
LEDMAA.FI
- VALAISTUKSEN ERIKOISLIIKE -

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

Esittely- ja varastotilat Seinäjoella!
Käy tutustumassa verkkokaupassa!

Teollisuustie 8, Seinäjoki    
Puh. 050 5525426    www.gym-maxium.com

AJANVARAUS: 044-2350751
NETISSÄ: SEINAJOENHIEROJAKOULU.FI
POSTITALOSSA:  Valtionkatu 1

*  ARKISIN  KLO 8 -12  SEKÄ LA-SU (1.6. SAAKKA)  
HIERONTAA 15 € / 50 MIN

OPISKELIJAHAKU  SYKSYLLE 2017 ON ALKANUT!!!

AUTOPESU, JOSTA JÄÄ HYVÄ MIELI

HUIPPUTEGNOLOGIALLA VARUSTETTU

/tahtiautopesu

Tehtaantie 5, Seinäjoki
Etelä-Pohjanmaan Autopesu Oy, 06 420 0700

AUTOPESU
NYT SE ON AVATTU!

TERVE-
TULOA!

SEINÄJOELLE MINIMANIN PIHAAN

Tule meille, suunnitellaan 
yhdessä kotisi laatoitus-, 

kaluste-, ja sisustusratkaisut!

Olemme mukana 
messuilla osastolla 6F

HUIPPUTARJOUKSIA!

HUIPPUEDULLISESTI!
-40%  -50%

ovh. -hinnoista!

Myymme osastomme

-kylpyhuone
messumallit

Varaa henkilökohtainen suunnitteluaika
(06) 414 1460

Monipuoliset, laadukkaat tuotemerkit täydelliseen sisustamiseen.

Laatta Center 5-tähden remonttipalvelu

Kohteen kartoitus
Materiaalien valinta

Suunnittelu (3D kph-kuvat)
Kustannusarvio

Aikataulutus/remontin toteutus

Ammattimiehet palveluksessanne!

Vakkurinkatu 3
60320 Seinäjoki

Puh. (06) 414 1460
Avoinna: 

Ark. 10-18
La 10-14Sisustusratkaisut osoitteessa:

www.laattacenter.net

Meiltä myös
LaattaCenter -rahoitus

jopa 12 kk
KOROTONTA 
MAKSUAIKAA

ANNA HYVÄN KUULUA10v -synttärit
Seinäjoen kuulopisteellä 

10.4.2017 klo 10.00 - 16.30

YHTEISTYÖKUMPPANIT

Kuulokojeet  -10%
Kuulonapuvälineet  -10%

Kuulokojeparistot / 3 kiekkoa  10€
Kuulontutkimus (ilmajohto)  10€

KAHVITARJOILU!
Päivän aikana synttäriyllätyksiä.
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Kauneus ja Terveys

YRITTÄJÄ!
Toistoilmoitukset 

edullisesti
JAKELUPALAUTTEET
www.jakelupalaute.fi/

seinajokinenKysy lisää:
Susanna Vanhala

050 320 6520
Ilmajoki, Asematie 6 

040 529 5064 
Seinäjoki, Sorsanpesä

044 764 2000 
Seinäjoki, keskusta

0500 261 645 

Koulutettu Hieroja
Hermorataterapeutti
Marja Leijala

Hieronnat 
alkaen 25 €

Marttilantie 49 A 19, Seinäjoki
Puh. 0400 907 143

Rekisteröity hieroja
Jukka ala-kRekola

• korvakynttilähoidot

Myös iltaisin ja 

viikonloppuisin
06-4142 737

0400-299 382
Puskantie 14 A 6

Seinäjoki

City
Parturi

Keskuskatu 15, 60100 Seinäjoki 4144478

Tule tilaamatta 
parturiin

Meille pääset autolla porraspäähän!

TÄLLÄ KUPONGILLA

JALKAHOITO 39;-
KASVOHOITO 49;-

Tarjous voimassa 15.4.2017 asti

Hoitokolmio, 
Joupin Citymarket
Puh. 040-350 5838

Politiikassa tarvitaan 
tahtoa, rohkeutta ja 

yhdessä tekemisen taitoa

Omaishoidolla tarkoite-
taan vanhuksen, vammai-
sen tai sairaan henkilön 
hoidon ja huolenpidon 
järjestämistä kotioloissa 
omaisen tai muun hoidet-
tavalle läheisen henkilön 
toimesta. 
 Omaishoito on koko-
naisuus, joka muodostuu 
omaishoitajalle makset-
tavasta hoitopalkkiosta, 
tuesta ja vapaasta sekä hoi-
dettavalle annettavista tar-
vittavista palveluista. Jos 
tukea ei saa, ei saa myös-
kään tarpeellisia vapaapäi-
viä. Omaishoidontukea 
täydentäviä palveluja ja 
tukitoimia voivat olla apu-
välineet, kotihoito, ikäih-
misten päivätoiminta tai 
lyhytaikaishoito.
 Omaishoidon tuki on 
lakisääteinen ja määrära-
hasidonnainen sosiaalipal-
velu ja sen järjestämisestä 
vastaa kukin kunta talous-
arviossa päätetyn määrära-

han puitteissa. Tukea voi 
hakea ympäri vuoden.  
 Hoitopalkkion suuruus 
määräytyy hoidon sitou-
tuvuuden ja vaativuuden 
perusteella. Sosiaali- ja 
terveysministeriö vahvistaa 
vuosittain hoitopalkkion 
vähimmäismäärän, mikä 
on tänä vuonna 392,00 e/
kk. Tuki on veronalaista 
tuloa ja se myönnetään, 
kun tietyt kriteerit täytty-
vät. 
 Seinäjoella alin tuki 
on tänä vuonna 407,81 e. 
Tukea ei kuitenkaan saa 
kaikki omaishoidon tuen 
kriteerit täyttävät. Tukea 
joutuu odottamaan, kun-
nes määrärahaa on taas 
käytössä. Mielestäni tämä 
ei ole oikein, vaan tukea 
tulee saada välittömästi 
kaikki ne, jotka täyttävät 
omaishoidolle määrätyt 
kriteerit. Tämä taas tar-
koittaa sitä, että kaupun-
gin talousarvioon tulee 

