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Valtatie 58, 35820 MÄNTTÄ
puh. 03-474 8445, www.sts-rengaspalvelu.fi 

ark. 8-17, sesonkilauantaisin 9-13

Oriveden Kumikorjaamo Ky 
Lehdistöntie 2, 35300 ORIVESI

puh. 03-334 6655, www.orivedenkumikorjaamo.com 
ma-pe 7.30-16.30 (sesonkiaikaan pidennetyt aukiolot), lauantaisin 9-13

MÄNTTÄ  ORIVESI

RENGASASIANTUNTIJASI

STS Rengaspalvelu Oy

Laskulla 90 PÄIVÄÄ  
korotonta ja kulutonta  
MAKSUAIKAA!

Meiltä kaikki parhaat merkit mm:

90 päivää maksuaikaa laskulla -tarjous on voimassa 31.5.2023 asti. Hinnat voimassa 15.5.2023 asti. Pidätämme oikeuden hinnan muutoksiin toimittajien  
nostaessa hintojaan. Renkaiden hinta 4 kpl sarja ja sisältää vannetyöt, uudet venttiilit, tasapainotuksen,  kierrätysmaksun ja alle asennuksen.  

Hintoihin ei sisälly mahdolliset paineentunnistusanturit eikä niiden koodaus.

NYT EDULLISESTI!

Roadhawk 
-kesärengas 

KATUMAASTURIIN  
ja HENKILÖ- 

AUTOON.

4294290000
4 kpl4 kpl

ROADHAWK ROADHAWK 
205/55 R16205/55 R16

3993990000
4 kpl4 kpl

ROADHAWK ROADHAWK 
195/65 R15195/65 R15

Turanza T005 205/55 R16 
TESTIVOITTAJA MOOTTORI 3/2023
”Bridgestonen vahvuutena on hyvä suoritus kaikilla  
osa-alueilla. Erityisesti tasapainoinen käytös niin kuivalla 
kuin märällä kelillä sekä  
ääritilanteissa  
vakuuttaa.”

RENGASTURVA

MUUT KOOT  
PYYDÄ TARJOUS.

HINNAT 4 KPL  
ASENNETTUNA!

5355350000
4 kpl4 kpl

TURANZA T005 TURANZA T005 
205/55 R16205/55 R16

Tutustu vanne-
valikoimaamme:  
firststopsuomi.fi/
vanteet
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Myynti
Kimmo Kangas 
044 766 1412
kimmo.kangas@ruovesi-lehti.fi

Haluatko mukaan 
seuraavaan Pohjoisviittaan 

syyskuussa 2023. 
Teemana talvimatkailu.
Sisältömarkkinointi- tai 

tuotemainoksella?
Katso s. 25.

Pirkanmaan
Pohjoisviitta

Kannen kuva
Adobe Stock free

Toimitus
Anna Häyrynen
Anne Kojola
Elina Salmi
Heli Antila

Jakelu Postin jakelussa 
Juupajoki, Kuru,  
Mänttä-Vilppula, Orivesi,  
Ruovesi ja Virrat.

Julkaisija
Ruoveden Sanomalehti Oy

Taitto
Ruoveden Sanomalehti Oy

Anna Häyrynen

Paino Sanoma Manu Oy

Painos n. 20 000 kpl

Pohjoisviitta palvelee lukijaa, eli Poh-
jois-Pirkanmaan asukasta ja kesäasu-
kasta, tarjoamalla kiinnostavan kat-
sauksen alueen yritysten palveluihin, 
sekä tässä numerossa myös vähän tule-
viin tapahtumiin. Sen lisäksi yrityksil-
le Pohjoisviitta tarjoaa oivallisen mah-
dollisuuden näkyvyyteen.

Näkyvyys on oleellista tietenkin myyn-
nin kannalta. Sen lisäksi näkyä kannat-
taa myös brändin eli yrityksen mieli-
kuvan näkökulmasta. Millaisena yritys 
näyttäytyy asiakkaille tai yhteistyö-
kumppaneille?

Tämän lehden sivuilta löytyy sekä tie-
toa yrityksistä ja niiden palveluista, 
mutta yritykset kertovat myös arvois-
taan ja esimerkiksi yrityskulttuuris-
taan. Millaisesta yrityksestä on kyse? 
Miten asiat halutaan tehdä ja miten 
palvella asiakkaita? Millaisilla asioil-
la on yritykselle ja ihmisille sen taka-
na merkitystä?

Myös työnantajamielikuvan muodos-
tamisessa näkyvyys on merkittäväs-
sä roolissa. Yrityksen kannattaa ottaa 
tässäkin aktiivinen rooli ja kertoa mil-
lainen on työnantajana ja mitä arvoja 

työpaikalla pidetään tärkeinä sekä mil-
laisia etuja yritys voi tarjota työnteki-
jöilleen.

Pienikin yritys voi ottaa aktiivisen roo-
lin oman mielikuvansa luomisessa ja 
kehittämisessä. Joskus sen selvittämi-
nen, mitä asiakkaat oikeasti tietävät 
yrityksestä, voi tuottaa yllätyksiä. Ha-
vahdutaankin siihen, että asiakkaat ei-
vät tiedä mitään yrityksen keskeises-
tä palvelusta.

Näkyvyys vaatii sekä markkinointia et-
tä viestintää. Asiakkaat eivät tiedä mitä 
ostavat, ellei yritys kerro palveluistaan 
ja tuotteistaan. Usein mainos toimin-
takehotteineen ei ole se, joka kirvoit-
taa asiakkaan tekemään ostopäätöksen, 
vaan esimerkiksi kirjoitus, jossa kerro-
taan palvelusta, toimintatavasta sekä 
ihmisistä palvelun takana. 

Mukavia lukuhetkiä Pohjoisviitan pa-
rissa. Tämän lehden sivuilla pääset tu-
tustumaan yrityksiin sekä ihmisiin nii-
den takana.

Yritysten näkyvyys
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Innostavia ympäristöjä tieteelle ja tut-
kimukselle -teksti kyljessään rekka 
kaartaa kylänraitilta tehdashallille.

– Asiakas on koko toiminnan läh-
tökohta, vahvistaa Jouni Neste, Visu 
Kaluste Oy:n hallituksen pj. Tällä aja-
tuksella Visu Kaluste suunnittelee ja 
valmistaa laboratoriokalusteita ja ve-
tokaappeja laboratorioihin, terveyden-
huoltoon ja oppilaitoksiin – tieteelle ja 
tutkimukselle.

Visu Kalusteen yhteydessä toimivat 
myös Suomenselän Jauhemaalaus ja 
Suomen Levy Oy.

Raaka-aineet kiertävät 
– hukka minimoidaan

Kalusteiden valmistamisessa käytet-
tävät raaka-aineet kiertävät Visu Ka-
lusteen ja kahden muun yrityksen 
yhteisessä kierrossa vähentäen hukka-
materiaalia merkittävästi. Kaikki jäte-
virrat on tarkasteltu huolellisesti ja yli-
jäämät on ohjattu uusiokäyttöön.

– Toisen jätevirta voi olla toisen tu-
lovirta, korostaa Neste kiertotalous-
ajattelua.

Esimerkiksi pakkausmateriaaleja hyö-
dynnetään tarkoin. Jos yhden yrityksen 
sisältä ei löydy jatkokäyttöä, ohjataan 
materiaalit naapuriin jatkokäyttöön.

Hukkaa minimoidaan myös muun 
muassa maalauslinjastolla. Maalit 
kierrätetään ultraäänipesurin kautta 

uudelleen käyttöön. Kolmeen kertaan 
siivilöidystä maalista jopa 95–97 % 
saadaan talteen ja uudelleen käytettyä.

Myös automaatio tuo selviä säätöjä 
materiaalien käsittelyyn.

– Levynkäsittelyn ohjelmoinnilla 
hukka väheni, kertoo Neste. Tuotannon 
järkeistäminen tuo säästöjen lisäksi pie-
nemmän kuormituksen ympäristölle.

Ympäristöasiat  
kuntoon
– Kun ympäristöarvot ovat kunnos-
sa niin se viestii myös siitä, että ol-
laan muillakin saroilla vastuullisia, 
Jouni Neste sanoo. Visu Kalusteelle ja 
Suomenselän Jauhemaalaukselle on 
myös myönnetty ympäristösertifikaa-
tin ISO14001, vastuullisen toiminnan 
merkiksi. 

Toimenpiteitä vastuullisen ja ympä-
ristöystävällisen toiminnan eteen on 
tehty muun muassa lämmön ja sähkön 
kulutuksessa. Visu Kalusteen toimiti-
loista löytyy älykäs talotekniikkakoko-
naisuus, jonka avulla ilmanvaihdon ja 
lämmityksen kulutusta on saatu leikat-
tua jopa 20 %. 

Myös sähkönkulutusta on tarkastel-
tu. Se saatiin henkilökuntaa ohjeista-
malla pienemään 10 %.

– Ympäristöasioihin huomion kiin-
nittäminen tuo kilpailukykyä, muis-
tuttaa Neste.

Visu Kalusteella on kuitenkin aina 
uusia tavoitteita ympäristöasioissa-
kin. Tulevaisuuden investointilistalla 
ovat myös aurinkopaneelit, jotka tule-
vat tuottamaan jopa 30 omakotitalon 
verran sähköä. 

Vastuullisuutta tarkastellaan myös lä-
pi koko tuotanto- ja toimitusketjun. Vi-
su Kalusteella suositaan kotimaista ja 
alihankintakumppanit valitaankin lä-
heltä aina kuin mahdollista. 

Tehdas on  
osa kylää
Tehdasalueella on pidetty avoimien ovi-
en päiviä useaan otteeseen. Jouni Neste 
kannustaakin teollisuusyrityksiä avoi-
muuteen.

– Me pyrimme avoimeen työyhtei-
söön, Neste kertoo. 

– Teemme myös paljon yhteistyötä 
kunnan kanssa ja kunnan elinvoimai-
suus on meille tärkeää, hän jatkaa.

Tehtaan elinvoimasta kertoo tämän 

Lukuiset hankkeet ovat siivittäneet laboratoriokalusteita 
valmistavaa Visu Kalustetta kohti vastuullisia toimintatapoja. 
Yhteishenki, ympäristö ja kylän pitkät teollisuusperinteet 
ovat tärkeitä arvoja, joita Visuvedellä vaalitaan. 

  •  MAINOS Visu Kaluste Oy, Suomenselän Jauhemaalaus Oy, Suomen Levy Oy

Kiertotalouden ja Kiertotalouden ja 
vastuullisuuden edelläkävijä vastuullisuuden edelläkävijä 
– Visuveden teollisuusalue– Visuveden teollisuusalue
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vuoden kasvutavoite, 10–20 uutta työ-
paikkaa.

Kyläkoulu ja paikalliset yhdistykset 
ovat myös tärkeitä kumppaneita. Yri-
tyksissämme tuemme muun muassa 
paikallista kulttuuri- ja taidetoimin-
taa ja -hankkeita monin eri tavoin. Ky-
läkoulun oppilaat toivotetaan terve-
tulleeksi tehtaalle ja onpa yhteistyönä 
syntynyt videoprojekteja, muraaleja ja 

ohjelmointia.
– Välillä voimme vähän hullutella ja 

innostuakin, Neste maalailee ja muis-
tuttaa tulevan kesän Visu Festeistä 9.–
10.6. joka tulee olemaan tehdasalueen 
kymmenes kesätapahtuma.

– Meille on tärkeää olla osa yli sa-
dan vuoden teollisen historian jatkumoa 
täällä Visuvedellä, kertoo Neste. 

Tehtaan ympärille, kylätien varrelle 

  Suomenselän 
 Visu Kaluste Oy Jauhemaalaus Oy Suomen Levy Oy
 Eeliksentie 6, Visuvesi Eeliksentie 6, Visuvesi Eeliksentie 20, Visuvesi 
 p. 044 749 4940 p. 044 575 8707 p. 044 560 6832
 visu@visu.fi info@ssjauhemaalaus.fi info@suomenlevy.fi 
 visu.fi ssjauhemaalaus.fi suomenlevy.fi

MAINOS  •  Visu Kaluste Oy, Suomenselän Jauhemaalaus Oy, Suomen Levy Oy  •    

on rakentunut puistoaluetta, jossa kylä-
läiset saavat viettää aikaa. Myös tehda-
salueen vanhaan tukinuittorantaan on 
viherrakennettu puistoaluetta ja haa-
veissa on tehdä sinne vielä päivätupa 
veneilijöille. 

