
LEDMAA.FI
- VALAISTUKSEN ERIKOISLIIKE -

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

Esittely- ja varastotilat Seinäjoella!
Käy tutustumassa verkkokaupassa!

YOUR

Kiitämme 
kuluneesta vuodesta 

ja toivotamme 
Onnellista 

Uutta Vuotta!
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City
Parturi

Keskuskatu 15, 60100 Seinäjoki 4144478

Tule tilaamatta 
parturiin

Meille pääsee autolla porraspäästä sisälle!

Jalkahoitola Salme
perushoitaja, jalkojenhoidon ammattitutkinto

• Koti- ja laitoskäynnit
• Lahjakortit
Puh. 050 352 3553

Kokoomuksen kansan-
edustajat Sari Sarkomaa 
ja Sanna Lauslahti ovat 
erittäin tyytyväisiä Edus-
kunnan lisäpanostuksesta 
sosiaali- ja terveydenhuol-
lon tutkimukseen. Tämä 
oli Kokoomuksen keskei-
simpiä tavoitteita vuoden 
2017 budjettikäsittelyssä. 
Edustajakaksikon mukaan 
tutkimusrahoitusta tulee 
vahvistaa sosiaali- ja ter-
veydenhuollon uudistuk-
sen yhteydessä. Eduskunta 
on tehnyt asiasta lausu-
man. Se on vahva viesti 
hallitukselle tutkimustyön 
merkityksestä.
 Eduskunnassa yliopis-
totasoisen terveydenhuol-
lon tutkimuksen määrära-
hoja lisättiin 5 miljoonalla 
eurolla. Lisäys nostaa ensi 
vuoden määrärahan 20 
miljoonaan euroon. Sosi-
aali- ja terveydenhuollon 
tutkimusrahoitus on ollut 
jatkuvan säästönakertami-
sen kohteena eri hallitus-
ten ja ministerien aikaan. 
Määräraha on enää kol-
mannes 2000-luvun alku-
vuosien määrärahasta.
 ”Ilman tutkimusta ei 
ole korkeatasoista lääketie-
dettä. Samoin parhaimmat 
lääketieteen ammattilaiset 
hakeutuvat paikkoihin, 

joissa voi tehdä myös tutki-
mustyötä. Terveydenhuollos-
sa tutkimustyö on kivijalka, 
joka takaa parempien hoi-
tomuotojen kehittämisen. 
Se on ennen kaikkea poti-
laiden etu”, muistuttaa ko-
koomuskaksikko.
 Lääketutkimuksista 
käydään kovaa kisaa, ja 
muista Pohjoismaista on 
esimerkkejä, että kansalli-
set kliinisten tutkimusten 
keskukset ovat myös li-
sänneet lääketeollisuuden 
tutkimusinvestointeja. 
Sarkomaa ja Lauslahti ovat 
huolissaan kliinisen tutki-
muksen heikkenevästä ase-
masta Suomessa säästöjen 
myötä.
”Säästölinja on ristiriitai-
nen sen kanssa, että samaan 
aikaan Suomi hakee terve-
ydenhuollosta uutta kasvu-
alaa. Suomen kannattaa 
olla mukana houkuttele-
vana kumppanina, koska 
näin saadaan kaupan pääl-
le luotua uusia työpaikkoja 
samalla kun suomalainen 
saa ensimmäisten joukossa 
sen parhaimman hoidon. 
Suomen tulee hakea kär-
kipaikkaa kliinisen tutki-
muksen mallimaana”, lin-
jaavat edustajat.
 Biobankkeja on raken-
nettu ja genomikeskus on 

tuloillaan. Nyt Suomella 
on todellinen mahdolli-
suus olla etulinjassa luo-
massa terveydenhuollon 
revoluutiota kohti yk-
silöllistä terveydenhoi-
toa. Esimerkiksi Suomen 
molekyyl i lääket ieteen 
instituutin rakentaman 
molekyylipankin ja bio-
pankkidatan avulla turhat 
hoidot voivat jäädä histo-
riaan.
 ”Tulevaisuus ei synny il-
man resursseja. Hallituksen 
on varmistettava jatkossa 
riittävät satsaukset tervey-
denhuollon tutkimukseen 
osana sosiaali- ja terveyden-
huollon uudistusta”, vaati-
vat edustajat.

