löytyy www.
nettimarkkina.com
Puhelinnumero: 040-1695282

SeInäjOella KT-KaKSIO 
40,5m2 Vuorenmaanrinteellä uu-
denveroinen saunallinen koti puis-
ton vieressä. Iso lasitettu parveke 
12m2. Hissi, autokatos, laajakaista 
ja varastotilaa löytyy.
Puhelinnumero: 0400565716

KaKSIO hyllyKallIO/pOhja 
Uudenveroinen kaksio 46m2, sau-
na, autokatos, varasto. Rv 2012 
Isosaarentie 4. Luhtitalon alakerta. 
Rauhallinen yhtiö ja sijainti. Vuokra 
635€/kk+ Anvia Tuhti Netti/TV 20€/
kk. Puhelinnumero: 0500-664730

TmI:TapIO ahTOla Sauna, kyl-
pyhuone ym.rakennusalan työt. 
Puhelinnumero: 0405545194

www.seinajokinen.fi

“kaikki mitä 
muuttoon 
tarvitset”

Movecon
Muuttopalvelut

www.Movecon.fi
010 281 96 30

Kotipalvelu Auttava Käsi

Paula Andrejeff
Toimitusjohtaja

siivouspalvelua kotiin ja toimisto-/liiketiloihin

Kotitalousvähennys 45%
Jeffit@netikka.fi | www.auttavakasi.com Villa Axel

050 9179 118

Mökin vuokrausta!

SIISTI, valOISa, TIlava KaK-
SIO vuokrattavana Hyllykalliolla 
1.9 lähtien. Hyvät kulkuyhteydet, 
palvelut lähietäisyydellä, autopaik-
ka, varasto. Hinta 550€/kk+ve-
si+sähkö (kaukolämpö). Tieduste-
lut: 0505886997

vuOKRaTaaan hyllyKal-
lIOlTa Puistotieltä 2h + k + kph ja 
terassi 58m2. Vapaa 1.9.2016, ei 
lemmikkieläimiä. Vuokra 565e / kk 
+ vesi ja sähkö. Puh. 050-5489470

vuOKRaTTavana yKSIö SImu-
naSSa. 1h+kk+s. 30m+8m parvi
autopistokepaikka, lämmin va-
rasto, kaukolämpö. Ei lemmikki-
eläimiä. Luottotiedot tarkistetaan. 
Vapaa 1.9 alkaen. 440€/kk +vesi ja 
käyttösähkö. 
Puhelinnumero: 040/5226651

vuOKRaTaan 3 huOneTTa 
+ KeITTIö 68m2 uudehkosta 
kerrostalosta keskustan 
läheisyydestä.
Tiedustelut 044-2592272

yKSIö SaTamaKadulla Rau-
malla. Pitkään asuvalla etuoi-
keus. Puh. 0400-663449

TulenaRKaa pOlTTOpuuTa 
Koneellisesti kuivattuja, kuitupuus-
ta tehtyjä kahteen kertaan seulot-
tuja KOIVUKLAPUJA.  
www.klapukauppa.fi 
Puhelinnumero: 0503676000

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

 

*

 
 

 

PUSSITUSPÄIVÄ! 
SPR-Kassillinen naisten-, miesten-, 

lastenvaa eita, kenkiä ja 
kodintek ilejä VAIN 5€ 

Tervetuloa!! 
 Voimassa vain maanantaina 5.9.

*

pIeneT RemOnTTI ja aSen-
nuSTyöT laadukkaasti ja am-
mattitaidolla. Puhelinnumero: 
045 1122013

䄀爀欀⸀ 　ⴀ㘀⸀㌀　
刀甀甀欀椀渀琀椀攀 㘀㠀Ⰰ 　㘀ⴀ㐀㐀㘀㘀

䬀愀椀欀欀椀 瀀攀猀甀氀愀瀀愀氀瘀攀氀甀琀
吀愀猀漀瀀攀猀甀洀愀琀漀琀 ⴀ　─

䌀䴀 倀椀瘀氀渀 欀愀甀瀀瀀愀欀攀猀欀甀猀
嘀椀渀洀椀渀攀渀 ㈀Ⰰ 㘀　㈀　 匀攀椀渀樀漀欀椀
瀀甀栀 　㘀 㐀㐀　㠀㘀　
䄀瘀漀椀渀渀愀 洀愀ⴀ瀀攀 㤀ⴀ㠀 樀愀 氀愀 㠀⸀㌀　ⴀ㔀
              吀攀爀瘀攀琀甀氀漀愀 ℀

䄀刀ⴀ欀甀欀欀愀 瀀愀氀瘀攀氀攀攀 渀礀琀 甀甀搀攀猀猀愀 漀猀漀椀琀琀攀攀猀猀愀㨀



▪  sähköistä ja perinteistä taloushallintoa yrityksille ja maatiloille 
▪  isännöintipalveluita taloyhtiöille

Pyydä tarjous!

 Tarjoamme asiantuntevaa 
 ja nykyaikaista:

www.maaseututilit.com  |  Heikkilänkuja 3, 60800 ILMAJOKI  |  arto.uusitalo@maaseututilit.com  |  puh. 040 0455 508