– Haluamme kannustaa teollisuusyri-
tyksiä ottamaan vastuullisuuden, avoi-
muuden ja ympäristön huomioimisen 
keskeisiksi toiminnassaan, sanoo Neste.

Kiertotalouden ja Kiertotalouden ja 
vastuullisuuden edelläkävijä vastuullisuuden edelläkävijä 
– Visuveden teollisuusalue– Visuveden teollisuusalue
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Café Herkkuhetki on orivesiläisille tuttu 
jo vuosikymmenten ajalta. Sitä on pyö-
rittänyt uusi yrittäjä vuodesta 2020. 
Kahvilatuotteiden ohella on tarjolla 
monipuolinen, ravitseva ja herkullinen 
lounas, johon sisältyy runsas ja moni-
puolinen salaattipöytä sekä jälkiruoka. 
Herkkuhetken taitava kokki valmistaa 
tilauksesta myös mattavia ruokia kotiin 
tai juhliin viemisiksi. 

Aivan oma lukunsa on Café Herkku-
hetken leivonnaisvalikoima. Talon vali-
koimasta löytyy kakkuja joka juhlaan ja 
makuun: on suklaisia kakkuja, raikkai-
ta hedelmäisiä moussekakkuja ja perin-
teisiä kermakakkuja. Lisäksi taidokkaat 
kondiittorit loihtivat upeita erikoiskak-
kuja, joiden suunnittelussa voit antaa 
mielikuvituksen lentää. Cafe Herkku-
hetken erikoisuus on kakkukuvatulostin, 
jolla voi vaikkapa valokuvasta tulostaa 
haluamansa kuvan kakun koristeeksi. 

Kaikki kakut saa laktoosittomina ja 
useimmat myös gluteenittomina. Kaik-
ki valmistetaan aidoista, tuoreista raa-
ka-aineista – kerma on kermaa ja voi on 

voita. Listakakut pitää tilata 2-3 päivää 
ennen juhlia. Erikoiskakuissa tilausai-
ka on pidempi.

Kahvilassa on tietysti tarjolla paljon 
muitakin ihanuuksia: leivoksia, wie-
nereitä, pullia ja suolaisista voisi mai-
nita täytetyt sämpylät ja riisipiirakat. 
Erikoismaininnan saa päältä rapeakuo-
rinen ja sisältä pehmeä rustic-leipä, jo-
ka vie kielen mennessään. 

Valikoimassa on myös useita erikois-
kahveja ja kotimaisen Teeleidin laaduk-
kaat teet. Café Herkkuhetkessä on myös  
kokous- ja saunatilat, joita asiakkaat 
voivat varata. 

Cafe Herkkuhetki 
on ihanien kakkujen ja 
herkullisen lounaan koti

Kun haluat hemmotella itseäsi hyvällä kahvilla tai teellä, 
ihanalla leivoksella ja nauttia hyvästä palvelusta, suuntaa 
askeleet Cafe Herkkuhetkeen! 

Cafe Herkkuhetki
Anttilantie 6, 35300 Orivesi

p. 03 335 2867
myynti@cafeherkkuhetki.fi
www.cafeherkkuhetki.fi

Avoinna 
Ma–Pe klo 8–17

La klo 9–15

  •  MAINOS Cafe Herkkuhetki6
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Tällä kupongilla kirja Vinha – 120 vuotta kirjakauppaa Ruovedellä erikoishintaan 18 € (norm. 22 €). 
Kuponki on voimassa 31.8.2023 asti. Kirjan on kirjoittanut Jyrki Liikka. Kirjakauppasuhteestaan 
kertovat Kjell Westö, Eppu Nuotio, Henriika Tulivirta ja Heidi Köngäs.

Palauttamalla tämän kupongin täytettynä Vinhan kirjakauppaan 
osallistut arvontaan, jossa on palkintona 100 € lahjakortti.

sähköposti

nimi

Vinhan Kirjakauppa on nyt
• kirjakauppa • antikvariaatti • taidegalleria • b&b-majoitus  

• kahvila upealla ulkoterassilla – anniskeluoikeudet!  

• Puutarhassamme on lisäksi mm. kepparirata lapsille.

www.vinhankirjakauppa.fi

Paljon kesätapahtumia! 

• Galleriassa Erika Adamssonin näyttely Kadonnut aika 23.4–23.7.

• Heli Laaksonen sunnuntaina 18.6. 

• Vinhan kirjajuhlat, kolmipäiväinen kirjallisuus-, musiikki-  
ja taidefestivaali perjantai 28. – sunnuntai 30.7.

• Lasten satutunti joka toinen viikko alkaen lauantaina 3.6. 

Katso kaikki tapahtumamme netistä!

TERVETULOA  TUTUSTUMAAN! 
Avajaiset  

Kirjan ja ruusun  
päivänä  

23.4.2023

Osoitetietoa voidaan käyttää suoramainontaan.
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Sillä Siisti Marjo Oy
p. 044 2625 646

marjo@sillasiistimarjo.fi
www.sillasiistimarjo.fi

Marjo Liukkosella, naisella Sillä Siis-
ti Marjo Oy:n takana, on pitkä ja moni-
puolinen kokemus puhtausalalta. Omaa 
yritystäkin hän on ehtinyt pyörittää jo 
toistakymmentä vuotta. 

– Ammattimainen siivoustyö vaatii 
aivan oman osaamisensa. Työt on osat-
tava tehdä tehokkaasti, mutta tarkas-
ti niin, ettei aikaa tärväänny turhaan, 
mutta kohteesta lähtiessä on varmas-
ti kaikkialla siistiä, kertoo Marjo Liuk-
konen.

– Oleellista on myös hygieniaosaa-
minen. On ihan eri asia, kulkeeko joku 
samojen likaisten rättien ja Tolu-pullon 
kanssa kohteesta toiseen vai käytetään-
kö joka kohteessa aina puhtaita liinoja 
ja välineitä. Jos meillä on esimerkiksi 
viisi paikkaa päivän aikana siivottavana, 
niin silloin meillä on joka paikkaan eri 
liinat, jotka käytön jälkeen pestään 90 
asteessa. Vessat ja kylpyhyuoneet puh-
distamme aina kertakäyttöliinoin.

Ammattitaitoinen ja 
palveleva henkilökunta

Sillä Siisti Marjo Oy tekee kaikenlaiset 
siivoukset niin kodeissa kuin yrityksis-
säkin: kotisiivoukset, viikkosiivoukset, 
muuttosiivoukset, loppusiivoukset, ik-
kunanpesut, yritys- ja teollisuussiivouk-
set ja taloyhtiöiden porrassiivoukset. 
Myös aivan oman osaamisensa vaativat 
erityissiivouksetkin hoituvat. Laadun 
takaa ammattitaitoinen henkilökun-
ta, joista parilla on hiljattain suoritet-
tu kiinteistöalan perustutkinto. 

– Ammattitaidon lisäksi meidän hen-
kilökuntamme ystävällistä ja huomioi-
vaa – on siis niin sanotusti kotikasvatus 
saatuna. Erinomaisen työnjäljen lisäksi 
hyvä palvelu on niitä asioita, joista asi-
akkaat meitä kiittävät. 

Sillä Siisti Marjo Oy on myös alueen-
sa ensimmäinen ja laatusertifioitu koti-
palvelutyöyritys: 

Sillä Siisti Marjo Oy – Sillä Siisti Marjo Oy – 
kun tarvitset siivouksen kun tarvitset siivouksen 
ammattilaistaammattilaista

Ammattimainen siivoustyö sujuu laadukkaasti, kun tekijällä 
on tarkkuutta, hygieniaosaamista ja oikeat välineet. 

– Siitä minä olen erityisen ylpeä. 
Teimme töitä päiväkausia sertifikaatin 
eteen ja jotta se säilyy, pitää sitä päi-
vittää säännöllisesti, toteaa Marjo Liuk-
konen.

  •  MAINOS Sillä Siisti Marjo Oy8
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Kuntokeskus 
Kuntokuume

Koulutie 15, Orivesi
p. 044 262 5646 / Marjo
kuntokuume@gmail.com

www.kuntokuume.fi

Oriveden keskustassa toimii viitisen 
vuotta sitten perustettu Kuntokeskus 
Kuntokuume. Se on käyttäjälle avoin-
na 24/7 kulkukortilla – kuntosalille pää-
set siis treenaamaan vaikka keskellä yö-
tä, jos se sopii sinulle parhaiten. Salilla 
on laadukkaat, turvalliset laitteet ja vii-
lennys tekee treenistä miellyttävämpää. 

Kuntosaliharjoittelun saloihin voi tu-
tustua myös ohjatuissa ryhmissä, jois-
sa oppii varmasti oikeat tavat kohottaa 
kuntoa. Esimerkkinä voisi mainita kun-
tosalin Happy Hour K60 -ryhmän jo vä-
hän varttuneemmille kuntoilijoille.  

Kuntokuumeessa aloittelijakin on 
turvallisissa käsissä, sillä apunasi ovat 
koulutetut ja kokeneet ohjaajat. Paikan 
perustaneella hyvinvointivalmentaja 
Marjo Liukkosella on pitkä ja moni-
puolinen koulutus, jonka perustana on 
Kuortaneen urheiluopiston kolmivuo-
tinen liikuntaneuvoja-koulutus. Sen li-
säksi hän on kouluttautunut moneksi 
ja päivittää osaamistaan kaiken aikaa. 

Kuntokeskus Kuntokuume on pal-
jon muutakin kuin kuntosali.  Keskuk-
sessa on tarjolla todella monipuolinen 
kattaus ryhmäliikuntaa – onhan monil-
le ryhmässä liikkuminen antoisampaa 
kuin yksin huhkiminen. 

Kuntosali Kuntokuumeen luku-
järjestyksestä löytyy muun muas-
sa nopeatempoista HIIT-treeniä, 

vatsa-pakara-jumppaa ja monipuolista 
kiertoharjoittelua. Oikeat askeleet op-
pii lattaritunnilla, jolla opettajana toi-
mii Tanssi Tähtien Kanssa -ohjelmasta 
tuttu, ihana Kerttu Nieminen. Listalla 

Haluaisitko päästä 
parempaan kuntoon, pitää 
yllä olemassa olevaa tasoa 
tai kokeilla jotain uutta? 
Siinä tapauksessa 
Kuntokeskus Kuntokuume on 
sinulle oikea kotipesä!

Kuntosalikortti Kuntosalikortti 
on paras satsaus on paras satsaus 
hyvinvointiinhyvinvointiin

on lisäksi yhteistyökumppanien kautta 
joogaa ja rentoutustunteja ja monista 
muista keskuksista poiketen myös ul-
kotreenejä. Ryhmäliikuntasalia voi ky-
syä myös omaan käyttöön. 

MAINOS Kuntokeskus Kuntokuume  •    9
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  •  MAINOS Virhydro Oy

Virhydrossa työskentelee 13 vakituista 
työntekijää, joista viisi huoltopuolella. 
Tämän lisäksi kesätyöntekijät. Huollet-
tavat merkit ovat Valtra ja Fendt sekä 
Husqvarna. Eetu Suokas on erikois-
tunut Husqvarna-pienkonehuoltoon. 
Näin merkin virallinen jälleenmyy-
jä tekee myös vuosihuollot myymiin-
sä tuotteisiin.

Kesään kannattaa varautua ja huoltaa 
laitteet ajoissa ennen kauden alkua. Al-
kukesästä on ruuhkaa, mutta huhtikuus-
sa ruohonleikkurinsa voi saada kuntoon 
nopeastikin, Aleksi Mäntysalmi vinkkaa.

Hän muistuttaa, että kaikki pien-
koneet vaativat säännöllistä huoltoa. 
Isommilta murheilta säästyy huollat-
taessaan ruohonleikkurit, raivaussa-
hat ja moottorisahat vuosittain.

Ruohonleikkuripuolella perinteisiä 
suosikkeja ovat päältäajettavat ruo-
honleikkurit. Viime vuosina kilpailijoik-
si ovat nousseet robottiruohonleikkurit. 
Husqvarnan Automower®-robotit so-
veltuvat haastavammillekin piha-alueil-
le. Mallistosta löytyy sopivat leikkurit 
niin pienille kuin suurillekin pihoille. 
Uusi nelivetoinen malli mahdollistaa 
työskentelyn myös kaltevissa pihoissa.