varata vuosittain suurempi 
summa ja/tai määrärahay-
litykset tulee sallia siltä 
osin, kun rahat eivät riitä. 
 Omaishoitoa arvoste-
taan ainakin juhlapuheis-
sa. Niissä tuodaan esille, 
miten omaishoito on yh-
teiskunnalle edullista ja 
hoidettavalle inhimillistä, 
kun saa olla tutussa ja tur-
vallisessa kotiympäristössä. 
Omaishoitajien jaksami-
seen kiinnitetään huomio-
ta, mutta läheskään kaikki 
eivät voi vapaapäivä pitää 
syystä tai toisesta. Tulevai-
suudessa onkin kehitettävä 
yhä uusia muotoja vapaa-
päivien turvaamiselle, jotta 
hoitaja voi rauhallisin mie-
lin lähteä ansaitsemilleen 
vapaapäiville. 
 Kukin kunta myöntää 
omaishoidon tukea omilla 
päätöksillään v. 2018 lop-
puun. Sitten tuki siirtyy 
maakunnan hoidettavaksi, 
jolloin viimeistään koko 

maakunnan alueella tulee 
olla yhtenevät kriteerit, 
palkkion määrä, täydentä-
vät palvelut sekä vapaapäi-
vien viettomahdollisuus.
 Yhteiskunnan tärkeä 

tehtävä on edelleen huo-
lehtia siitä, että jokaisella 
ihmisellä on sairastuttuaan 
turvallinen olo eikä kenen-
kään tarvitse pelätä sitä, 
miten käy, jos ja kun hän 

Vuokraa:
Kalustepesuri,

pöytäliinat,
pyyhkeet.

Ruukintie 68, Puh. 0400-811 878

Täyden palvelun pesula

Matot pesuun, edulliset hinnat!
Myös juhla-asut, nahkavaatteet.

MAT-RA OY
Luotettavaa kiinteistönvälitystä

Seinäjoella ja maakunnassa

jo 30 vuotta.

• Kiinteistönvälitys

• asuntojen vuokravälitys

• liiketilojen myynti- ja vuokravälitys

• kiinteistöarviot

www.mat-ra.com

Kiinteistönvälitys MAT-RA OY

Koulukatu 32 A 8, Seinäjoki

0400 264 867

Matti Kuvaja, LKV

30 VUODEN KOKEMUS

Mitä jos laitettaisiin koulut, päivä-
kodit ja muut rakennukset kuntoon?
Suomen valtio, kuntayh-
tymä ja kunnat omistavat 
palvelurakennuksia, jotka 
kuuluvat Suomen raken-
nuskannan heikompiin 
osiin. Korjausvelka on 
noussut jo yli 5 miljardiin 
euroon.
 Koulujen osuus on noin 
3 miljardia euroa.
 Miksi näin on?

 Kuntayhtymissä ja kun-
nissa tehdään kyllä vuosit-
taiset poistot rakennuksis-
ta mutta rahat ikävä kyllä 
on kulutettu aivan muihin 
asioihin kuin kiinteistöjen 
korjauksiin. Omat vikansa 
on ollut niin viranhalti-
joissa kuin luottamushen-
kilöissäkin. Virkamiehet 
eivät jostain syystä ole us-
kaltaneet esittää korjauksia 
ja luottamushenkilöt ovat 
päätöksillään siirtäneet ja 
siirtäneet niiden toteutta-
mista.
 Suomalaisissa perus-
kouluissa, lukioissa ja am-
matillisissa oppilaitoksissa 
työskentelee päivittäin yli 
600 000 lasta ja nuorta. 
Eduskunnan tarkastus-
valiokunnalle pari vuot-
ta sitten jätetyn raportin 
mukaan 12-18 prosenttia 

koulujen ja päiväkotien 
rakennuskannasta on vau-
rioitunut. 
 Seinäjoella tuo luku ei 
paljonkaan eroa todelli-
suudesta. Minun mielestä 
meidän pitää päästä tässä 
asiassa mahdollisimman 
pian täysin terveeseen ra-
kennuskantaan.
 OAJ.n mukaan yli 
kolmasosa opettajien työ-
paikoista on todettu ter-
veydelle haitallinen sisäil-
maongelma.
 Mitä tästä aiheutuu?

 Huono sisäilma altistaa 
lapset ja nuoret sekä hei-
dän opettajansa infektioil-
le, allergioille ja astmalle. 
Vuosittainen koulujen 
korjaustarve on moninker-
tainen toteutuneeseen ver-
rattuna. Vanhojen, huono-
kuntoisten ja tekniikaltaan 
vanhentuneiden raken-
nusten toinen ongelma on 
huono energiatalous.
 Valtio ja kunnat kär-
sivät rahapulasta. Koulut 
kuitenkin voitaisiin laittaa 
kuntoon, jos oppilaiden 
hyvinvointi laitettaisiin 
prioriteettien kärkeen. 
Näin ainakin minä ha-
luaisin. Jos velkaa kerran 