Lisätietoja:
Sari Sarkomaa
050-5113033
Sanna Lauslahti
050-5122380

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

puh. 040 741 4363
www.seria.fi

YRITTÄJÄ!
Toistoilmoitukset 

edullisesti
JAKELUPALAUTTEET
www.jakelupalaute.fi/

seinajokinenKysy lisää:
Susanna Vanhala

050 320 6520
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Painosmäärä ja ilmestyminen:
25 283 kpl kerran kuukaudessa
Seinäjoen taajamiin.

Päätoimittaja:
Susanna Vanhala, puh. 050 320 6520

Ilmoitusmyynti:
Susanna Vanhala, puh. 050 320 6520

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 ja hinnat:
Etusivu 1/1 1550 €
Etusivu 1/2 825 €
Takasivu 1/1 1450 €
Takasivu 1/2    756,25 €

Sisäsivut:
Aukeama 2479,88 €
1/1 1338,54 €
1/2    650,97 €
1/4 331,68 €
1/8 172,04 €
1/16 86,80 €
1/32 45,34 €
Sivu 4 - 1/1 868,31 €
Sivu 4 - 1/2 434,15 €
Sivu 4 - 1/6 144,72 €

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

Deadline:
Kaikki aineisto maanantaisin 
klo 14.00 mennessä

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

www.seinajokinen.fi

Kokoomuksen Sarkomaa 
ja Lauslahti: Ilman tutki-
musta ei ole hyvää ter-
veydenhuoltoa.



Uudistuva Sokos Hotel Vaakuna

 Vuonna 1991 valmis-
tuneen Original Sokos 
Hotel Vaakunan uudistuk-
sen ensimmäisen vaiheen 
rakennustyöt on aloitettu. 
Toukokuun 2017 loppuun 
mennessä valmiina on 
kaikkiaan 54 täydellisen 
muodonmuutoksen läpi-
käynyttä huonetta. Hotel-
li on majoituksen osalta 
kokonaan suljettuna ai-
noastaan 16. tammikuuta 
saakka. Hotellin ravinto-
lat Amarillo, Fransmanni 
ja Karma palvelevat myös 
tauon aikana omien au-
kioloaikojensa mukaan. 
Ajantasaiset aukiolotie-
dot löytyvät osoitteesta 
raflaamo.fi Kesäsesongin 
ajan käytössä on hotellin 
koko kapasiteetti. Loput 
93 huonetta otetaan työn 
alle uudistuksen kakkos-
vaiheessa elokuussa 2017. 
Kokonaisuudessaan uudis-
tus valmistuu 2018 touko-
kuun aikana.
 

Seinäjoen sydämessä, kauppatorin laidalla sijaitseva 
Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan Original Sokos Hotel 
Vaakuna uudistetaan täydellisesti 2017–2018 aikana.

 Hotellipäällikkö Merja 
Kivioja on ollut mukana 
myös Original Sokos Ho-
tel Lakeuden uudistukses-
sa 2012–2014 ja iloitsee 
siitä, että Original Sokos 
Hotel Vaakunan sisustus-
suunnittelu toteutetaan 
yhdessä tutun yhteistyö-
kumppanin kanssa.
– Olemme saaneet hotelli-
vierailta todella positiivista 
palautetta sisustusarkkiteh-
dit Fyran suunnittelija Eva-
Marie Erikssonin Lakeu-
teen luomasta modernista 
pohjalaistunnelmasta. Vaa-
kunaan tuomme pohjalai-
suuden yhteistyön kautta, 
hankkimalla kalusteita ja 
tekstiilejä paikallisilta yri-
tyksiltä.
 Original Sokos Hotel 
Vaakunan uudistuksen 
pääsuunnittelusta vastaa 
Arkplan Eloniemi Oy, 
sisustussuunnittelusta si-
sustusarkkitehdit Fyra 
Oy, sähkösuunnittelus-