Virhydro Oy – virallinen 
Husqvarna-jälleenmyyjä 
vuodesta 2006
Virhydro Oy on toiminut Virroilla vuodesta 1987. Perhe- 
yritystä luotsaa toisen polven yrittäjä Aleksi Mäntysalmi. 
Yritys tarjoaa monipuolisesti pienkoneita ja työkaluja sekä 
palvelee myynti- ja huoltopisteenä. Asiakaskunnan 
muodostavat pienyritykset, maatalousyritykset sekä 
harrastajat ja kuluttajat. Kattava IKH-valikoima soveltuu 
hyvin niin ammattilaisille kuin kuluttajillekin. Vakioasiakkaita 
tulee noin 60 kilometrin säteeltä myymälästä.

Aleksi Mäntysalmi.

Asennamme robotit avaimet käteen 
-periaatteella aina rajalankoja myöten, 
Mäntysalmi muistuttaa. 

Viime kädessä valinnan ratkaisee pi-
han muoto. Isoimmille ja monimuotoi-
sille tien eri puolilla oleville piha-alueil-
le ajoleikkuri on usein paras vaihtoehto. 
Robotti sopii pihaan, jossa leikattava 
alue on helposti määriteltävissä.

Pienessä koti- ja mökkikäytössä akku-
käyttöiset työnnettävät leikkurit, lehti-
puhaltimet ja akkusahat ovat suosittuja 
jo ympäristöystävällisyytensäkin vuok-
si. Niiden teho on usein harrastelijal-
le riittävä.

Sesonkituotteet tukevat toisiaan, sillä 
meillä on niin kesä- kuin talvikauden-
kin sesonkituotteita. Myös työvaate- ja 
suojain valikoimamme on monipuoli-
nen ja meillä onkin paljon vakioasiak-
kaita, Mäntysalmi kertoo.

Verkkokaupan kautta 
markkina-alueena koko maa
Verkkokaupan avulla tavoitellaan laa-
jempaa asiakasmäärää ympäri Suo-
men. Verkkoliiketoiminnasta vastaa-
vat yhdessä sisarukset Aleksi, Kati ja 

Mari Mäntysalmi. He lupaavat sujuvaa 
asiakaspalvelua niin puhelimitse kuin 
sähköpostitsekin. Myös videoita on lu-
vassa verkkokaupan sivuille. Heille on 
tärkeää, että verkkokaupassakin asiak-
kaalle välittyy palvelun tunne.

Toimimme hydrauliikkatuotteiden 
maahantuojana ja niillä on suuri suosio 
ympäri maan. Henkilökohtaisen mieli-
piteen tai designin merkitys ei ole kovin 
suuri, joten asiakkaan ei tarvitse näh-
dä tai kokeilla tuotetta. Hän tarvitsee 
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MAINOS Virhydro Oy  •    

Virhydro Oy 
- v. 1987 perustettu perheyritys 

- 13 työntekijää 
- virallinen Husqvarna-

jälleenmyyjä ja -huoltopiste 
vuodesta 2006. Muita 

edustuksia mm. IKH, Makita, 
Milwaukee, Bahco, Hikoki, 

Dimex, Helly Hansen-workwear, 
Sievi, Jalas, Kemppi

- Huollon edustukset: Valtra, 
Fendt, Sampo Rosenlew-

puimurit 
- Toimialat: varaosat ja 

huolto, hydrauliikkapalvelut, 
kiinnitystarvikkeet, työkalut, 

suojaimet. 

- Avoinna: myymälä:  
ma–pe 7–18, la 9–14,  
huolto: ma–pe 8–16.

Virhydro Oy, 
Pirkantie 26, 34800 Virrat, 

p. 010 271 1200, 
virhydro@virhydro.fi

Virhydro Oy, huoltopalvelut
Pirkantie 22, 34800 Virrat,

p. 044 536 6317
Eetu: 044 536 6382
huolto@virhydro.fi

Eetu Suokas.

toiminnallisesti sopivan tuotteen, joka 
voidaan ostaa myös verkkovälitteises-
ti, Mäntysalmi kertoo.

Toistaiseksi verkon kautta on myyn-
nissä noin 7000 tuotetta, kun myy-
mälästä löytyy 21 000 ja kahden päi-
vän toimitusajalla jopa yli 250 000 eri 

tuotenimikettä. Asiakaskunta koostuu 
verkkopuolellakin niin alan ammatti-
laisista kuin kuluttajistakin. Verkkokau-
pasta huolimatta ensivierailu tapahtuu 
usein kivijalkamyymälässä. Uudelle asi-
akkaalle on tärkeää myyjän rohkaisu ja 
varmistus.
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Hautaustoimiston palvelut 
lämminhenkisesti

Kastanjan sydän on lämminhenkinen ja 
täyden palvelun hautaustoimisto, joka 
palvelee asiakkaitaan monipuolisesti. 

– Palvelumme on luottamuksellista 
ja hienotunteista, summailee Viita-aho 
hautaustoimiston palvelua. Omistajat 
kertovat, että hautaustoimistosta saa 
palvelut räätälöidysti tarpeen mukaan. 
Tarvittaessa Kastanjan sydän voi hoitaa 
kaiken asiakkaan puolesta.

– Kuuntelemme aina omaisia ja tie-
dustelemme heiltä myös vainajan tahtoa 
hautajaisiin liittyen, Pummila kertoo.

– Kuljetamme vainajan kappeliin tai 
tarvittaessa tuhkaukseen kodin tai muun 
rakkaan paikan kautta, omaisten niin 
toivoessa, hän jatkaa. Vainajaa kuljet-
tamassa Kastanjan sydämessä on aina 
kaksi henkilöä.

Arkkujen ja uurnien valikoima on Kas-
tanjan sydämessä laaja. Myös muista-
miseen ja surunvalitteluihin liittyviä 
tuotteita, kuten osanottokynttilöitä ja 
adresseja löytyy valikoimasta.

– Osanottokynttilä on lempeä tapa 
muistaa omaisia, kertoo Viita-aho.

Kaikki kukkien sidontatyöt kuten su-
rulaitteet, muistotilaisuuksien kuin mui-
denkin juhlien kukitukset tehdään Kas-
tanjan sydämessä asiakkaan toiveiden 
mukaan.

– Meillä on hyvä valikoima valmiita 
sidontamalleja mutta asiakas voi myös 
ehdottaa oman toiveensa mukaista kuk-
kasidontaa, Viita-aho kertoo. 

Viherkasveja ja kukkia 
lahjaksi ja omaan kotiin
Kastanjan sydämen ikkunasta ulos kur-
kistelee valon janoiset eukalyptukset ja 
peikon lehdet. Rehevästä viherkasviva-
likoimasta löytyy niin ikisuosikkeja ja 
tämän hetken trendikkäitäkin viher-
kasveja. 

– Eukalyptus tuoksuu ihanasti, kun 
lehtiä hieraisee, kertoo Viita-aho ja pi-
telee muhkeaa viherkasvia sylissään. 

– Se on kuitenkin hyvin vaativa va-
lon suhteen, hän jatkaa ja laskee ruu-
kun ikkunalle peikonlehden ja kilpipii-
lean seuraan.

– Ostetuimpia viherkasveja ovat pe-
rinteiset suosikit, arvelevat Viita-aho ja 
Pummila. Kukilla niin leikkokukilla kuin 
viherkasveilla muistetaan ystäviä mutta 
niitä ostetaan myös omaan kotiin viih-
tyisyyden lisäämiseksi.

Kastanjan sydän kuuluu myös eKuk-
ka-ketjuun. eKukka-palvelun kautta 
kaukana asuvia ystäviä ja läheisiä voi 
muistaa kukilla. Sähköisestä palvelus-
ta asiakas voi kätevästi tilata kukkatoi-
mituksen toiselle paikkakunnalle suo-
raan verkosta. 

– Tilauksen voi tehdä myös suoraan 
liikkeestämme, muistuttavat Viita-aho 
ja Pummila.

Kukkien lisäksi vaikkapa mökkituliai-
siksi Kastanjan sydämestä löytyy värikäs 
valikoima lahjaesineitä ja pieniä herk-
kuja. Kädentaitajina myös Pummilan 
ja Viita-ahon omaa tuotantoakin löy-
tyy myynnistä.

Kastanjan sydän palvelee Kastanjan sydän palvelee 
lämminhenkisesti lämminhenkisesti 
surussa ja ilossasurussa ja ilossa

Ardisia luo viihtyisyyttä sekä kukin 
että punaisin marjoin.

Viime vuoden elokuussa Mäntän keskustaan aukesi uusi 
kukka- ja hautaustoimisto, kun puoli vuotta suljettuna ollut 
Kukka- ja hautaustoimisto Keinonen sai uudet omistajat. 
Tanja Pummila ja Katja Viita-aho avasivat tiloissa 
Kastanjan sydän kukka- ja hautaustoimiston.

Kukka- ja 
hautaustoimisto 
Kastanjan sydän

Länsitorikatu 13
35800 Mänttä

p. 0400 753 819
asiakaspalvelu@ 
kastanjansydan.fi

kastantajansydan.fi

kastanjansydan.ekukka.fi

  •  MAINOS Kukka- ja hautaustoimisto Kastanjan sydän12
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Juupajoki   |  www.jpj-wood.fiJuupajoki   |  www.jpj-wood.fi

          Marko Lehkonen
Hankintaesimies
040 537 1980
marko.lehkonen@jpj-wood.fi

          Ilkka Katajalehto
Hankintaesimies
050 360 2883
ilkka.katajalehto@jpj-wood.fi

          Antti Paananen
Hankintaesimies
050 594 8956
antti.paananen@jpj-wood.fi

Puukauppa mielessä? 
Metsäosastomme hoitaa puukaupan
alusta loppuun joustavasti
ja luotettavasti

          Petri Penttilä
Hankintaesimies
050 553 8244
petri.penttila@jpj-wood.fi
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Virtaintie 47, 34800 Virrat 
virtainpesupalveluoy@gmail.com  

p. 044 9808 475 

www.virtainpesupalvelu.fi
Palvelemme ma–pe 9–16

Virtaintie 47, 34800 VIRRAT 
virtainpesupalveluoy@gmail.com 

p. 044 9808 475 • www.virtainpesupalvelu.fi 
Palvelemme ma–pe 9–17.

PESUPALVELUITA 
YKSITYISILLE SEKÄ YRITYKSILLE
Pesemme matot, liinavaatteet, kodintekstiilit,
puvut, työasut, lisäksi tekstiilipesurivuokraus.

PESULAPALVELUITAPESULAPALVELUITA
YKSITYISILLE SEKÄ YKSITYISILLE SEKÄ YRITYKSILLEYRITYKSILLE

Pesemme matot, liinavaatteet, Pesemme matot, liinavaatteet, 
kodintekstiilit, puvut, työasut, lisäksi kodintekstiilit, puvut, työasut, lisäksi 
tekstiili- sekä höyrypesurivuokraus.tekstiili- sekä höyrypesurivuokraus.

Noutopisteistä noudot perjantaisin:Noutopisteistä noudot perjantaisin:
• Ruovesi, Kirpputori Kupla, Joensuuntie 6• Ruovesi, Kirpputori Kupla, Joensuuntie 6
• Kuru, Moniapu J&V, Hoppastentie 26 D 5• Kuru, Moniapu J&V, Hoppastentie 26 D 5

• Kihniö, Mainosparatiisi, Museotie 27• Kihniö, Mainosparatiisi, Museotie 27

MattojenMattojen
TASOPESU TASOPESU 

alk.alk.  11,5011,50€/m€/m22  

MattojenMattojen
KONEPESU KONEPESU 

alk. alk. 4,504,50 €/kg €/kg

Ruovedentie 13, 2 krs. (OP talo)
Minna Katajamäki p. 040 758 3766

www.arotar.fi

TUNNETYÖN 
AMMATTILAINEN

Lapset.   Nuoret.   Aikuiset. 

Puh. 044 241 4520 
info@ruovesicamping.com

VUOKRAA MEILTÄ VÄLINEET
AKTIIVISEEN MENOON!

• SUP-laudat
• Fatbiket
• Sähköpyörät

www.ruovesicamping.fi
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Sähkön hinta on puhuttanut jo pitkään 
ja pakottanut monet pohtimaan, miten 
pienentää omaa laskuaan. Toisen pol-
ven yrittäjä Anssi Yli-Lohikoskella on 
kannattava ehdotus: 

– Ilmalämpöpumppu on kohtuuhin-
tainen ratkaisu, joka maksaa itsensä 
takaisin melko lyhyessä ajassa. Suora-
sähkölämmittäjä säästää jopa yli puolet 
energiakustannuksista. Kun ottaa avuk-
si vielä aurinkosähkön, on säästö entis-
tä suurempi.