otetaan, niin käytettäköön 
sitä sitten tulevaisuuden 
tekijöiden hyväksi.
 Kiinteistöjen tekniikan 
modernisointiin tulee tu-
levaisuudessa panostaa sil-
lä se on hyvin kannattava 
investointi. Nykyaikainen 
tekniikka on tehokkaam-
paa kuin vanhanaikainen 
järjestelmä. Sisäilmaolo-
suhteet paranevat ja ener-
giakulutus putoaa.
 Nämä ylläolevat asiat 
olen todennut todeksi ol-
lessani monien rakennus-
toimikuntien puheenjoh-
tajana. 
 Parantaako investoinnit 
energiatehokkaaseen kiin-
teistötekniikkaan sisäilman 
laatua?
 Kyllä. Se parantaa 
myöskin toimistojen työ-
ympäristöä ja taloyhtiöi-
den asukkaiden olosuhtei-
ta ja asumismukavuutta.
 Rakennusten sisäil-
maongelmien hoitaminen 
on yksi parhaista sijoituk-
sista, jotka yhteiskunta 
voi tehdä. Korjausten lai-
minlyönti ja energian tuh-
laaminen  on suorastaan 
vastuutonta toimintaa sa-
maan aikaan, kun kunnat 
leikkaavat varhaiskasvatuk-

sen, koulutuksen ja terve-
ydenhuollon resursseista. 
Tällaisesta päätöksenteosta 
minä ainakin sanoudun 
irti jo kiinteistönvälittäjän 
ammattiinkin vedoten.
 Tuleviin valtuustoihin 
on syytä valita henkilöitä, 
jotka ovat valmiita aja-
maan terveellisiä ja ener-
giatehokkaita työskente-
lyolosuhteita niin nuorille 
kuin vanhemmille kunta-
laisille.

Matti Kuvaja
kuntavaaliehdokas (kok)
kiinteistövälittäjä, LKV

LÄÄKÄRIASEMA K. NIEMELÄ
Ipsorum Oy

Laboratoriopalvelut    Fysikaaliset hoidot

Yleislääketieteen ja 
Työterveyshuollon 
erikoislääkäri
Kalevi Niemelä

Työterveyspsykologi
Helena Anttila

Radiologi
Timo Nurmela

Neurologi
Maria Rantamäki

Ajanvaraus
06 429 0000

Toimipisteet
Rinnetie 10, 
60720 Tuomikylä

Kauppaneliö 13, 
60120 Seinäjoki

tarvitsee hoitoa ja huolen-
pitoa.

PAULA SIHTO
kuntavaaliehdokas (kesk.)

MATTI KUVAJA
VALITSE VAIKUTTAJA VALTUUSTOON
Ihmisen arkiset asiat edellä !

141
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Omaishoidon tuki kuuluu kaikille kriteerit täyttäville

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 0002
           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 18.4.2017

lukijakilpailun
Seinäjokisen

on arvonnassa voittanut
Sirpa Korpinen Alavudelta 
Muodonmuutos julkaistaan seuraavassa 
ilmestyvässä numerossa. 

Onnittelut!



Vakkurinkatu 1, 60320 Seinäjoki | Puh. (06) 421 2300 | www.superwatti.fi

Osaavaa sähköpalvelua meiltä:
• Sähköurakointi 
• Sähkösuunnittelu

• Sähkötarvikkeiden ja valaisimien myynti 
• Mitsubishi-ilmalämpöpumput

Kun tarvitset 
sähkömiestä

NH- Sähköasennus Oy
0400 561 163

www.nhsahko.fi

KAIKKI HENKILÖSUOJAIMET ERIKOISLIIKKEESTÄ
PURELITE XSTREAM PUHALTAVA

HENGITYSSUOJAIN

510E

l Kevyt, akkukäyttöinen suojain
l Ei letkuja
l Ilmavirtaus max 210 L/min

Rengastie 7, 60120 Seinäjoki
www.suojainexpertti.fi

myynti@suojainexpertti
Raimo 040 032 5076

Nyt aika tilata Kattoremontti
Talvihintaan!

Soita ja tilaa esittely kotiisi !

Joustavat maksuehdot

Elias Kortesalmi 040-6795639

Ongelmapuiden kaatoa 

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

0400 666 214 

Urakointi 
Jouppila Oy

make@urakointijouppila.�
www.urakointijouppila.�

Rautakauppaa 
jo 155 vuotta 1862 155

Teollisuustie 9, 60100 Seinäjoki (06) 418 3111 avoinna ma-pe 7-17, la 9-14  
 

Tarjoukset voimassa 9.4.2017.

Laaja valikoima rakennustarvikkeita ammattilaisille ja kuluttajille!

Korkealaatuiset metalli- 
ja terästuotteet

TARJOUS!
Kestopuu
26x120 mm1,59/m

• puutavarat ja -jalosteet
• rakentamisen palkit ja tolpat
• rakennuslevyt

Kaikki varastotapetit
(ovh hinnasta) 

Meiltä tarvikkeet isoon ja 
pieneen remonttiin!

-25%

KESKITY RAKENTAMISEEN, 
AMMATTILAISET PALVELEVAT

  
Keskitä rakentamiseen liittyvät ostoksesi STARKiin. 
Nautit huippuvalikoiman lisäksi takuulla ammattitaitoisesta 
palvelusta ja kanta-asiakkaiden eduista.

Päivölä  Päivölänkatu 38 
Avoinna: 7-19 (9  -15)  

Rengastie   Rengastie 12 
Avoinna:  7- 17   stark-suomi.fi

Sähköurakointi ja -suunnittelu
Ilmalämpöpumput

www.haapamakioy.�
050-400 6904

- Sähköasennukset tarvikkeineen
- Uudisrakennukset
- Remontit

I L M A L Ä M P Ö P U M P P U J E N  M Y Y N T I /A S E N N U S

www.ls-sahkotekniikka.fi

LS Sähkötekniikka Oy • ISOKYRÖ • 040 774 3800

• Sähköasennukset
• Sähköurakointi
• Huoltotyöt

Kotisi sähköistäjä

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

Vuokraa meiltä
maakunnan edullisimmat 

koneet

www.pohjanrakennuskone.com

- Sähköasennukset
- Sähköurakointi
- Tarvikemyynti
- Suunnittelu

p. 050 5585354 
lilliristo@gmail.com

SÄHKÖTYÖ RISTO LILLI
Sähköalan ammattilainen

www.pyrworks.fi

LVI-työt  -  Uudiskohteet  -  Saneerauskohteet 
Viemärinkuvaukset sekä -avaukset

Puhelinnumero: 0400-295 776  -  www.lviseinajoki.fi

Rakentaminen

Remontointi

Eteläpohojalaasta
Remonttipalavelua

Veljekset Kivistö Oy

044 3335625

050 - 461 9132 

Kosteusmittaukset, kuntokartoitukset,
ilmatiiviysmittaukset ja lämpökuvaukset

www.kk-kartoitus.�             posti@kk-kartoitus.�

Rakennusten tiiviysmittaus | 
Kosteusmittaus | Lämpöku-
vaus | Lakisääteiset energia-
todistukset…