ta Granlund Pohjanmaa 
Oy ja LVI-suunnittelusta 
Hewal Oy. Kohteen ra-
kennusurakoitsija on in-
sinööritoimisto Seinäjoen 
Rakennustekniikka Oy, 
sähköurakoitsija Kaunisto-
Yhtiöt, LVI-urakoitsija: 
Are Oy ja kalusteurakoitsi-
ja Projektikaluste Oy.
 Original Sokos Hotel 
Vaakunan uudistus tulee 

olemaan Eepeen suurin 
investointi 2017. Toimi-
alajohtaja Juhamatti Aro-
nen pitää tärkeänä, että 
uudistus toteutuu Ori-
ginal-konseptiin kuulu-
van paikallisuuden ohella 
myös toimivuus ja ympä-
ristönäkökohdat pitkällä 
tähtäimellä huomioiden.
– Olemme aloittaneet Vaa-
kunan uudistuksen kiinteis-

tön tyhjennyksellä ja yhteis-
työkumppanimme huolehtii 
irtaimiston kierrättämisestä 
mahdollisimman täydel-
lisesti. Erityishuomiota 
tulemme kiinnittämään 
kiinteistön energiatehok-
kuuteen ja käyttöiältään 
mahdollisimman kestäviin 
talotekniikka- ja materiaa-
livalintoihin.
 

Lisätietoja:
Etelä-Pohjanmaan Osuus-
kauppa, Hotellipäällik-
kö Merja Kivioja, p. 010 
7648 104
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Seinäjoen LounaskahvilaSeinäjoen Lounaskahvila
Tuottajantie 37, 60100 Seinäjoki, puh. 046 597 7093  ▪  Avoinna ma-pe 7.00 - 17.00

LOUNAS ▪ KAHVIT ▪ PULLAT

LÖYDÄT MEIDÄT MYÖS 

8,50 kastikkeet
▪ herkkusieni
▪ tumma
▪ aura
▪ pippuri

LOUNAS
arkisin 
klo 10.30 - 16.00

▪ salaatti
▪ vihannekset
▪ leipä 
▪ voi

▪ 0,3 l juoma
▪ jälkiruoka

MAANANTAI

Kanaleikkeet
Kanan koivet

Grillatut lihavartaat
Lindströmin pihvit

Perunamuusi
Riisi

Makaronilaatikko

TIISTAI

Lasagne
Kanaleikkeet
Kanan koivet

Grillatut lihavartaat
Lindströmin pihvit

Perunamuusi
Riisi

Lihapullat

KESKIVIIKKO

Possupihvi
Grillatut kanavartaat

Riisi
Perunamuusi

Makaronilaatikko
Jauheliha-tomaattipasta

Makkara
Lihapullat

TORSTAI

Lohi
Riisi

Perunamuusi
Grillatut naudanvartaat

Naudanlihapihvit
Possuvartaat

PERJANTAI

Grillatut lihavartaat
Perunamuusi

Naudanlihapihvit
Possunlihapihvit

Riisi
Makaronilaatikko

Kanaleikkeet
Lindströmin pihvit

Lihapullat

Tervetuloa!

SISÄLTÄEN JOKA PÄIVÄ

Original Sokos Hotel Vaakuna uudistuu



Akku-Anian pojat valmiina palvelemaan

SUPERTEHOA PAKKASEEN!
FIAMM 12V64AH  

Tarjous 85€ 
(ASENNETTUNA + 10€)
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 Autoilijan jokavuo-
tinen painajainen iskee 
yleensä jos pakkanen alkaa 
paukkua reilusti. Aamulla 
kokeillaan vääntää virta-
avainta –ja auto ei start-
taakkaan. Tämän voisi 
ehkä välttää mutta miten? 
Täytyykö aina uusia akku 
vai voiko asialle muutoin 
tehdä jotain? Lähdimme 
kysymään neuvoa vuo-
desta 1970 alalla olleelta 
Akku-Anialta.
 