Yli-Lohikoski Oy luottaa tunnet-
tuihin merkkeihin. Siksi yritys myy ja 
asentaa tunnettuja, laadukkaita ja toi-
mintavarmoja Mitsubishi Electric-ilma-
lämpöpumppuja. Asennuksistakin on jo 
kahdenkymmenen vuoden kokemus, jo-
ten voit olla varma, että Yli-Lohikosken 
kanssa asioidessasi saat varmatoimisen 
ja oikein asennetun laitteen. 

Tuota itse puhdasta 
aurinkoenergiaa
Sähkölasku pienenee entisestään aurin-
kosähkön avulla. Lisäksi se on ympäris-
töystävällinen ratkaisu. 

Yli-Lohikoski Oy myy ja asentaa 
Scanoffice-aurinkosähköpaketit niin 
kotitalouksille kuin yrityksillekin avai-
met käteen -periaatteella. Laatutuotteet 
ja osaavat asentajat takaavat, että saat 
kotiisi luotettavan, oikein mitoitetun, 
ympäri vuoden toimivan ja pitkäikäisen 
aurinkovoimalan.   

Yli-Lohikoski myy ja huoltaa 
myös suurtalouskoneet

Yli-Lohikoski Oy aloitti kodinkonehuol-
tona 40 vuotta sitten, mutta nykyään il-
malämpöpumppujen lisäksi keskitytään 
myös suurtalouskoneisiin, joita myy ja 
huoltaa. Valikoimaan kuuluu luotettuja 
maailmanmerkkejä, joita kehtaa myydä 
turvallisin mielin. 

Erityisen tärkeää on ammattiko-
neiden säännöllinen huolto ja ne yri-
tys hoitaa vuosikymmenten mukanaan 
tuomalla kokemuksella. Huoltopalvelu 
kattaa laajasti Mänttä-Vilppulan, Keu-
ruun, Ruoveden, Juupajoen ja Orive-
den alueet.

Valitse luottokumppani 
– ota yhteyttä! 

Luottokumppanisi  Luottokumppanisi  
energia-asioissa – taitaa energia-asioissa – taitaa 
myös suurtalouskoneetmyös suurtalouskoneet
Yli-Lohikoski Oy Mäntässä on ollut 
alalla neljäkymmentä vuotta. Pitkä 
kokemus takaa asiantuntevat palvelut 
ja laadukkaan työnjäljen. 

  •  MAINOS Kodinkoneliike Yli-Lohikoski Oy

Puh. 050 331 8891

ILMALÄMPÖ-
PUMPUT
- MYYNTI
- ASENNUS
- HUOLTO
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– Järjestetäänkö pullinkikilpailut? ky-
syi Marko Inkinen Katja ja Markku Man-
sikkamäeltä.

...siitähän se ajatus sitten lähti… No, 
eikun yhteyttä oman kylän lajin har-
rastajiin Jouni Pirttiniemeen ja Tuo-
mas Lättiin.

Traktoriurheiluseura SuomenSe-
län Usvaputket ry-seura perustettiin 
keväällä 2022 ajatuksella järjestää trac-
tor pulling-kilpailuja. Seuran perustajiin 
lukeutuvat aktiivit Marko Inkinen, Tuo-
mas Lätti, Katja Mansikkamäki, Markku 
Mansikkamäki ja puheenjohtaja Jouni 
Pirttiniemi.

Ylä-Pirkanmaalla ei oltu ennen näh-
ty traktoriurheilua. Usvaputket järjesti-
vät ensimmäiset c-kilpailut syyskuussa 
2022. Kilpailut pidettiin Suomenselän 
Jauhemaalauksen alueella Visuveden 
teollisuuskylässä. Päätukijana oli Jou-
ni Neste. Taisipa traktorikärpänen pu-
raista useampaakin mukana ollutta.

TractorPulling  
SM-osakilpailut
Tulevan kesäkuun 9.–10. päivä jytisee 
jälleen Visuveden teollisuusalueella.

– Tulevana kesänä järjestämme yh-
dessä Visufestin kanssa Ylä-Pirkan-
maan suurimman ja mahtavimman ke-
sätapahtuman, Katja Mansikkamäki ja 
Jouni Pirttiniemi lupaavat.

– Lauantaina radallamme ajetaan 
Suomen kauden avaava TractorPulling 
SM-osakilpailu, hehkuttaa Jouni Pirtti-
niemi. Lauantai pääkilpailupäivänä ra-
dalla tullaan näkemään 12 eri kilpailu-
luokkaa. Mukana tulee olemaan myös 
kuorma-autoluokkia.

Tapahtuma alkaa jo perjantaina niin 
sanotuilla jokamiesfarmiluokilla, joihin 
voi osallistua omalla traktorilla. Luok-
kia ajetaan neljässä eri painoluokassa.

– Nyt kannattaa jo käydä syöttöpum-
pulla ja haastaa naapurit kilvanajoon, 
haastaa Pirttiniemi.

Perjantai on VisuFestien koko per-
heen markkina- ja tapahtumapäivä, 

jolloin lapsiperheet pääsevät tapahtu-
maan ilmaiseksi. Perjantai-iltana luvas-
sa on elävää musiikkia.

Talkooporukassa 
hyvä meininki
TractorPulling SM-osakilpailu järjeste-
tään talkoovoimin. Viime vuoden kil-
pailut osoittivat, että seuran jäsenet 
saivat talkooporukan liikkeelle.

– Talkooporukka oli mahtava, kiitte-
lee Mansikkamäki.

– Apukäsiä, apukoneita ja apukuskeja 
oli apunamme monta sekä kilpailupäi-
vänä että jo radan rakennusvaiheessa. 
Heille esitämme suuren kiitoksen ke-
vään aikana, saunan ja sapuskan mer-
keissä, hän lupaa.

Usvaputket kaipaa jo tulevalle kesäl-
le talkoolaisia. SM-osakilpailun järjes-
täminen vaatii suuren määrän avusta-
jia lisää.

– Lähde ihmeessä mukaan hauskaan 
porukkaamme avustajaksi, Pirttiniemi 
kannustaa.
– Verkkosivuilta usvaputket.fi löytyy li-
sätietoja VISUPULLING 23 tapah-
tumasta ja seurastamme, muistuttaa 
Mansikkamäki. Traktoriurheilun ystä-
vien kannattaa myös liittyä seuran jä-
seneksi.

– Tervetuloa mukaan! toivottavat 
Mansikkamäki ja Pirttiniemi.

Tarkemmat tapahtumatiedot päivit-
tyvät Usvaputket kotisivuille kevään ai-
kana.

Visuvedellä jytisee
9.–10.6. VISUPULLING 23

Traktoriurheiluseura 
Suomenselän 
Usvaputket ry

pj. Jouni Pirttiniemi
p. 044 369 7057

usvaputket@outlook.com

MAINOS Traktoriurheiluseura Suomenselän Usvaputket ry  •    15
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Elektroninen lukitusratkaisu 
kaukana sijaitseviin kohteisiin

Kaukana toisistaan sijaitsevien elekt-
ronisten lukkojen hallinnassa yleisty-
vät vauhdilla NFC-ominaisuudet. Ville 
Nurminen esittelee hajautettujen luki-
tusjärjestelmien paristottoman ja joh-
tovapaan ratkaisun, ILOQ S50 älylukon.

– NFC-teknologia mahdollistaa sen, 
että digitaalinen lukko saa virran aukai-
suun puhelimen NFC-ominaisuudella, 
kertoo Ville Nurminen. Suomalainen 
innovaatio, iLOQ-lukko kerää ainoa-
na maailmassa tarvittavan sähkövirran 
NFC-puhelimesta. Näin ei tarvita johto-
jen vetämistä lukon luokse, mutta luk-
koa voidaan hallita silti digitaalisesti.

– Puhelimen pääsyoikeudet voivat ol-
la määräaikaisia tai pysyviä. Määräaikai-
set soveltuvat hyvin esimerkiksi vuok-
ramökeille. Mökin omistaja voi antaa 
pääsyn vain tietylle ajalle tietylle pu-
helimelle, kertoo Nurminen. 

– Nämä sopivat myös hyvin maastos-
sa sijaitseviin teknisiin tiloihin, Nurmi-
nen jatkaa.

Skaalautuvat 
tilavarausjärjestelmät
JM Lukko- ja Turvatekniikka tarjoaa 
myös ratkaisuja tilavarauksien teke-
miseen niin pienille kun suurille koko-
naisuuksille tai organisaatioille.

–Tilavarausjärjestelmät ovat monel-
le tuttuja esimerkiksi padel-halleja va-
rattaessa, Nurminen vinkkaa. –Siinä 
käyttäjä voi itse tehdä haluamansa ti-
lavarauksen ja maksaa sen etukäteen 
verkossa. Varauksen yhteydessä hän 
saa kulkukoodin, jolla pääsee käyttä-
mään tilaa varaamanaan aikana.

Tilavarausjärjestelmien etuna on, että 
niihin on saatavilla integraatioita, joi-
den kautta sekä varaus että maksu hoi-
tuu kätevästi. Järjestelmät skaalautuvat 
myös pienistä tiloista ja tarpeista suu-
riin kokonaisuuksiin.

– Nämä sopivat myös kunnille ja kau-
pungeille, sillä taloushallinnolta ei vaa-
dita lisäresursseja, kun järjestelmä tilit-
tää maksut automaattisesti, mainitsee 
Nurminen.

JM Lukko- ja 
Turvatekniikasta 
digitaaliset lukitusratkaisut

Gate Control -lukitusratkaisu sopii esimerkiksi ovien ja porttien/puomien aukai-
suun soittamalla tai mobiilisovelluksella sekä esimerkiksi taloyhtiöiden kevyeksi 
ovipuhelinjärjestelmäksi.

Kun JM Lukko- ja Turvatekniikan Ville Nurminen esittelee 
lukkojen digitalisaatiota. Digitaalisista aukaisuratkaisuista 
löytyy erilaisia toimintaperiaatteita, bluethoothilla toimivia, 
verkkoa tai vaikkapa NFC-ominaisuutta hyödyntäviä.

  •  MAINOS JM Lukko- ja Turvatekniikka Oy16
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JM Lukko- ja 
Turvatekniikasta 
digitaaliset lukitusratkaisut

ILOQ-lukko herätetään puhelimen NFC-ominaisuudella, joka tuottaa tarpeeksi sähköenergiaa pääsyoikeuksien 
tunnistamiseksi ja lukituksen avaamiseksi. Itse lukko avataan tunnistamisen jälkeen vääntönuppia kääntämällä.

JM Lukko- ja 
Turvatekniikka Oy

Mänttä-Vilppula:
Länsitorikatu 13 A 18, Mänttä

p. 03 471 6446
Jämsä:

Juustotie 11, Jämsä
p. 014 714307

myynti@jmlukko.fi
jmlukko.fi

MAINOS JM Lukko- ja Turvatekniikka Oy  •    

Mobiiliavaamisen ja 
-maksamisen mahdollisuudet

Monelle mobiilimaksaminen on tuttua 
vaikkapa julkisten WC-tilojen avaami-
sessa tai yleisten pesukoneiden tai pe-
sutilojen käytöstä maksettaessa. 

– Seinällä on plakaatti, josta lukee, 
haluatko käyttää tätä palvelua, soita 
tähän numeroon, selittää Nurminen. 
Tällöin on kyse palvelusoitosta, josta 
tilittyy palvelumaksut palvelun järjes-
täjälle. 

CLIP-toiminto on ilmainen soitto, 
jolla saa aktivoitua avaustoiminnon. 
Maksutonta CLIP-toimintoa käytetään 
esimerkiksi teollisuusalueiden ajoneu-
vopuomien avaamiseen. 

– Se toimii hyvänä vaihtoehtona van-
hojen taloyhtiöiden ovilukitusjärjestel-
män päivittämiseen, kertoo Nurminen. 

 – Jos taloyhtiössä on jo sähkölukot ovis-
sa, CLIP-toiminnolla toteutettu oven 
avausjärjestelmä on monikertaises-
ti ovipuhelinjärjestelmää edullisempi, 
hän jatkaa.

ARA-rahoitus taloyhtiöille

Ville Nurminen muistuttaa vielä lopuksi 
taloyhtiöitä ARA-rahoituksen hyödyn-
tämisestä ovi- ja porrasvaloautomatii-
kan hankkimiseen. 

– ARA-rahoitus voi korvata jopa 45 % 
kokonaiskustannuksista, mikä on mer-
kittävä summa investoinnista, muistut-
taa Nurminen.