Esimerkkikuvia ja lisää infoa 
kotisivuillamme

www.thermascan.fi 
050 4629 848

 MIKÄ ON 
KIINTEISTÖN KUNTO?

TUTKIMALLA 
SE SELVIÄÄ!

LAKEUDEN LAATUPELTI OY

- Kattoremontit ammattitaidolla 
- Rakennuspeltityöt

- Sadevesikourut ja kattoturvatuotteet

0400 707 234
www.laatupelti.�

www.saminputki.fi

sami@saminputki.fi

LAUANTAI 01.04.20174 LAUANTAI 01.04.2017 5



• 

• 

•  

•  

• 

Paikkamaalaukset

Muovihitsaukset

Otsonoinnit

Huoltotyöt
www.epautofixaus.fi

Tuottajantie 48, 60100 Seinäjoki

Kesärenkaiden vaihdot  20€
Ilmastointilaitteiden huollot / täytöt  59€

Ostamme autoja, akkuja, värimetalleja ym.

Vianor Hyllykallio Nurmontie 109
Puh. 00 401 3420

vianor.fi

Matkapuhelimesta soitettaessa 0,0835 e/puh. + 0,1717 e/min (alv. 24 %). 
Lankapuhelimesta soitettaessa 0,0835 e/puh. + 0,06 e/min (alv. 24 %).

Turvallisesti kesäteille
Vianorin kautta

 
 

/kpl

Laaja valikoima 
vanteita alk. 
59 €

GT Radial
195/65R15 299 €
205/55R16 329 €
Radar
225/45R17 339 €
225/40R18 359 €
Uutta
Nokian Hakka Blue 2

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 €

Ammattitaidolla, 
laadukasta työtä !

Monipuoliset maalaustyöt !

Soita 040-5601100

Maalausliike Kiiltoväri
Seinäjoki

Julkisivumaalaus, 
tasoitteet, tasoitetyöt, 

tapetointityöt.

Puh: 040-7347636

www.pekanmaalaus.�

www.ekolajahatanpaaoy.com
Lauri 040-734 5351       Eino 040-525 1345 

Töysä

Remontti & Rakennus
Ekola ja Hatanpää

Remontointi, saneeraus ja 
uudisrakentaminen vuosien 

kokemuksella ja ammattitaidolla!

Hinnat 4kpl, asennuksineen. Myös muita kokoja!

Ilmastointihuolto 70€ - Vikakoodin luku + purku 30€

KESÄRENKAAT

0400-666 425
www.ohoy.fi

Sompintie 3, Nurmo

175/65R14.......230€     195/65R15.......265€
205/55R16.......270€     205/60R16.......305€

Hankook - Dunlop - Continental - Aeolus

SaunaMaestron saunan-
lauteet on mittatilaustyö-
nä tehdyt, millimetrin 
tarkat ja huolella suunni-
tellut. Huolellinen laude-
suunnittelu, puusepäntyö, 
parafiiniöljykäsittely ja 

ESITTELYTILAT
Seinäjoella

(Vanhankylänkaari 13)
Soita ja sovi esittelyaikasi

p. 0500 122 409
Jari Ojala puh. 0500 - 122 409

  

 
 

* mittatilaus-
lauteet

* suunnittelu
* asennus

Tmi Paananen

Ruukintie 40 Seinäjoki

050-542 9167

Maalausurakointi 

Kevät innoittaa kodin 
uudistamiselle
Koti kaipaa aika ajoin uu-
distusta. Sisustussuunnit-
telijan tehtävä on auttaa 
asiakasta sisustukseen ja 
tilankäyttöön liittyvissä 
isoissa ja pienissä haas-
teissa. Edullisen ja nope-
an piristyksen kotiisi saat 
ammattilaisen toteutta-
malla stailauksella. Pin-
taremontti tai laajempi 
saneeraus kannattaa kui-
tenkin suunnitella tarkas-
ti.
 Sisustusalan ammatti-
lainen hahmottaa kohteen 
kokonaiskuvan. Kodin 
remontoinnissa päästään 
parhaaseen lopputulok-
seen, kun sisustussuunnit-
telija tulee mukaan pro-
jektiin mahdollisimman 
varhaisessa vaiheessa. On-
nistuneessa suunnitelmas-
sa kohtaavat visuaalisuus 

Kampin Puu Oy - Värkkitie 11, 61300 Kurikka
info@kampinpuu.� - www.kampinpuu.�

Rainer Kuusisto - 050 5570084

Tiesitkö että voit laittaa puulattiaa myös kos-
teisiin tiloihin, vaikka ulos lasiparvekkeelle, 
alle vain lattialämmitys!