MIKSI AUTO HYYTYY KYL-
MILLÄ EIKÄ MUKAVAN 
LÄMPIMILLÄ KELEILLÄ?
 
 -Akkuja meillä menee 
tietysti niin kesällä kuin 
talvellakin. Myyntipii-
kit tulee sitä rajumpana 
mitä kylmempi pakkanen. 
Akku menettää –20 as-
teessa n. 40% kapasitee-
tistaan, eli uusikin akku 
on kylmässä näin paljon 
heikompi antoteholtaan, 
sanoo yrittäjä Henri Ania 
Akku-Anialta. Nykyau-
toissa on useasti vielä 
akussa latausvajetta hel-
posti 10-30% jo valmiiksi. 
Tästä muodostuu mahdo-
ton yhtälö kun pakkanen 
nopeasti kiristyy.
 
MITÄ TÄLLE ILMIÖLLE ON 
SITTEN TEHTÄVISSÄ?
 
 Kyllähän akkumyy-
jän pahin kiusantekijä on 
kunnon akkulaturi. Jos 
akkulaturia käyttää sään-
nöllisesti ympäri vuoden 
niin akun ikä voi vaikka 
tuplaantua. Muutaman 
kympin laturit toimivat 
jos akku on kohtuu täyn-
nä, mutta tyhjähköä ak-
kua ne eivät saa ikinä täy-
teen vaikka niissä palaakin 
vihreä valo. Korostan, että 
akku täytyy ladata ennen 
kuin se hyytyy. Varsinkin 
kovilla pakkasilla muuta-
man kympin latureilla la-
dattu akku ei tule toimin-
takelpoiseksi. Laturissa ei 
riitä tehoa työntää akkua 
täyteen virtaa. 
 Osa autoilijoista rat-
kaisee ongelman laittamal-
la uuden akun autoonsa. 
Nykyisin akut maksavat 
niin vähän, ettei kannata 
huvikseen pitkiä matkoja 
autolla ajella vanhan akun 
lataamiseksi. Eikä se edes 
yleensä juurikaan auta.
 
MITÄ NYKYAKUT SITTEN 
MAKSAVAT?
 
 Akun hinta pyörii 
bensa-autoissa n. 55-100€ 

välillä ja dieselautoissa 
80-150€. Uusimmissa 
Start&Stop-autoissa on 
omat hyytelö / efb-akut 
jotka maksavat n. 150-
250€. Meillä otetaan huo-
mioon nykyään kolme 
seikkaa akun myynnissä: 
on akku, akun asennus ja 
uusimmissa autoissa koo-
daus. 80-luvulla yksi mies 
vaihtoi kevyesti viiden au-
ton akut tunnissa. Nyt ak-
kua etsitään milloin mis-
täkin ja yhdeltä mieheltä 
saattaa mennä tunti yhden 
auton akun vaihtoon ker-
too Henri Ania.
 Muutenkin ala on 
muutoksen kourissa autoi-
hin tulleiden koodauksien 
suhteen. Meillä on tällä 
hetkellä neljä eri laitetta 
uusien autojen koodauk-
seen, joilla saadaan auto-
merkki kuin automerkki 
koodattua. Ajan hermoil-
la mennään ja yritetään 
pysyä kehityksen kelkassa 
mukana. Viimeksi syksyllä 
hankittiin uudenaikaiset 
kooderit.
 
ONKO MUITA HYVIÄ VINK-
KEJÄ TAVALLISILLE AUTOI-
LIJOILLE?
 