– Esimerkiksi oviautomaatiot kauko-
säätimellä luovat esteettömyyttä erityi-
sesti ikäihmisille ja miksei lapsiperheil- 
lekin kauppakassien ja vaunujen kanssa 
kuljettaessa, Nurminen lisää.
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kompostoidaan keittiössä syntyvää bio-
jätettä, eikä siellä ole Pirkanmaan Jäte-
huollon tyhjennyksessä olevaa biojäte-
astiaa ympärivuotisessa käytössä, tulee 
kompostoinnista tehdä ilmoitus alueel-
liselle jätehuoltoviranomaiselle. Ilmoi-
tusvelvollisuus koskee kaikkia kiinteistö-
jä alueemme kunnissa, myös vapaa-ajan 
asuntoja. Kompostoinnin lisäksi biojät-
teen lajitteluun hyvä vaihtoehto on naa-
puruston yhteinen biokimppa, jos bio-
jäteauto kulkee lähistöllä. Biojätteestä 
tuotamme Nokialla Biomyllyssä BIG-bio-
kaasua sekä lannoitteita.

Remonttiromut ja isommat 
siivousjätteet jäteasemille
Mökkiremontista tai siivouspäivästä voi 
kertyä kasa käyttökelvotonta tavaraa, 
jonka oikea osoite on jäteasema. Niitä 
voi käyttää yli kuntarajojen.

Jäteasemilla vastaanotetaan maksutta 
kodin vaaralliset jätteet kuten maalit, öl-
jyt, akut ja loisteputket, sekä sähkölait-
teet, paperit, metallit, lasi- ja karton-
kipakkaukset. Seka- ja puujätteen sekä 
kestopuun tuonnista peritään maksu. 
Kuorma kannattaa lastata jo lähtiessä 
lajittelua silmällä pitäen. 

Katso lähin jäteasema www.kierrä-
tys.info 

Kodin vaarallisia jätteitä, metalli-
romuja ja sähkölaitteita ottaa kyytiin 
myös kiertävä kuormurikaksikko Repe 
& Romu. Lisäksi mukana kulkeva Riepu 

vastaanottaa kaksi pussillista poistoteks-
tiiliä. Poistotekstiilin keräykseen soveltu-
vat tekstiilit, jotka ovat käyttökelvotto-
mia, mutta kuivia, puhtaita ja hajuttomia. 
Aikataulu ja ohjeita löytyy Roskakalente-
rista sekä Pirkanmaan Jätehuollon verk-
kosivuilta. 

Säännöllisellä 
lietetyhjennyksellä 
säästät rahaa
Pirkanmaan Jätehuollon toimialueella 
lietetyhjennykset tilataan asiakaspalve-
lusta: www.pjhoy.fi/verkkopalvelut, puh. 
(03) 240 5010, tai liete@pjhoy.fi (viestin 
otsikoksi TILAUS). Suositeltavaa on vali-
ta lietteille säännöllinen tyhjennys. Tyh-
jennys on tällöin edullisempi. Lisätietoa 
ja hinnat: www.pjhoy.fi/liete

Saostussäiliöt ja pienpuhdistamojen 
ylijäämäliete pitää tyhjentää tarvittaessa, 
mutta vähintään kerran vuodessa. Pelk-
kiä harmaavesilietteitä (pesuvesiä keit-
tiöstä ja pesutiloista sekä siivoamisesta) 
sisältävät säiliöt pitää tyhjentää vähin-
tään kolmen vuoden välein. Umpisäiliöt 
tyhjennetään tarvittaessa.

Muistathan myös huolehtia esteettö-
mästä pääsystä säiliölle ja säiliön mer-
kitsemisestä!

Jätehuolto 
palvelee myös 
kesällä
Kesä on jätehuollossa 
vilkasta aikaa. Kaupunkien ja 
taajamien jätehuolto pyörii 
normaaliin tapaan ja lisäksi 
palvellaan mökkiläisiä ja 
kesänviettäjien joukkoa, 
vakituisia asukkaita 
unohtamatta.

Päivittäiset roskapussit 
energiaksi Tammervoimassa
Päivittäiset roskapussit viedään omaan 
jäteastiaan tai aluejätepisteeseen. Niis-
tä tehdään energiaa Tammervoiman hyö-
tyvoimalassa.

Aluejätepiste on tarkoitettu ainoas-
taan vuosimaksuasiakkaiden päivittäisil-
le roskapusseille. Remonttijätteet, huo-
nekalut ja muut isot jätteet tulee viedä 
jäteasemalle, ne eivät kuulu Tammer-
voimaan. 

Vuosimaksuasiakkuuden vaihtoehto-
na hyvä ja edullinen tapa järjestää ko-
din jätehuolto on oma tai naapureiden 
kanssa yhteinen jäteastia, jos tie sovel-
tuu jäteautolle ja jäteauton reitti kulkee 
lähistöllä. Se selviää Pirkanmaan Jäte-
huollon asiakaspalvelusta.

Kiitos, kun lajittelet 
myös mökillä!
Lajitteluohjeet löydät verkosta: www.la-
jittele.se 

Lajitellut jätteet kannattaa laittaa esi-
merkiksi autonperään odottamaan seu-
raavaa kauppareissua. Muun muassa mo-
nen marketin pihasta löytyy ekopiste ja 
lähimmän pisteen voi tarkistaa kartta-
palvelusta: www.kierrätys.info. 

Myös biojätteen lajittelu on tärkeää. 
Ruokajätteille tarvitaan kompostori, 
puutarhajätteet voi kompostoida au-
massa tai kehikossa. Jos kiinteistöllä 

Tervetuloa jäteasemalle! Monet kodin jätteet voit tuoda maksutta, kuten 
kodin vaaralliset jätteet, sähkölaitteet sekä paperit, metallit, lasi- ja 
kartonkipakkaukset. Puu- ja sekajätteen vastaanotosta menee maksu.

  •  MAINOS Pirkanmaan Jätehuolto18
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Varaa maksuton
arviokäynti paikalliselta 
Pihla-jälleenmyyjältäsi.

Ruoveden 
Ikkuna- ja ovipalvelu
Eini Törmä
044 971 9830

Torsti Aaltonen
040 063 9363

ikkuna.palvelu@outlook.com• Tiili- ja peltikattojen  
pesut ja maalaukset

• Talojen ulkoverhous- 
maalaukset

puh. 045 614 4313
www.suomenkattopinnoite.fi

Takuutyönä 
ammattitaidolla.

Kotitalousvähennys-
kelpoinen.

ruovedenrantaravintola.fi

Ruoveden Rantaravintola

Tervetuloa!Laivarannantie 5, 34600 Ruovesi
Puh. 044 988 4924

A-oikeudet.

Lounas ma–pe 11–14, 
lauantailounas 12–15.
À la carte 

Avaamme huhtikuun lopulla, 
avoinna joka päivä 11–

Live-musiikkia joka la ja 
satunnaisesti pe kesäkuusta alk.

Uusi keittiö mielessä?Uusi keittiö mielessä?

Kastarintie 25
35990 Kolho
www.futuro.fi

Ota yhteyttä, 
niin sovitaan tapaaminen 

henkilökohtaiseen ja yksilölliseen 
esittelyyn tehtaanmyymäläämme 

p. 044 777 1401 tai
jukka.gronlund@futuro.fi

Täyden  palvelun  LVISKA-talo

Aki Mäenpää p. 044 522 0688
asiakaspalvelu@vesijohtoliikejauni.fi

 Hallitie 3, 42800 Haapamäki

• Lämpö-, vesijohto- ja ilmastointityöt
• Sähkötyöt  • Maalämpö

• Ilmalämpöpumput ja 
ilmavesilämpöpumput

• Talotekniikan automaatiotyöt
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  •  MAINOS Virtain Katsastus ja Visun Katsastus

Virtain vanhan katsastushallin pihapii-
riin putkahti syksyllä 2022 uusi toimiti-
la, Virtain Katsastuksen konttori. 

– Välillähän tässä tulee tilanteita, et-
tä tästä tullaan ajokorttia hakemaan tai 
Ajovarmasta ohjaavat katsastusasiak-
kaat tähän meille, naurahtavat Virtain 
Katsastuksen yrittäjät Jani Immonen ja 
Mika Malvisalo. 

– Mutta aina selvitään ja löytyy oikea 
ovi, he jatkavat hymyssä suin.

Virtain Katsastus tarjoaa katsastus-
palveluita henkilö- ja pakettiautoille se-
kä peräkärryille ja muille ajoneuvoille, 
joiden kokonaismassa on enintään 3500 
kg. Lisäksi tehdään määräaikaiskat-
sastukset yli 3500 kg nestejarrullisille 

ajoneuvoille kuten esimerkiksi kevyt-
kuorma-autoille.

Katsastuksen varaus 
onnistuu kätevästi netissä
Virtain Katsastuksen kotivisuilta löytyy 
varauslomake, jolla ajanvaraus Virtain 
konttoriin hoituu kätevästi.

– Suosimme nettivarauksen käyttöä, 
katsastajat vinkkaavat. 

– Mutta toki soittamallakin voi yhtä 
hyvin varata ajan katsastukseen, Immo-
nen nyökkäilee. 

Ajanvarauslomake ohjaa käteväs-
ti ajanvarauksen läpi. Varaukseen tar-
vitaan lyhyesti tiedot ajoneuvosta, 

Katsastuspalvelut Katsastuspalvelut 
luotettavasti luotettavasti 
rennolla otteellarennolla otteella 

Ajanvaraus hoituu kätevästi, vaikka 
kännykällä verkkosivujen kautta. 
Kummallakin katsastusasemalla on 
omat varauskalenterit.

Virtain Katsastus ja Visun Katsastus

Virtain Katsastus palvelee vanhassa tutussa 
autokatsastushallissa Ahjolassa. Ajanvaraus katsastukseen 
hoituu kätevästi netissä tai soittamalla konttoriin. 

Virtain Katsastuksen konttori sijaitsee katsastushallin pihassa. Katsastajat Jani Immonen (vas.) ja Mika Malvisalo 
toimiston ovella.

rekisterinumeron, käyttövoiman sekä 
käyttöluokan eli onko kyseessä henki-
lö-, paketti- vai matkailuauto. 

20
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MAINOS Virtain Katsastus ja Visun Katsastus  •    

Varauskalenteri näyttää vapaat ajat 
sekä katsastuksen hinnan. Katsastuksen 
voi maksaa vasta konttorissa tai varauk-
sen yhteydessä. Katsastusajasta kilahtaa 
myös muistutus varaajan valitsemalla 
tavalla sähköpostiin tai tekstiviestillä. 

Talvella hyvin aikoja 
katsastukseen
Talvella aikoja katsastukseen löytyy hy-
vin varauskalenterista.

– Talvisaikaan voi hyvin saada katsas-
tusajan heti seuraavalle päivälle, vink-
kaa Malvisalo. 

– Ajanvarauksella katsastus hoituu 
varmimmin aikataulussa ja sujuvasti, 
lupaavat katsastajat. 

Katsastajien kiireisin aika on heinä-
kuussa. 

– Välillä voi olla päiviä, ettei ehdi 
kahvikuppia heittää huiviin, nauravat 
Malvisalo ja Immonen. Heinäkuussa 
voi olla jopa tuplasti enemmän katsas-
tuksia kuin talvisaikaan. 

Muutoskatsastukset 
ja raskas kalusto
Muutos- ja rekisteröintikatsastuksis-
ta Malvisalo ja Immonen suosittelevat 
soittamaan tai lähettämään sähköpos-
tia Virtain Katsastukseen. Näin on hel-
pompi yhdessä selvittää mitä tarpeita 
näihin katsastukseen liittyy ja katsas-
tukseen osataan varata sopiva aika.

Vaikka Virtain Katsastuksen tilat 
mahdollistavat raskaammankin kalus-
ton katsastamisen, palvelu on tulossa 
vasta myöhemmin. Yrittäjät lupaavat 
tiedottaa heti kun tilat on saatu täysin 
käyttökuntoon paineilmajarrullisien 
kuorma-autojen ja perävaunujen kat-
sastusta varten.

Virtain Katsastus
Ajanvaraus

virtainkatsastus.fi
050 380 4130

toimisto@ virtainkatsastus.fi
Ahjolantie 6, Virrat

Visun Katsastus
Ajanvaraus

visunkatsastus.fi
050 433 1550

toimisto@ visunkatsastus.fi
Kaivokuva 1, Visuvesi

Visun Katsastus 
palvelee tuttuun 
tapaan
Visuvedellä katsastusasema on toimi-
nut jo vuodesta 2016 lähtien. 
– Visuvedellä palvelemme edelleen tut-
tuun tapaan, Hermanni Lassilan kanssa, 
henkilö- ja pakettiautojen määräaikais-
katsastuksilla, kertoo Malvisalo.