www.kampinpuu.fiwww.kampinpuu.fi

ja toimivuus - aikataulu 
ja budjetti huomioiden. 
Lopputulos on pitkäikäi-
nen ja yhtenäinen koko-
naisuus, vaikka kaikkia 
huoneita ei remontoitaisi-
kaan. 
 Sisustussuunnitelman 
lähtökohtana ovat aina 
perheen tarpeet ja toiveet. 
Tarkkaan valitut pintama-
teriaalit toimivat perus-
tana elämäntilanteiden ja 
vuodenaikojen mukana 
muuntuvalle kokonaisuu-
delle. Valinnoissa huomio-
ta saavat myös lemmikit.
Suunnitelma tehdään asi-
akkaan toivomassa laajuu-
dessa. Siihen voi sisältyä 
pintamateriaali- ja väri-
suunnitelman lisäksi vaik-
kapa irtokaluste- ja tekstii-
lisuunnitelma. Myös tilan 
akustiikka ja valaistus ovat 

huomionarvoisia asioita.
 Suunnittelun lähtö-
kohtana voi olla myös 
tilankäyttöön liittyvät on-
gelmat. Kalustesijoittelulla 
ja säilytystilojen ratkaisuil-
la saat kodistasi toimivam-
man ja näin ollen viihtyi-
sämmän, kun jokaiselle 
tavaralle on oma säilytys-
paikkansa. Sisustussuun-
nittelija voi tarvittaessa 
ehdottaa pohjaratkaisuun 
pieniä, toiminnallisuutta 
parantavia muutoksia.
 Sisustusalan ammat-
tilaisen avulla saavutetaan 
toimiva ja kaunis koti, jos-
sa jokainen perheenjäsen 
on huomioitu.

Teksti ja kuva: Sisustus-
suunnittelu Hopeahaapa

Sisustus

Olivia -matala vitriini 80

275,- (ennen 926,-)

mitat: 79*126,5*37,5            
kasaus + 20,-

Olivia -senkki 160

399,- (ennen 929,-)

mitat: 153,5*78,5*37,5            
kasaus + 30,-

Olivia -laatikosto  

265,- (ennen 530,-)

mitat: 79*78,5*37,5
kasaus + 20,-

www.kalustehalliasiala.�

Erä massiivikoivuisia OLIVIA-kalusteita POISTOHINNOIN!

Saunaremontit ja saunan lauteet mittatilaustyönä
lauteiden asennus takaa-
vat vuosien saunomisnau-
tinnon. Saunan lauteiden 
valmistajana pystymme 
antamaan tuotteillemme 
markkinoiden parhaan ta-
kuun.

Meiltä myös Savotta- 
telttasaunat ja Parra- 
kiukaat
 Telttasaunassa raikkaat 
ja pehmeät löylyt
 Telttasauna on oivalli-
nen kapistus retkille, mat-

kalle, mökille, rantaan, 
saunaremontin ajaksi, 
avantouintiin, tapahtu-
miin jne. Saunominen 
saunateltassa luonnon 
keskellä tai kotipihassa 
on unohtumaton elämys, 

jossa luonto tulee lähel-
le. Telttasaunaa on myös 
kätevä liikutella paikasta 
paikkaan esim. metsästys-, 
kalastus- tai karavaanari-
reissulla.
Teksti ja kuvat: Saunamaestro

- Laudesuunnittelu
- Mitoituskäynti (lähialueilla)
- Lauteiden valmistus ja 
  asennuspalvelu
- Saunan paneelaukset
- Tehosteseinien laatoitukset
- Kokonaisvaltaiset sauna-
   remontit

Auto ja Moottori
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KVS valaisee ja sisustaa kodin

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

KVS Oy:n toimitusjohtaja 
Jukka Asp kertoo, että va-
laistukseen panostaminen 
kodeissa sekä julkisissakin 
tiloissa on tärkeää. Se on 
hyvinvoinnin perusta, tur-
vallisuustekijä ja myös es-
teettisesti suuressa roolissa. 
Valaistus vaikuttaa kodin 
tunnelmaan, tekee kodis-
ta asujansa näköisen, tuo 
esiin pinnat ja värit sekä 
ennen kaikkea luo puit-
teet eri toiminnoille, kuten 
työskentelylle, liikkumisel-
le ja turvallisuudelle.
 -Kodin valaistukses-
sa on tärkeää, että se sekä 
suunnitellaan ja toteute-
taan oikein. Meiltä nämä 
kaikki palvelut on mah-
dollista saada saman katon 
alta. KVS:lla on valaistus-, 
sisustus-, ja sähkösuunnit-
telun ja –urakoinnin lisäk-
si myös oma led-tuotteiden 
maahantuonti.
 - Yrityksemme vahvuu-
tena on tarjota yhdessä 
sekä valaistus- että sisus-
tussuunnittelua. Kohteet, 
joissa nämä molemmat 
osa-alueet ovat harkittuja 
alusta loppuun, lopputu-

los on upea ja onnistu-
nut. Valaistussuunnitte-
lu lähtee oikeaoppisesta 
runkovalaistuksesta, sisus-
tusvalaisimet taas ovat kat-
seenvangitsijoita, niitä si-
sustuksellisia elementtejä, 
joilla luodaan sisustukseen 
se viimeistelty, näyttävä 
lopputulos. 

 - Sisustussuunnittelijal-
la täytyy olla ammattitaito 
pitää kiinni sisustuksen 
kultaisesta keskitiestä, sil-
lä asiakkaat ovat toisinaan 
epävarmoja tyylistään, ja 
kokonaisuutta on vaikea 
hahmottaa, kertoo KVS:n 
sisustussuunnittelija Milla 
Santamäki. Valaistus- ja 

sisustussuunnittelu miel-
letään monesti kalliiksi 
palveluiksi. Tämän harha-
luulon Asp ja Santamäki 
haluavat kumota. Suun-
nittelijaa käyttämällä sääs-
tää puhdasta rahaa, koska 
turhilta virhehankinnoilta 
vältytään ja suunnittelijaa 
apuna käyttäen myös bud-
jetti pitää. Rakennusaika 
on hektistä, joten meitä 
käyttäen säästää itselleen 
myös enemmän aikaa ja 
välttyy kauppojen kiertä-
miseltä ja materiaaliähkyl-
tä.
 KVS on erikoistunut 
myös täysin suomalaiseen 
Talomat -taloautomaatio-
järjestelmään. Sen älykäs 
sähkönohjaustekniikka 
tarjoaa mahdollisuuksia 
erilaisten toimintojen oh-
jaukseen sekä kodeissa, 
että julkisissa tiloissa. Asp 
kertoo, että järjestelmän 
vakiotoimintoja ovat mm. 
valaistuksen ohjaus, palo-, 
murto-, ja kosteusvalvon-
ta, hämärä- ja liiketunnis-
tus sekä ilmastoinnin oh-
jaus.
www.kvsoy.fi, 044-972 6962, 
info@kvsoy.fi