 Lisälämmittimet (We-
basto, Eber jne.) on kovia 

kuluttamaan akkuja. Täs-
tä on tutkimustuloksia. 
Esimerkiksi 8kk vanhan 
pakettiautomme webaston 
käyttö 30 minuutin ajan 
vei akun varaustilan 34 % 
ja pakkasta oli vain pari 
astetta. Säännölliset pitkät 
matkat auttavat, mutta jos 
pyörii lyhyttä kaupunki-
ajoa, jää akun ikä lyhyeksi 
ilman akkulaturia. 
 Yleisen käsityksen mu-
kaan 30 minuutin lisä-
lämmittimen käyttö vaatii 
30 minuuttia ajoa akun 
lataamiseksi täyteen. Tä-
män käsityksen saa heittää 
romukoppaan varsinkin 
yli -10 asteen pakkasilla. 
Testit ovat osoittaneet että 
30 minuutin käyttö on 
vaatinut jopa neljän tun-
nin ajoa menetetyn virran 
takaisin saamiseksi kertoo 
Veli-Matti Niemistö Ak-
ku-Anialta.
  -Akut ovat nykypäivä-
nä kulutustavaraa. Yleensä 
tankillisella-kahdella ben-
saa saa autoon hyvän akun 
joka kestää vuosia. Voisin 
myös sanoa että nykya-
kuissa on hyvin vähän val-
mistevikoja, mutta samaa 
ei voi sanoa autojen elekt-
roniikasta. Kymmenestä 
meille takaisin tulleesta 
akusta yhdeksässä on kyse 

akun tyhjentymisestä jon-
ka on aiheuttanut ajoneu-
vossa ollut vika, tai jokin 
virtaa vievä laite. On kaksi 
eri asiaa onko akku tyhjä 
vai viallinen, toteaa Henri 
Ania.

Pakkaskausi vaanii ovella - Lähteekö autosi käyntiin?

MUISTILISTA ENNEN PAKKASIA
 

Lataa akku säännöllisesti vähintää 3-4 kertaa 
vuodessa ja erityisesti ennen pakkasia.

Jos on ollut starttausongelmia ja akku on 
muutaman vuoden ikäinen, se kannattaa uusia.
Muutoin ensimmäisenä kunnon pakkasaamuna 

auto ei lähde enää käyntiin.

Akun kunnon voi käydä mittauttamassa 
akkuja myyvissä liikkeissä.

Käytä lisälämmitintä 15-20 minuuttia kerrallaan. 
30 – 60 minuutin käyttö syö akun nopeasti tyhjäksi.



Vuokraa meiltä
maakunnan edullisimmat 

koneet

www.pohjanrakennuskone.com

p qlRakennusmaalausalan työt
      Joustavasti urakalla tai laskutyönä

- alkaen tasoitetöistä, myös roiskekatot.
- sisä- ja julkisivumaalaukset.
- tiili- ja mineriittikattojen huoltomaalaukset.
- hallien yms. tilojen ruiskumaalaukset.
- käytössämme kaksi henkilönostinta.

Maalausliike 
Kari Hölsömäki Oy

puh. 0500 661310

• Ajoneuvofixaukset 

• Paikkamaalaukset

• Muovihitsaukset 

• Otsonoinnit 

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

www.lvi-tec.fi

Ostamme autoja, akkuja, värimetalleja ym.

Saumattomat

vesikourut
• kantikkaat tai pyöreät mallit

• lumiesteet
• seinä- ja kattotikkaat

J. Viljakainen
Seinäjoki

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

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 €

Aki, 046-9547914

Uudis- ja korjaus-
rakentaminen nopeasti 

ja ammattitaidolla!
Lisäksi homekoira ja työkoirapalvelut!

Ruha 
Rakcon 

TmiPeltsi Tuottajantie 42, 
Seinäjoki

• Autojen päältä- ja sisäpesut  •  Vahaukset  •  Renkaiden vaihdot  
• Moottoripyörien fiksaukset  •  Rengastyöt / myynti  

Puh. 0400 159 647
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GSM 040 128 5709

Pakettiautojen 
vuokraukset edullisesti

Alkaen

30€

NORJAN ARMEIJAN LU-
MIKENGÄT Myydään Nor-
jan armeijan lumikengät. 
Materiaali alumiinia ja kiin-
nikkeet nahkaa. 80e / soita 
ja tarjoa! 
Puhelinnumero: 050-337 9466

MYYDÄÄN Ruotsin armei-
jan eräsukset + sauvat + 
siteet. 50e / soita ja tarjoa! 
Puhelinnumero: 050-337 9466

MYYDÄÄN / VUOKRA-
TAAN Myydään tai vuokra-
taan 2011 valmistunut 56m² 
hallitila Seinäjoelta, jossa 
erillinen wc. 
Puhelinnumero: 044-259 2272.