Visuvedelle katsastusajan voi varata 
sekä Visun katsastuksen verkkosivuilta 
että soittamalla konttoriin.

Molemmissa katsastuskonttoreissa 
on lisäksi muistutuspalvelu, joka muis-
tuttaa viestillä autoilijaa, milloin ajo-
neuvo tulisi viimeistään katsastaa.

Rennolla asenteella

Sekä Virtain Katsastus ja Visun Kat-
sastus palvelevat autoilijoita rennolla 
asenteella. 

Määräaikais-
katsastukset
3500 kg asti

Määraikais-
katsatukset
yli 3500 kg

(nestejarrullinen)

Muutos- ja  
rekisteröinti- 
katsastukset

Virtain Katsastus x x x

Visun Katsastus x

Katsastajat lupaavat, että hallin puo-
lelle saa tulla mukaan. 

– Mutta repsikan paikalle emme enää 
pandemian myötä ole ottaneet mukaan, 
Malvisalo kertoo. 

– Hallissa toki voidaan yhdessä ih-
metellä, mutta pakko ei ole tulla hallin 
puolelle, molemmat vahvistavat.

Katsastajat tarkastelevat ajoneuvoja 
ennakoivalla silmällä ja usein katsastuk-
sen yhteydessä autoilija saa mukaansa 
vinkkejä huoltaa autoaan ennakoivasti.
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kertoo OP Pohjois-Hämeen hallintojoh-
taja Saila Uitto.

Yrityslainan myötä Heinosen liike-
toiminta kehittyi ja laajeni. Jyhkeistä 
1780-luvun hirsistä koottu rakennus val-
mistui vuonna 2006 kotitilan maille kes-
kelle kaunista luontoa. Uusi majoitus-
rakennus ”Merta” valmistui pihapiiriin 
seitsemän vuotta myöhemmin. Koko-
naisuutta täydentävät Karhunpesä-ko-
koustila sekä savu- ja kelosaunat. Ra-
kennusoikeutta on jäljellä, mutta yleisen 
maailmantilanteen vuoksi Heinonen ei 
kiirehdi jatkolaajennusten kanssa. Kun 
asia on ajankohtainen, hän tietää suun-
taavansa tuttuun pankkiin.

– Pankkipalvelut toimivat hyvin meil-
lä Pohjois-Hämeessä. Yhteistyökumppa-
neitteni kautta tiedän, ettei palvelu ole 
kaikkialla yhtä sujuvaa. Tuttujen pankki-
henkilöiden kanssa on helppo neuvotel-
la ja keskustella kaikista eteen tulevista 
asioista, Pasi Heinonen kertoo.

Vuosien aikana henkilökuntaa on 
vaihtunut, mutta yhteistyö on jat-
kunut tiiviinä ja hyvänä. Heino-
nen tekee oman pankin kanssa yh-
teistyötä myös vakuutus, sijoitus- ja 

Rapukartano
p. 044 592 9429

info@rapukartano.fi
www.rapukartano.fi

OP Pohjois-Häme
OP Pohjois-Häme
OP Pohjois-Häme on  

omistaja-asiakkaidensa 
omistama, voimakkaasti 

kehittyvä pankki. Palvelemme 
asiakkaitamme noin 40 osaajan 

voimin Mänttä-Vilppulassa, 
Orivedellä, Juupajoella ja 
Keuruulla. Löydät suorat 

yhteystietomme osoitteesta 
op.fi/pohjois-hame 

 : OP Pohjois-Häme

– Samoin kuin paikallinen pankki, py-
rin itsekin suosimaan aina paikallisia 
yhteistyökumppaneita, toivoivat asi-
akkaat sitten kulttuuria, kalastusta tai 
moottorikelkkailua. Serlachiuksen mu-
seovieraita yöpyy Rapukartanossa pal-
jon ja teemme myös ravintolayhteistyö-
tä, Heinonen kertoo.

Yhteistyö paikallisen osuuspankin eli 
nykyisen Pohjois-Hämeen Osuuspankin 
kanssa käynnistyi vuonna 1984 Heino-
sen ottaessa ensimmäisen autolainan-
sa. Myöhemmin oli vuorossa asunto-
laina ja tuttuun oman paikkakunnan 
pankkiin hän suuntasi myös Rapukar-
tanon ensimmäisten kustannuslaskel-
mien kera ”kun kaikki oli aina ennen-
kin järjestynyt hyvin”. 

– Selkeät suunnitelmat ja laskelmat 
sekä pitkäaikainen asiakkuus helpotta-
vat yhteistyön käynnistämistä uuden 
yritystoiminnan alkuvaiheessa. Pankin 
perustehtävänä on edistää omistaja-asi-
akkaidemme ja toimintaympäristömme 
kestävää taloudellista menestystä ja hy-
vinvointia eli on kaikkien yhteinen etu, 
kun toimialueen asukkaat ja yritykset 
menestyvät ja toimialue pysyy vireänä, 

”Pankkiuskollisuudesta 
on hyötyä uutta 
investoidessa”

  •  MAINOS Rapukartano, OP Pohjois-Häme

Aluksi Pasi Heinonen mietti rapumajaa. Lopulta Vilppulaan 
rakentui Rapukartano. Hiljalleen toiminta on laajentunut ja 
majoituskapasiteetti mahdollistaa jo suurten tilaisuuksien 
järjestämisen. Rapukartano toimii tilausravintolana ja 
-hotellina. Suuri osa varauksista on yritystilaisuuksia ja 
-koulutuksia. Suuri ylpeydenaihe on tasokkaan majoituksen 
lisäksi laadukas ruoka. 

maksuliikennepalveluissa. Kaikki asiat 
hoituvat mukavasti monipuolisten digi-
taalisten kanavien kautta ja tarvittaes-
sa on mahdollista asioida myös jossa-
kin pankin neljästä konttorista. Pankin 
joustava ajanvaraus on helppoa ja sopii 
hyvin kiireiselle yrittäjälle. Silloin voi-
daan rauhassa keskittyä hoitamaan yri-
tyksen asioita ja paikalla on asiasta par-
haiten tietävä toimihenkilö.
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Ford-huolto 
Orivesi

• Ford-merkkihuolto
• Katsastuspalvelu ja   

 päästömittaukset
• Kaikkien merkkien 

korjaukset ja huollot 
 edullisesti

Tampereen seudun ammattiopisto
Ammattikouluntie 5, 35100 ORIVESI

044 766 4735 • ma–pe 8–16

facebook.com/virtainkk

KYSY TARJOUS:
03-475 5207       virtain@kumikorjaamo.net

Kiertotie 6, 34800 Virrat
Puh. 03 475 5207 

kumikorjaamo.net    

festivaali
Kamarimusiikki

29.6.– 2.7. 2023
www.musiikkiaruovesi.fi  Liput: lippu.fi 

RUOVEDEN SOFIA MAGDALENAN KIRKKO, MUROLEEN KIRKKO, 
ITTIPÄÄN TYÖVÄENTALO JA SOINTULAN TYÖVÄENTALO

Virrat

MÖKKIKAUPPA KÄY KUUMANA!

Aninkainen Virrat | Asuntoplus Oy | Virtaintie 33, 34800 Virrat

MATTI HEIKKINEN 
 

040 300 4344 
matti.heikkinen@aninkainen.fi

HELI MÄKELÄ 
 

044 738 0774 
heli.makela@aninkainen.fi
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Alkaako yksin kotona asuminen arveluttaa, kun ikää tulee? 
Haluatko asua itsenäisesti, mutta toivot, että arkesi sujuu 
turvallisesti ja kaipaat yhteyttä muihin? Kotisi löytyy 
Honkalasta!

Honkalassa asut omassa, kodikkaas-
sa asunnossasi, mutta halutessasi seu-
raa, sitä löytyy läheltä. Voit asua omassa 
rauhassasi, elää omannäköistä, itsenäis-
tä elämää turvallisessa ympäristössä, 
jossa sinut otetaan vastaan sellaisena 
kuin olet. Apua saat, kun sitä tarvitset 
– tilaa ja rauhaa, kun haluat niin.

Honkalan ohjaajat järjestävät kaikil-
le asukkaille yhteistä toimintaa: ollaan 
yhdessä, jutustellaan joskus tietystä ai-
heesta, joskus muuten vaan. Kuntoa pi-
dämme yllä yhteisillä liikuntahetkillä ja 
välillä jumppaamme myös muistia. Juh-
limmekin porukalla silloin tällöin, kun 
aihetta on.

Yhteisöllisen toiminnan sisältöön 
voit itse vaikuttaa: aina saa toivoa ja 
ehdottaa.

Lounasravintola Huldassa voit käy-
dä joka päivä nauttimassa herkullisen 
ja terveellisen, oman keittiön valmis-
taman kotiruokalounaan yhdessä mui-
den kanssa ruokasalissa.

Jos haluat, saat Huldan lämpimän 
lounaan myös kotiin tuotuna.

Saunaan pääsee kerran tai kaksi 

Yhteisöllistä asumista 
Honkalassa raikkaaksi 
remontoiduissa asunnoissa

”Yhteisöllisen toiminnan 
sisältöön voit itse  

vaikuttaa: aina saa  
toivoa ja ehdottaa.

viikossa: Honkalan saunottajat tulevat 
hakemaan sinut kotoasi, tekevät kylpy-
hetkestäsi mukavan ja turvallisen.

Entisen Majakan siipeen Honkalaan 
remontoidaan nyt lisää esteettömiä 
asuntoja. Asuntojen koko vaihtelee 36 
–54 neliön välillä. Vuokra-asuntojen ha-
ku on käynnissä jatkuvasti.

Voit sisustaa kotisi oman makusi mu-
kaan omilla huonekaluillasi. Makuuhuo-
neeseen mahtuu sängyn lisäksi esimer-
kiksi kirjoituspöytä. Reilunkokoisen 
olohuoneen yhteydessä  on minikeit-
tiö. Jokaisella asunnolla on tieteinen-
kin myös oma, esteetön ja tilava wc ja 
kylpyhuone suihkuineen.

Asumisen mukavuutta lisää sekin, et-
tä omasta olohuoneestasi pääset suo-
raan ulos pienelle pihalle, jossa voit 
nauttia kesäpäivistä vaikkapa omassa 
puutarhatuolissasi.

 Asunnon pääovesta pääset suoraan 
yhteistiloihin ja sisäkautta palveluiden 
äärelle.

Remontit valmistuvat maalis-huhti-
kuussa, jolloin pääset muuttamaan uu-
teen kotiisi.

Kiinnostuitko? 
Hae asuntoa nyt: 
p. 044 722 44 21 /  

toiminnanjohtaja tai 
toimisto@honkalakoti.fi

Honkalakoti ry 
Honkalantie 7, Ruovesi 

www.honkalakoti.fi

Honkalassa saat myös tukea asumi-
seen tarpeesi ja halusi mukaan. Unohda 
pyykkipäivät: Honkala huolehtii toivee-
si mukaan pyykeistäsi ja siivouksesta. 
Jos pankki-,  kela- tai muiden toimisto-
asioiden hoitaminen yksin tuntuu han-
kalalta, asiointiin löytyy meiltä luotet-
tavaa apua. Tukipalvelut räätälöimme 
yhdessä juuri sinulle sopiviksi.

Honkalassa asuessa voit myös saada 
hyvinvointialueen tuottamaa kotipal-
velua (esimerkiksi lääkehuolto, turva-
palvelut, hygieniapalvelu), jos sen saa-
miseen määritellyt kriteerit kohdallasi 
täyttyvät.

  •  MAINOS Honkalakoti ry24
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Pohjoisviitta on Pohjois-Pirkanmaalla vuodesta 2017 
ilmestynyt sisältömarkkinointilehti ja lähiyrittäjyyden 
puolestapuhuja.  Viitoitamme tietä läheltä löytyvien 
palvelujen käyttöön ja maaseudun elinvoimaisuuden 
säilyttämiseen.  Lehti on hyvä keino kertoa uusista 
tuotteista/palveluista sekä tehdä yrityksen imago-
markkinointia. Myös rekrytointiin se tuo uutta potkua. 

Kimmo Kangas | kimmo.kangas@ruovesi-lehti.fi | 044 766 1412

Syksyn numerossa pureudutaan 
Ylä-Pirkanmaan alueen talvimatkailu-
palveluihin, liikuntamahdollisuuksiin, 
aktiviteetteihin, luontokohteisiin ja 
tietenkin alueen yrittäjien palveluihin.