Kaikissa kotisi sisustus- 
ja remonttitarpeissa.
Katso lisää: 
www.kallenvarikeskus.fi

Keskustie 10,
61600 Jalasjärvi 040 154 7820 Ark. 9:00 - 17:00

La 9:00 - 13:00
Löydät
meidät
myös:

Sisustussuunnittelu Hopeahaapa 
tarjoaa yksilöllistä 

sisustussuunnittelua, 
sisustuskonsultointia 
sekä stailauspalvelua 

koteihin ja vapaa-ajan asuntoihin.

www.hopeahaapa.fi
p. 050-356 3963

leena.haapamaki@hopeahaapa.fi

Tämä kevään ja kesän si-
sutuksen värimaailmassa 
on paljon pastellivärejä. 
Värit ovat murrettuja sä-

Vanhankylänkaari 13, 
Seinäjoki

040-513 5900

vyjä .  Pääväreinä nähdään  
vaaleanharmaan ja -beigen 
sävyjen kaverina hailakan 
vihreä, hento rosa ja sini-
nen sekä trendiväri angora.
Valkoinen on aina ollut ke-
sän kestosuosikki, puhdas 
ja ajaton. Siihen on helppo 
yhdistää niin pastellit kuin 
raikkaammat värit.
 Sisutuksessa trendit 
muuttuvat hieman hi-
taammin kuin vaatetukses-
sa, vaikka joka vuosi niitä 
tuleekin uusia. Erityisesti 
me suomalaiset olemme 
aivan liian arkoja käyttä-
mään värejä. Pienilläkin 
määrillä värejä saa sisus-
tukseen pientä ”twistiä”. 
 Ylipäätään kotien ja ti-
lojen muuttuminen läm-

Kevään verhotrendit 

- Ole kuin kotonasi -
Rengastie 1, Seinäjoki / www.room2.fi

Myymälä
Ma        suljettu
Ti-Pe    10-17
La         10-14

Tavataan Pytinki-messuilla!
Sisustussuunnittelija Elina Ristimaa on tavattavissa 
Teri-Talojen osastolla 3F messujen aikana.
Osastolla arvomme myymäläämme 100€ lahjakortin. 
Myös myymälässä tarjouksia messujen ajan!

Vanhankylänkaari 13, Seinäjoki
puh. 050 3022 244

ma–pe  10–17, la 10–13
noblessakeittiot.fi

Tavataan
PYTINGEILLÄ

osastolla 
3I1!

Tule Pytingeille ja osallistu  
messukilpailuumme:

VOIT VOITTAA
  -

 KEITTIÖN! 

Minun trendikäs kotini

Törnäväntie 17, Seinäjoki   –   puh. 06-4121282

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

pimämpään suuntaan on 
iso trendi ja sen mukana 
mennään ihan tavallisissa 
kodeissa.
 Nykykodeissa suositaan 
hyvin paljon minimalis-
mia jolloin verhoilla on 
suuri merkitys akustiikalle. 
Sametti oli esillä näyttäväs-
ti jo talvella ja sen odote-
taan jatkuvan.  
 Verhoissa suositaankin 
nyt runsaita isopoimui-
sia malleja, joiden luoma 
yleisilme on rauhallisempi 
ja pehmeämpi. 
 Tehkäämme kodistam-
me juuri oman itsemme 
näköinen, lämmin ja kut-
suva oleskelupaikka!

Mia Pelander, Kangas Salonki

LAUANTAI 01.04.20178 LAUANTAI 01.04.2017 9

Ihana kevät ja ensimmäiset 
auringon säteet!
 Nuo ihanat säteet, jotka 
ikävästi paljastavat kodin 
epäkohdat, mutta antavat 
myös energiaa toteuttaa 
uutta. Kevään selvä merkki 
onkin ”pimeän aikakauden 
mörköjen” heräily omista 
koloistaan toteuttamaan 
innokkaasti uusia ideoita. 
Itse kevään lapsena allekir-
joitan tämän ja huomaan 
jo omassa työssäni, miten 
paljon enemmän minulla 
on intoa toteuttaa erilaisia 
ideoita ja ratkaisuja. On 
täysi työ saada minut ir-
rottautumaan työpöytäni 
äärestä!
 Alkuvuodesta sisustus-
alan lehdissä ja blogeissa 
puhutaan paljon vuoden 
uusista trendeistä ja mes-
suilla ympäri Eurooppaa 
alan yritykset esittelevät 
näyttävästi uutuuksiaan. 
Tällä hetkellä sisustuksessa 
puhutaan paljon skandi-
naavisuudesta, joka istuu 
hyvin meidän Suomalais-
ten makuun ja koteihin. Se 
näkyy sisustuksessa muun 
muassa vaalean puun, ku-
ten tammen tai saarnin, 
käytössä. Puuta käytetään 
sekä pintamateriaaleissa 
ja kalusteissa että pienissä 
sisustusesineissä. Skandi-
naavisuus ilmenee myös 
kalusteiden muotokielessä, 
jota on haettu tanskalai-
sista ja ruotsalaisista de-
signklassikoista.
 Maanläheiset ja murre-
tut harmaat sekä ruskean 
sävyt ovat edelleen suo-
sittuja, mutta on ilo huo-