VUOKRATTAVANA HAL-
LITILAA Vuokrataan 40m2 
hallitilaa Tuottajantie 71 kiin-
teistöstä. Wc + kaukolämpö, 
sähkö ja vesi kulutuksen 
mukaan. Vuokra 300e + alv. 
Puhelinnumero: 040-1285709

V U O K R A T T A V A N A 
hyvä kt kolmio 76m2 
3H+K+KH+LASITETTU 
PARVEKE. Hyllykallion pal-
velut kävelyetäisyydellä. Ka-
tollinen auton sähköpaikka. 
Vuokra 580e + sähkö ja vesi 
mittarin mukaan.
Puhelinnumero: 0500-565 410

VUOKRATAAN YKSIÖ PA-
JULUOMASTA Vu o k r a -
taan 32 neliöinen saunal-
linen yksiö Pajuluomasta. 
Asunnossa on tilava terassi 
asunnon edessä oma va-
rasto sekä autokatospaik-
ka. Vuokra 460e/kk +vesi 
ja sähkö. Asunto on muu-
taman vuoden vanha mutta 
tehty pintaremonttia juuri. 
Tarkistan luottotiedot. Ota 
yhteyttä niin jutellaan lisää 
Puhelinnumero: 040-5226651

MYYDÄÄN HALLITILAA / 
LIIKETILAA Myydään 
Tuottajantien varresta lois-
tavalta liikepaikalta 131,5m2 
liiketila. Tilaan on mahdollis-
ta tehdä muutoksia. Wc, mi-
nikeittiö, kaukolämpö. Soita 
ja kysy lisää!
Puhelinnumero: 040-1285709

HALLITILAA Harraste- tai 
yrityskäyttöön soveltuvia 
hallitiloja seinäjoen rovek-
sen alueella.
Puhelinnumero: 050-376 3898

VUOKRATAAN KT-YKSIÖ 
32,5m2 Seinäjoella Urpuvii-
dalla. 1h + kk + ph + vh + 
pa. Vuokra 409e / kk + vesi 
ja sähkö. Vapautuu sopi-
muksen mukaan. 
Tiedustelut: 050-411 8360
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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-
TARVIKKEET

KIINTEISTÖT
MYYDÄÄN
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Valtionkatu 2, Seinäjoki
 puh. 0400 567 115

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!
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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

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

“kaikki mitä 
muuttoon 
tarvitset”

Movecon
Muuttopalvelut

www.Movecon.fi
010 281 96 30

MUSTEET EDULLISESTI
• täytöt  • uusiokasetit  • originaalit

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

semula.fi

Vuosi 2017 kolkuttelee ovella!
Kun et itse ehdi, kykene 

tai pysty - me hoidamme.

Viikonloppuhoito 
kissalle 40€ ja koiralle 60€.

Myös trimmaukset ja pesut kätevästi 
vaikka hoidon yhteydessä!

Varaa netistä: www.dogkit.fi
tai soita 020 7490470

Ahertajankuja 2, Seinäjoki

Pe 13.1. Aarne Tenkanen

Osina noutopaketissa,
koottuna tai asennettuna.
Suunnittelupalvelu.

www.pohjanmaansisustus.fi

Lastenvaatteet ja tarvikkeet
Äitiysvaatteet ja tarvikkeet

Tuottajantie 71 B
Soita 050 461 4454 ja varaa pöytä!

S IDI IWWW. K K RPPIS.FI
SKIDIKIRPPIS@GMAIL.COM
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Tule vastaanottamaan 
Uutta Vuotta meille, 

avoinna 22 - 04

▪  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