Seuraava Seuraava 
Pohjoisviitta ilmestyyPohjoisviitta ilmestyy

Varaa mainostilasi nyt!Varaa mainostilasi nyt!

27.9.27.9.

Virrat

Kuru Ruovesi
Juupa-
joki

Orivesi

Mänttä-
Vilppula

Jakelu yli Jakelu yli 
20 000 kpl! 20 000 kpl! 

Jaossa myösJaossa myös
IdeaparkissaIdeaparkissa
Lempäälässä!Lempäälässä!

Teema: Teema: TalvimatkailuTalvimatkailu

AUTOKORJAAMO 
Harri Aittasalo

Kiertotie 1, Virrat • 
Puh. (03) 475 5088, 0400 867 399

VW, AUDI, VW, AUDI, 
SEATSEAT  

-huolto ja 
varaosat

• Päästömittaukset
• Autojen käsinpesu  
  + vahaukset ym.
• Stiga-huolto

Apteekin 
palvelupiste
Visuveden

K-Marketissa!

RUOVEDEN APTEEKKI
Ruovedentie 13, 34600 Ruovesi 

Palvelemme: ma–pe klo 9–18, la klo 9–14
Puh. 03 476 3372 • www.ruovedenapteekki.fi • Facebook

Tervetuloa!

Kesän tuotteet apteekista kotiin, 
mökille, matkalle, veneeseen…

RUOVEDEN APTEEKKI
Ruovedentie 13, 34600 Ruovesi 

Palvelemme: 
ma–pe klo 9–17, la klo 9–14

Puh. 03 476 3372 

www.ruovedenapteekki.fi  •  Facebook

Maalaiskahvila 
Farmi

Meidät löydät

Seuraa 
ilmoituksia!

Ruovedentie 410, 
35700 Vilppula 
riikka.sillanpaa@phpoint.fi
Riikka 040 354 9330

Idyllinen kesäkahvila 
Näsijärven maisemissa.
• Kahvia & kotitekoisia leivonnaisia.
• Tilavuokraus, kursseja.
Kesäkausi alkaa toukokuussa. 

VÄÄRIN PUUTAVARASTA

Väärinmajantie 589 (Ruovesi-Vilppula -tien varressa)
Puh. 050 337 6865 • tj.makinen@phpoint.fi

www.vaarinpuutavara.fi

Palvelemme: 
ma–pe 7–17 • la 9–13

puutavaraa ja
rakennustarvikkeita!
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Tekninen myyjä Petteri Lauttaanaho auttaa asiakkaita sopivien tuotteiden valinnassa myymälässä.

TOOLS TOOLS 
Mäntän myymälässä Mäntän myymälässä 
palvellaan joustavastipalvellaan joustavasti
Viime syksynä TOOLS 
Mäntän myymälä uudistui 
osana koko TOOLS-ketjun 
uudistusta. Uudistunut 
myymälä palvelee tuttuun 
tapaan asiakkaita 
yksityisasiakkaista 
suurteollisuuteen.

  •  MAINOS Tools Mänttä

TOOLS Mänttä sijaitsee Isoniemen teol-
lisuusalueella Mäntässä. 

– Suorin reitti myymäläämme on 
kääntyä K-Raudan risteyksestä ja sitten 
Louhimontielle, opastaa asiakkuuspääl-
likkö Jaakko Nevala. Hän on ollut mu-
kana toiminnassa jo 28 vuotta.

Mäntän Laakerista 
TOOLS Mäntäksi
Nevala tunteekin hyvin TOOLS Män-
tän historian. Mäntän Laakeri oy 

perustettiin 1986 ja sen toimialueena 
oli tekninen tukkukauppa. Asiakaskun-
tana oli paikallinen teollisuus, suurim-
pana pumpputeollisuus.

– Pumpputeollisuudelle kehitettiin 
Suomessa ensimmäisiä JOT hyllytyspal-
veluita, joka tulee sanoista Just On Time 
eli juuri oikeaan aikaan, kertoo Nevala.

Vuonna 2005 pörssiyhtiö Berg-
man&Beving yrityskaupojen myötä 
Mäntän Laakerista tuli TOOLS Mänt-
tä. Nykyään Se on osa Pohjoismaista 
Alligo konsernia. Tänään Alligolla on 
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Suomessa 8 Grolls ja 30 TOOLS-myy-
mälää.

Älykkäät hyllytysjärjestelmät

Kehitys on tuonut mukanaan valikoi-
maan erilaisia älykkäitä ja sähköisiä 
Smart Service hyllytysjärjestelmiä asi-
akkaiden tiloihin, hoitamaan tavaran-
toimituksia.

– Uusimpana vaaka-automaatit, jois-
sa voidaan mm. kontrolloida kulutusta. 
Tässä järjestelmässä myös tavaran tilaa-
minen onnistuu automaattisesti, mikä 
tuo kustannustehokkuutta asiakkaalle, 
kertoo Nevala.

Myymälässä hyvä valikoima

Myymälöihin on panostettu Alligossa 
viime vuosina. TOOLS Mäntän myy-
mäläuudistuksen puikoissa on toimi-
nut myymälävastaava Petra Tarkka-
nen.

– Tuotevalikoimamme on lisääntynyt 
varsinkin työsuojainten ryhmässä, Tark-
kanen kertoo. 

– Esimerkiksi Sievin jalkineista meil-
tä löytyy hyvä valikoima, hän jatkaa.

Tools Mänttä
Louhimontie 4, 
35800 Mänttä

p. 010 585 0310
myynti.mantta@tools.fi

www.tools.fi
www.grolls.fi

Milwaukeen sähkötyökaluja ja lisätarvikkeista löytyy kattava valikoima.

MAINOS Tools Mänttä  •    

"myymälästä on  
mahdollista hankkia  

työvaatteet myös  
omalla logolla

Milwaukeen sähkötyökalujen punai-
nen väri värittää myymälästä lisätarvik-
keineen kokonaisen seinän.

– Tuttuja tuotealueitamme ovat toki 
laakerit, tiivisteet, voimansiirto, hitsaus, 
kemikaalit, työkalut, työpistevarusteet 
ja kiinnitystarvikkeet, Tarkkanen luet-
telee. 

Työvaatteet painatuksilla

Uudistuksen myötä myymälästä on 
mahdollista hankkia työvaatteet myös 
omalla logolla.

– Teemme painatustyöt meiltä ostet-
tuihin työvaatteisiin, tarvitsemme vain 
painokelpoisen logon, jonka voi meille 
lähettää sähköpostilla. Kun logot ovat 
täällä meillä valmiina, painatus voidaan 
tehdä odottaessa, kertoo Tarkkanen.

TOOLS Mänttä palvelee joustavas-
ti asiakkaita sekä myymälässä että asi-
akkaiden tiloissa Smart Service hylly-
tyspalveluiden muodossa. 

– Palvelumme on hyvin ihmisläheis-
tä ja joustavaa, kuvaa Tarkkanen TOOLS 
Mäntän palvelua. 

– Järjestämme myymälässä erilaisia 
tapahtumia vuosittain ja ilmoittelem-
me niistä facebook-sivuillamme sekä 
paikallislehdessä, hän vinkkaa.
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Keskustie 38,
35300 Orivesi

p. 041 311 9421
orivesi@hypoxi.fi

www.hypoxiorivesi.fi

Hypoxi-studion avaaminen Orivedelle 
toteutti yrittäjä Miia Nippalan pitkä-
aikaisen haaveen. Asiakkaat ovat löytä-
neet viime syyskuun puolivälissä ava-
tun paikan todella hyvin. 

– Asiakkaat kiittävät erityisesti si-
tä, että menetelmä on tehokas ja sillä 
todella saa tuloksia. Perinteisin mene-
telmin rasvanpolttoa ei pysty kohden-
tamaan tietyille alueille – toisin kuin 
Hypoxilla, vakuuttaa Miia Nippala.

– Tavallinen kuntosaliharjoittelu tai 
juoksu polttavat toki rasvaa, mutta eri-
tyisesti naisilla painonpudotus kohdis-
tuu aluksi ylävartaloon ja rasva lähtee 
ensiksi kasvoista ja rinnoista.

Hyvä apu myös kuntoutukseen

Hypoxi on kevyen liikunnan, alipaine-
hoidon ja ruokavalion yhdistelmä, jol-
la voidaan kohdentaa rasvanpoltto ala-
vartaloon eli vatsan alueelle, reisiin ja 
pakaroihin. Jokainen hoitokerta alkaa 
20 minuutin rentoutuksella HDC-pe-
dillä erityisvalmisteinen puku päällä. 
Sen 400 ilmakuplaa aktivoivat pinta-
verenkiertoa ja vilkastuttavat aineen-
vaihduntaa. 

Sen jälkeen siirrytään 30 minuu-
tiksi rasvanpolttolaitteeseen polke-
maan kuntopyörää kevyellä sykkeellä. 

Kuukauden mittainen jakso sisältää kol-
me noin tunnin mittaista Hypoxi-käyn-
tiä viikottain. Parhaimmat tulokset saa, 
jos jatkaa harjoittelua Hypoxi-ylläpito-
jaksolla heti intensiivijakson perään. 

Hypoxi polttaa tehokkaasti myös si-
säelinrasvaa ja poistaa selluliittia. Li-
säksi se sopii mainiosti kuntoutuksen 
tueksi esimerkiksi polvileikkauksen jäl-
keen tai urheilijoille tehokkaana palau-
tumisharjoituksena. 

– Meillä on rento ja lämmin palvelu, 
auton saa ilmaiseksi parkkiin ja  yhte-
nä harvoista studioista olemme avoin-
na myös lauantaisin. 

Kiinnostuitko, mutta et ole varma, 
onko Hypoxi sinun juttusi? Varaa aika 
ilmaiseen konsultaatioon, johon sisäl-
tyy aina myös laitekokeilu. Konsultaa-
tioon pääset parin viikon kuluessa eikä 
se sido sinua mihinkään. 

Kesä lähestyy ja monen 
mielessä polttelee ajatus 
keventymisestä ennen sitä. 
Hypoxi Orivesi on paikka, 
jossa asiaan saa laitettua 
vauhtia. 

  •  MAINOS Hypoxi Orivesi

Hypoxi-menetelmällä 
saa senttejä pois 
oikeista kohdista
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MAINOS Mäntän Huoltotoimi Oy  •  

Isännöinnin erikoisammattitutkin-
non suorittanut Taina Ylä-Mononen 
on aloittanut Mäntän Huoltotoimessa 
vuonna 2019 ja toimitusjohtajana hän 
on toiminut vuodesta 2020 lähtien.

– Olemme kehittäneet vuodesta 2020 
lähtien järjestelmiä, koneita ja kalustoa, 
Ylä-Mononen summailee. 

Isännöintipalveluiden lisäksi Huolto-
toimi tarjoaa kiinteistöhuoltopalvelui-
ta. Etuina saman sateenvarjon alta saa-
tavilla palveluilla on ennakoitavuus ja 
läpinäkyvyys. 

Huoltomiehet kirjaavat huomiot kai-
kilta käynneiltä sähköiseen järjestel-
mään. Isännöitsijä pystyy ajantasaisesti 
seuraamaan huomioita ja tiedottamaan 
näistä taloyhtiön hallitukselle. Vertai-
lutietoa kertyy myös pitkältä aikavälil-
tä. Näin päästään puuttumaan ongel-
makohtiin ennakoivasti. 

Sähköiset järjestelmät tuovat läpinä-
kyvyyttä, joustavuutta sekä lisäävät laa-
tua niin isännöinnissä kuin kiinteistö-
huollossa. Sähköinen työtehtäväkirjaus 
nopeuttaa laskujen kiertoa ja kirjanpito 
pysyy jatkuvasti ajan tasalla. Näin koko-
naiskuva on selkeästi nähtävillä.

– Tämä kaikki helpottaa keskustelua 
taloyhtiöiden kanssa ja auttaa heitä pää-
töksenteossa, muistuttaa Ylä-Mononen.

Mäntän Huoltotoimi tarjoaa myös ti-
lauksesta tehtyjä rivitalojen sisäpuoli-
sia kiinteistöhuoltotöitä. 

– Nämä tulevat lisääntymään, koska 
väki vanhenee ja myös 24/7 päivystys on 
sellainen, joka on rivitaloissa tarpeelli-
nen, summailee Ylä-Mononen.

– Tuttua huoltomiestä on helppo pyy-
tää auttamaan, hän lisää.