mata, että niiden rinnalle 
on tullut myös värejä ja 
kuvioita. Voit rohkeasti 
valita kankaan tai tapetin 
graafisella geometrisella tai 
luontoaiheisella printillä. 
Upeita trendivärejä ovat 
erilaiset sinisen ja vihreän 
sävyt. Punainen ja oranssi 
näkyvät rohkean sisustajan 
värivalinnoissa, ja myös 
keveät pastellit tulevat 
enemmän esiin näin keväi-
sin.
 Tekstiileissä kunnioite-
taan luonnonmateriaaleja, 
kuten rouheaa pellavaa, 
pehmeää villaa ja aina 
tyylikästä nahkaa. Näiden 
rinnalle tekee tuloaan peh-
meä ja ylellinen sametti.
 Laatoissa selkeästi be-
tonimainen rouheus ja 
struktuurit ovat tämän 
päivän valinta. Niillä saa-
daan mielenkiintoisia kol-
miulotteisia vaikutelmia. 
Materiaalina marmori ja 
betoni jakavat mielipiteitä, 
mutta ovat tällä hetkellä 
esillä pintamateriaaleissa, 
kalusteissa sekä pientava-
roissa. Näitä materiaaleja 
kannattaakin käyttää si-
sustuksessa harkiten, jotta 
kokonaisuudesta ei tulisi 
liian hallitseva tai raskas.
 Eri metallit, kuten 
messinki, kulta ja kupari, 
näkyvät sisustuksessa yk-
sityiskohdissa.  Eikä ole 
väärin sekoitella metalleja 
keskenään, vaan se tekee 
kokonaisuudesta mielen-
kiintoisemman. Kylpy-
huoneessa voit leikitellä 
esimerkiksi kultaisella ha-
nalla ja pyyhekoukuilla. 

Näin voit saada pienillä 
asioilla edullisesti yksin-
kertaiseenkin sisustukseen 
ylellisyyttä.
 Erilainen taide; taulut 
ja veistokset, tuovat kotiisi 
lämpöä ja kodikkuutta ja 
tekevät siitä mielenkiin-
toisemman ja persoonalli-
semman. Tuo myös kirjat 
rohkeasti kodissasi esiin 
esimerkiksi järjestelemällä 
ne kirjahyllyysi värien mu-
kaan tai tekemällä niistä 
erilaisia asetelmia yhdessä 
muiden sisustusesineiden 
kanssa.
 Vihersisustamista vi-
herkasveilla ja kaktuksilla 
ei enää koeta liian vaival-
loiseksi, vaan nyt siitäkin 
on tullut tärkeä osa ko-
konaisuutta. Yksittäinen 
iso viherkasvi olohuoneen 
näkyvimmällä paikalla tai 
monta erilaista viherkasvia 
tarkkaan harkittuna asetel-
mana tuo kotiisi luonnetta 
ja väriä.
 Viime viikolla pääsin 
käymään asiakkaani upe-
assa klassisessa kodissa, 
jonka sisustuksessa oli käy-
tetty todella upeasti vuosi-
en mittaan eri matkakoh-
teista ostettuja ja keräiltyä 
taidetta ja taide-esineistöä. 
Kodin sisustuksessa oli 
käytetty nykyaikaisia si-
sustusratkaisuja, joita oli 
maustettu upeasti perin-
tökalusteilla ja huutokau-
poista ostetulla antiikilla. 
Nämä ratkaisut rytmittivät 
koko sisustusta ja toivat si-
sustukseen upeita tarinoita 
menneiltä ajoilta.
 Tämä koti on minulle 

se paljon puhuttu Trendi-
käs ja persoonallinen koti. 
Koti, jossa ei näy vain uu-
simpia kalusteita, valai-
simia tai sisustusesineitä, 
joita jokainen sisustuslehti 
tai –blogi esittelee, vaan 
koti, joka on rakentunut 
vuosien mittaan tarkkaan 
harkituilla ja järkevillä 
investoinneilla. Tällaiseen 
kotiin voidaan toki tuoda 
niitä tunnettuja design-
tuotteita ja -klassikoita, 

mutta tarkasti ja harkitus-
ti, jotta ne pysyisivät ko-
din herkullisina yksityis-
kohtina eikä kodista tulisi 
niiden näyttelytilaa.
 Koti rakentuu niiden 
asukkaista, erilaisista per-
soonista. Kodin sisustuk-
sen ei tarvitse muodostua 
sisustustrendien mukaan, 
vaan voit poimia kotiisi 
vuosien mittaan sinul-
le sopivat trendit. Ei ole 
siis tyylirikkoa yhdistellä 

eri aikakausien trendejä, 
vaan juuri se tekee kodis-
ta persoonallisen. Ja mikä 
lohdullista: trendit tulevat 
ja menevät ja palaavat ta-
kaisin. Voit aina ylpeydellä 
esitellä kotiasi sanoin: 
 Tämä on minun trendi-
käs kotini!

Teksti: Sisustus Room2



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

VUOKRATA
HALUTAAN

TYÖT JA PALVELUT

POLTTOPUUTA

ELÄIMET

MYYDÄÄN AUTOT OSTETAAN SEKALAISTA

RAKENNUS-
TARVIKKEET

KIINTEISTÖT
MYYDÄÄN

KIINTEISTÖT
OSTETAAN

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!

       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

HUONEKALUT JA 
KODINKONEET

AUTOALAN
PALVELUT

HUOLLOT - ASENNUKSET 
- VARAOSAT

Jaakkolantie 3, 60100 Seinäjoki, p. 040 3507 793

GSM 040 128 5709

Pakettiautojen 
vuokraukset 

edullisesti

Alkaen

30€

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

MUSTEET EDULLISESTI
• täytöt  • uusiokasetit  • originaalit

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

semula.fi

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

Pesut alk. 20 €. 
Kuponki voimassa 15.4. saakka.
Alennus yksittäisestä pesusta, 
ei koske sarjalippuja.