Taloyhtiön siivouksesta huolehtimi-
nen kannattaa. Säännöllinen siivoami-
nen kasvattaa taloyhtiön arvoa sekä li-
sää viihtyisyyttä. Huoltotoimi huolehtii 
taloyhtiöiden siivoussopimusten lisäk-
si myös yritysten, liikkeiden ja toimis-
tojen siivoustehtävistä.

Huoltotoimessa panostetaan koulu-
tukseen ja suurin osa työtekijöistä on 
alan koulutuksen käyneitä.

– Olen erityisen ylpeä siitä työnjäljes-
tä, mitä meillä tehdään ja meidän työn-
tekijämme ovat aarteita, Ylä-Mononen 
kertoo. Hänelle on tärkeää taata työn-
tekijöille hyvät työolosuhteet ja -väli-
neet sekä mielekäs työskentelyilmapiiri.

– Olen hyvin innostunut työstäni ja 
yhdessä tätä tehdään. Pidän ydinjuttuna 
yrityksessämme työntekijöitä, luotetta-
vuutta ja välittämistä, Ylä-Mononen tii-
vistää Mäntän Huoltotoimen toimintaa 
ja henkeä.

Asiakkaista pidetään huolta 
Mäntän Huoltotoimessa

Mäntän Huoltotoimi Oy
Kiinteistöhuolto

Isännöinti
Siivouspalvelut

Pyydä tarjous!
p. 044 7400 511 

toimisto@mantanhuoltotoimi.fi
Hallituskatu 23 A, III kerros, 

35800 Mänttä

Mäntän Huoltotoimi Oy tarjoaa isännöinti-, kiinteistöhuolto-
palveluita sekä siivouspalveluita taloyhtiöille ja yrityksille 
Mänttä-Vilppulan seudulla. Sähköiset järjestelmät 
mahdollistavat isännöinnin laajemmallekin alueelle.

Huoltotoimesta saat siivouspalvelut 
taloyhtiöille sekä yrityksille.
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Ronskin keittiössä valmistuu myös ate-
riapalvelu Helppisen annokset. Helppi-
nen kuljettaa ruuat kotiovelle viitenä 
päivänä viikossa Visuvedellä sekä Ruo-
veden keskustan alueella. Maanantai-
sin, keskiviikkoisin ja perjantaisin ruuat 
kulkeutuvat myös Kurun, Jäminkipoh-
jan ja Kekkosen alueelle. Ateriapalvelu 
tarjoaa asiakkailleen monipuolisen ate-
riakokonaisuuden, joka sisältää pääruu-
an lisäksi salaatin, leivän sekä jälkiruu-
an. Aterialle on joka päivä tarjolla myös 
keittolounasvaihtoehto.

Monipuolinen ruokapaikka 
Visuvedellä palvelee 
kaikenlaisia asiakkaita

Ronskin ja Helppisen tilat sijaitsevat Visuvedellä osoitteessa Pullapolku 2.

Ronskin burgerit ovat maukkaita ja sisältävät itsetehdyn pihvin. Muut mausteet 
vielä täydentävät sen makua. 

"Reilusti 
ronskia

Visuveden Pusun sillan 
läheisyyteen on huhtikuun 
alussa auennut uusi 
monipuolinen ruokapaikka 
Ronski. Täältä lounaskahvi-
lasta löytyy jokaiselle 
jotakin. Tarjolla on lounaan 
lisäksi listaruokia sekä 
kahvilapalveluita. Listalta 
löytyy esimerkiksi erilaisia 
burgereita, leikkeitä sekä 
kasvisvaihtoehtoja. 

  •  MAINOS Lounaskahvila Ronski, Ateriapalvelu Helppinen

Ateriapalvelu 
Helppinen

p. 044 987 1168

Lounaskahvila Ronski
Pullapolku 2, 34870 Visuvesi

p. 045 783 81651
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Kaikki kodinkoneet edullisesti ja 
nopeasti kotiin tai mökille toimitettuna!

TarjousTarjous

249,-249,-
mm ee rr ii oo kk ss aa .. ff ii

OOrriivveessii,,    VVaaiinniioonnttiiee  33,,    PPuuhh..  004444  333355  66773366

    

  vv uu oo tt tt aa KKOODDIINNTTEEKKNNIIIIKKKKAAAA    PPOOHHJJAAHHIINNNNOOIINN--  Avoinna ma–pe klo 9–17
www.merioksa.fi

JK1125-20/1 
JÄÄKAAPPI 
• lev. 55 cm
• kork. 85 cm

Niin kauan kuin  
tavaraa riittää.

Hyviä Hyviä 
MÖKKITELKKAREITA MÖKKITELKKAREITA 
• 12V/240V 
alk.

140,-140,-

KMV Rent 
vuokraa nykyaikaisia  

laitteita edulliseen hintaan.
Palvelemme niin yrityksiä  

kuin yksityisiäkin.
Valikoimastamme löydät 

erilaisia ammattilaiskäyttöön 
suunniteltuja piha- ja 

puutarhakoneita, käsityökaluja, 
akkukoneita sekä paljon muuta.

Koneet ovat aina meillä 
tarkistettuja ja huollettuja  
sekä käyttövalmiita ennen  
vuokrausta, joten näiden 

koneiden kanssa työskentely on  
helppoa ja toimintavarmaa. 

KM Pienkonehuolto
Pienkonekorjaamo

– Olemme valtuutettu  
Stihl huoltoliike.  

Suoritamme huollot myös 
kaikkiin muihin merkkeihin.

Pienkoneiden varaosat
– Myymme Stihl alkuperäisosien 

lisäksi laadukkaat 
tarvikevaraosat myös muihin 

merkkeihin, jos et löydä 
etsimääsi, ota rohkeasti yhteyttä 

niin etsitään sopiva osa!
Sahat  Trimmerit  
Raivaussahat
Ruohonleikkurit  
Ajoleikkurit

Lehtipuhaltimet
Polkupyörät  Rollaattorit 

Mopot
ja paljon muuta!

Valtatie 8, 35800 Mänttä
p. 020 730 8170 
Avoinna arkisin 8–17 

Meiltä löytyy nyt myös Scandia rent autonvuokraus!
p. 030 087 0170 • Mantta@scandiarent.fi
https://scandiarent.fi/toimipisteet/autonvuokraus-mantta/

UusiUusi
yritysyritys

ETSITKÖ 
MÖKKI-

TALKKARIA?

MONIPUOLINEN JA 
LUOTETTAVA 

PIENKONEHUOLTO SEKÄ 
LAADUKKAAT VARAOSAT!

KMV Kiinteistöpalvelu OyKMV Kiinteistöpalvelu Oy  
tarjoaa monipuoliset palvelut 

asiakkailleen räätälöityinä 
kokonaisuuksina.

Vahvaa osaamistamme on 
kiinteistöjen ylläpitohuolto, 
pihatyöt ja -pesut, lumityöt 

ja ympäri vuorokauden 
päivystävä huolto. 
Täyden palvelun 

kiinteistöhuolto on meidän 
kautta saatavilla.

Meiltä erilaiset 
mökkitalkkarityöt ja paljon 

muuta luotettavasti ja 
ammattitaidolla.

OTA YHTEYTTÄ, NIIN 
SUUNNITELLAAN 

TEILLE PARAS 
PALVELUKOKONAISUUS.

SAMAN KATON ALTA LÖYTYY MYÖS AUTOPESULA
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 @ToyotaTammerAuto
 @toyota_tammerauto
 @Toyota Tammer-Auto

Automyynti: ark. 9:00 – 18:00 la 10:00 – 14:00
Pikahuolto: ark. 7:15 – 16:00 la 10:00 – 14:00
Korjaamo: ark. 7:15 – 17:00 la suljettu
Varaosat: ark. 8:00 – 17:00 la 10:00 – 14:00

Elovainio, Elotie 6 (huolto ja varaosat)
33470 Ylöjärvi
puhelin (03) 2440 3600
ark. 7:15 – 17:00    la suljettu

Hatanpään valtatie 38, 33900 Tampere  |  Puhelin (03) 2440 111,  huolto (03) 2440 3500  |  www.toyotatammerauto.fi

VAHVAT JA VARMAT 
TYÖKAVERISI
TOYOTAN HYÖTYAJONEUVOT

LAAJA JA SÄHKÖISTYNYT VALIKOIMA 
SEKÄ KATTAVAT PALVELUT
Toyotan hyötyajoneuvomallisto on laajentunut neljällä  
Toyota Proace -sähkö-automallilla ja se tarjoaa jokaiselle  
jotakin. Käytössäsi on Suomen laajimman huoltoverkoston  
lisäksi mm. rahoitus-, vakuutus- ja kaikki rengaspalvelut.

TOYOTA RELAX – JOPA 10 VUOTTA 
VELOITUKSETONTA TURVAA
Kun huollatat autosi huolto-ohjelman mukaisesti Toyota-
merkkihuollossa, saat autoosi kattavan Toyota Relax -turvan*  
aina seuraavaan määräaikaishuoltoon asti.  

Tutustu: toyota.fi/hyötyajoneuvot

PROACE CITY EV L1 Active 50 kWh** 5-ovinen kokonaishinta 44 150 € (sis. toim.kulut 600 €). Energiankultus 205 Wh/km, WLTP CO₂-päästöt 0 g/km. Sähköinen toimintamatka jopa 272 km. 
PROACE VERSO EV L2 Active 75 kWh** kokonaishinta 65 670 € (sis. toim.kulut 600 €). Energiankulutus 273 Wh/km, WLTP CO₂-päästöt 0 g/km. Sähköinen toimintamatka jopa 313 km. Proace 
EV -malliston energiankulutus 195−278 Wh/km, CO₂-päästöt 0 g/km ja sähköinen toimintamatka jopa 214−313 km. **Akun bruttokapasiteetti. Kulutus ja toimintamatka on testattu labora-
toriossa keskivertoajoa jäljittelevällä WLTP-mittauksella. Tulokset on tarkoitettu automallien väliseen vertailuun, eivätkä päde tarkasti liikennekäytössä. Kulutukseen ja toimintamatkaan 
vaikuttavat mm. ajotapa, nopeus, lämpötila, sää- ja ajo-olosuhteet sekä auton kuormaus. HILUX Extra Cab 4WD 2.4D Active Automaatti kokonaishinta 47 711,90 € (sis. toim.kulut 600 €). 
WLTP CO₂-päästöt 236 g/km ja EU-yhd. kulutus 9,0 l/100 km. Hilux-malliston WLTP CO₂-päästöt 223–248 g/km ja yhdistetty kulutus 8,5–9,5 l/100 km. Lopullinen CO₂-arvo ja keskikulutus 
määräytyvät COC-todistuksen arvojen mukaan. Kuvan autot erikoisvarustein. TAKUU 3 v/100 000 km, korin puhkiruostumattomuustakuu 6 v. Säännöllisesti huollettujen sähköautojen 
akkutakuu 8 v/160 000 km kun akun heikentyminen alle 70 %:iin alkuperäisestä kapasiteetista ja EV-järjestelmän takuu 5 v/100 000 km. *Toyota Relax -turva on voimassa auton huoltovälin 
ajan (mallista riippuen 12−24 kk/15 000−50 000 km) sen mukaan, kumpi ensin täyttyy. Huoltovälin kestävää turvan aktivointia voidaan jatkaa jopa auton 10 ikävuoteen/185 000 km asti. 
ESIMERKKILASKELMA: Hilux Extra Cab 4WD 2.4D Active Automaatti 47 711,90 € (sis. toim. kulut 600 €). TOYOTA EASY OSAMAKSU kk-erä 420,05 €. Rahoitusaika 48 kk.  
Kilometrit 40 000 km. Käsiraha 20 % (9 542,38 €). Suurempi viimeinen osamaksuerä / taattu hyvityshinta 27 980,38 €. Korko 6,50 %. Käsittelymaksu 13 €/kk. Perustamis-
kustannus 270 €. Todellinen vuosikorko 7,44 %. Luoton määrä 38 169,52 €. Luoton ja kustannusten yhteismäärä 47 735,56 €. Edellyttää hyväksytyn luottopäätöksen ja kasko-
vakuutuksen. Luoton myöntäjä Toyota Finance Finland Oy, Korpivaarantie 1, Vantaa. TOYOTA HUOLTOSOPIMUS 38,18 €/kk. Sopimuskausi 48 kk. Kilometrit 40 000 km.

458 €/kk

• Kuukausierä sisältää määräaikaishuollot
• Ei huolta arvon alenemisesta

Hilux Extra Cab 4WD
2.4D Active Automaatti
joustavalla osamaksulla 
esim.

TOYOTA EASY – HELPOIN 
TAPA HANKKIA TOYOTA