Latvalantie 1, 60510 Hyllykallio
facebook.com/CarWashHyllykallio

Auton
pesu

-50%
Auton

ulko- tai sisäfixaus-15%
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Tällä kupongilla ja S-Etukortilla ABC-CarWash Hyllykalliolla

tai

Terassiavajaaset 1.4.

- nettisivut - 
- logot - mainokset -

- käyntikortit - esitteet -

puh. 040 741 4363
www.seria.fi

KESÄRENKAIDEN vaihdot 
20e
Tuottajantie 48, Seinäjoki
Puhelinnumero: 040-1285709

MINIKAIVINKONETYÖT / 
VUOKRAUS, 2000-4000 
kaivinkoneella, myös mini-
dumpperi.
Esim. salaojatyöt, sähkö-
kaapeliden ja pensaiden 
poistoja ym..
Soita ja kysy lisää 040-
5100183.  www.meijerima-
joitus.com

KONEELLISESTI kuivattuja 
koivuklapuja, kotiinkuljetus 
järjestyy tarvittaessa 
www.klapukauppa.fi
Puhelinnumero: 0503676000

VUOKRATAAN siistikuntoi-
nen rivitalo yksiö 32 neliötä.
Vuokra 480€+vesi ja sähkö 
mittarin mukaan,kaukolämpö 
autopaikka,terassi Vapaa
Puhelinnumero: 0405117307

2H+K+KH+P 54,5M2 osoit-
teessa Kalevankatu 16 toi-
sessa asuinkerroksessa. 
Vuokra 540,- + vesi 19,50/
hlö. Autokatospaikka vuok-
rattavissa erikseen 40,-/kk.
Puhelinnumero: 050 3294901 

”TAHDON” VIDEOILLE / 
juhlien taltioinnit yli 20 v. ko-
kemuksella!! 
Puhelinnumero: 040-5675656

ELOKUUSSA vapautuu 
kaksi kokoaikapaikkaa pie-
nille lapsille rauhallisessa 
ja kiireettömässä hoitoryh-
mässä joupissa. www.per-
hepaivahoito4-kids.fi
Puhelinnumero: 0400-461345

KIVISTÖSSÄ 2h+k+lasit. 
parv. 55,5m2. Remontoi-
tu -15. Taloyhtiössä ei ole 
suunnitteilla isoja remont-
teja. Edulliset asumiskust. 
Rauhallinen taloyht. ja si-
jainti.
Puhelinnumero: 0456761488

VUOKRATTAVANA yksiö 
21,5 m2 keskustassa jaak-
kolantie 22 . vuokra 350,-/kk 
+ sähkö. vapautuu 1,4,2017
kuivinen timo
Puhelinnumero: 040-5373573

MYYDÄÄN Tuottajantien 
varresta loistavalta liike-
paikalta 131,5m2 liiketila. 
Tilaan on mahdollista tehdä 
muutoksia. Wc, minikeittiö, 
kaukolämpö. Myynnissä 
myös 2 kpl 40m2 hallitiloja 
samasta rakennuksesta. 
Soita ja kysy lisää!
Puhelinnumero: 040 128 5709
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Lastenvaatteet ja tarvikkeet

Äitiysvaatteet 
ja tarvikkeet

Soita 050 461 4454 ja varaa pöytä!

www.skidikirppis.fi    Tuottajantie 71 B
Kirppispöytä 15€ / viikko 



Parasta
Seinäjokea!

Sinä eläkelääne, ehkä asut Ilimajoella, Ylistaros, Lapualla tai johonaki muus 
lähipitäjäs. Jos sun lapset elelöö jo kaupungis, ni ny ois sun vuaro.

Varaa omasi!

www.komiakulma.fi

Juha Urmas
kiinteistönvälittäjä, LKV
040 157 9655
juha.urmas@op.fi

Tarja Saarinen
myyntineuvottelija
050 684 3750
tarja.saarinen@op.fi

Marjut Merimaa
myyntineuvottelija
040 487 4663
marjut.merimaa@op.fi

Kaupungin komeimmat
kodit saatavilla nyt.

Olemme Pytinki-messuilla 31.3 – 2.4. OP:n osastolla. Tervetuloa!

Asunnot myy

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

”Me isännöörähän, että sun
on hyvä olla ja asua”

 Asunto- ja Kiinteistö Oy:n isännöintipalvelut
 Rakennuttamispalvelut
 Energiatehokkuuslaskelmat ja toteutukset

Pyydä tarjous!   (tarjouksen pyytäneelle lahja)  

gsm: 050 4643641 www.pkpoy.net
Kalevankatu 12, 4 krs.  SEINÄJOKI

MHW Force Ky
Ota yhteyttä, autamme mielellämme kaikissa kotisi putkitöissä 
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Huolet pois,
PUTKET PINTAAN
Älä pelkää putkiremonttia - teetä se ajoissa 

Tietoa kotitalousvähennyksestä
Työn osuudesta voi vähentää 45% verotuksessa.
Kuitenkin max. 2400 € (sis. alv) / vuosi / henkilö.

Faktaa vakuutuksista
Putkistosi ikä ja prosentuaalinen vähennys korjauskustannuksista:
• 0–29-vuotias 0 % • 30–50-vuotias 25 % • Yli 50-vuotias 50 %
Muutamien vakuutusyhtiöiden keskimääräinen ikävähennys.

Toni Hautasaari

 

050 306 9964  /  Mika Kankaanpää

 

050 369 0688

Pidä talosi 
vesi siellä, minne 

se kuuluu

Puh. 010 281 9630  -  www.movecon.fi Kysy lisää: Jaakko Kuja-Panula asiakaspalvelu@sellupuhallus.fi

050 301 5251 

Selluvilloissakin 
on eroja! 
Boorivapaasti valmistettu ja 
pölytön selluvilla.

Myrkytön 
selluvilla

Nyt 
myös 

levyinä!


