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KATSOTAAN 
UA UUSIN SILMIN!

Julkaisija Citycon, kauppakeskukset Forum ja Jyväskeskus. Citycon: Outi Koistinen sekä Forumin ja Jyväskeskuksen kauppiaat. Toimitus, taitto ja reprotyöt Orange Advertising. 

Tarjoukset voimassa 13.11.–24.12.2013 tai niin kauan kuin tavaraa riittää, ellei toisin mainita. Alennukset normaalihintaisista tuotteista. Pidätämme oikeuden ohjelma-, tuote- ja 

hinnanmuutoksiin. Muotikuvausten vaatteet & asusteet Tommy Hilfi ger, Mango, H&M, Day, Birger&Mikkelsen, Seppälä, Little Copenhagen, Gant. 

Meikki ja hiukset FAB makeup hair/Riia Koivisto. Kuvausrekvisiitta Kartell.

Perinteet luovat turvallisuutta mutta joskus myös ahdistusta. 

Jouluna jos jolloin sitä paniikkia piisaa muutenkin. Jospa tänä 

vuonna katsoisitkin asioita aivan uudelta kantilta? Älä murehdi 

sitä, että perunalaatikko ei ole yhtä mehevää kuin mummon 

tekemä. Unohda koko pottuloora ja valmista sen sijaan 

herkullista bataattilaatikkoa. Lakkaa valvomasta anopin pakollisen 

joululahjan takia. Osta kaunis rasia, paketoi sievästi ja sujauta 

sinne kortti: Näkymätöntä rakkautta matkapakkauksessa. Lisää 

tuoreita lahjaideoita, reseptejä ja pukeutumisvinkkejä löydät tästä 

lehdestä sekä omasta kauppakeskuksestasi.

ANNA PALAUTETTA

Mutta mitä muuta saat kauppakeskuksestasi? Mitä sieltä haluaisit 
löytyvän? Anna palautetta, kerro mielipiteesi, ehdota, kehu, 
moiti tai toivo osoitteessa kauppakeskusforum.fi /feedback tai 
jyvaskeskus.fi /feedback. Kaikkien sanaisen arkkunsa 31.12.2013 
mennessä avanneiden kesken arvomme tammikuussa 100 euron 
arvoisen lahjakortin.

Meiltä saat sekä sen perinteisen että uudenlaisen joulun. 

Kummalla tavalla sinä haluat tänä vuonna juhlia?

Oivallista joulua, niin uutta kuin perinteistä!

Mari Laaksonen

Kaupallinen johtaja, Citycon

JOULUNAVAUS FORUMISSA JA 

JYVÄSKESKUKSESSA 
pe–su 15.-17.11. 

FORUM

Forumissa on koko viikonlopun ajan 
Opiskelijayritysten joulumarkkinat, joilla on mukana 
toistakymmentä erilaista yritystä. 

JYVÄSKESKUS

Jyväskeskuksessa on lauantaina 16.11. klo 11−16 
Terveystalon koko perheen puuhapiste, jossa lapset 
pääsevät leikkimään pehmolelulääkäriä. 

Lämpimästi tervetuloa mukaan!

P.S. Huomaathan kuponkitarjoukset sivuilla 22-23. 

Saat täytettä pukinkonttiin entistäkin edullisemmin.
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Meri-Tuuli Lindström

Ruoka-alan monitoiminainen, joka 

laatii reseptejä, hoitaa ruokakuvauksia, 

kouluttaa ja opastaa, tekee cateringeja 

ja pitää idolinaan Martha Stewartia.

Erika Björkskog

12-vuotias hattulalaisneiti, joka 

kokkasi itsensä ihmisten mieliin sekä 

sydämiin iloisella ja itsevarmalla 

tyylillään Nelosen Junior MasterChef 

-kilpailussa.

Herkullinen 

kalkkunaresepti 

kauppakeskusforum.fi /

joulun-kalkkunaresepti

ja jyvaskeskus.fi /

joulun-kalkkunaresepti

4
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Joulupöytä on varmasti 

monessa kodissa pullollaan 

perinteitä. Suvussa ehkä vuo-

sikymmeniä säilyneet reseptit 

tekevät sen oikean joulun. 

Parhaimmillaan mummon 

lanttulaatikkoa on pakattu 

mukaan jopa ulkomailla vie-

tettävää joulua varten oikean 

tunnelman takaamiseksi. 

Junior MasterChefi sta tutut 

Meri-Tuuli Lindström sekä 

kauden 2013 voittaja Erika 

Björkskog kertovat omista 

joulunviettotavoistaan sekä 

suosikkiruuistaan.

Meri-Tuulin joulu on hieman totutusta 

poikkeava, koska hän on ateisti. Muutama 

vuosi sitten Meri-Tuuli päätti, että on 

parasta itse asiassa lähteä kokonaan pois 

Suomesta jouluksi.

 – Silloin tuli vietettyä joulua 

porealtaassa mojito-lasi kädessä. Olen 

myös yhtenä jouluaattona syönyt take 

away -pizzaa. Mutta ehkä juuri jouluruoka 

on se, mitä joulussa kaipaan.

Kokkaus verissä

Joulupöydässä Meri-Tuulin suosikkeja 

ovat rosolli, peruna- ja lanttulaatikko sekä 

joulusillit. Vielä yksi on ylitse muiden: 

tölkkiherneet.

 – En ikinä missään muussa 

tilanteessa söisi niitä, mutta jouluun 

ne kuuluvat, hän naurahtaa. Meri-

Tuulin kotona on aina vietetty joulua 

samojen perinteiden mukaisesti. Hänen 

molemmat vanhempansa ovat innokkaita 

ruoanlaittajia. Esimerkiksi kuvassa olevan 

kalkkunan resepti on saanut innoituksensa 

Meri-Tuulin isältä. Koska kokkaaminen 

on Meri-Tuulin isälle ja äidille tärkeä osa 

juhlan rutiineja, hänen ei itse tarvitse 

jouluna osallistua keittiöpuuhiin. 

  – Muutenkin joulu merkitsee minulle 

ennen kaikkea lomaa, aikaa itselle ja 

rentoutumiselle. 

Kysy, älä stressaa

Jouluna panikoiminen on asiat mukavan 

rennosti ottavan ruokataiturin mielestä 

ihan turhaa. Meri-Tuulilla on muutama 

näppärä vinkki, miten ruokastressistä 

pääsee vähemmällä.

 – Jos tuntuu siltä, että jouluperinteitä 

on pöydässä jo liikaa ja kaikkea ei ehdi, 

pysty tai osaa valmistaa, kannattaa 

koko porukka koota yhteen. Sitten vaan 

reippaasti kysyy, mitä kunkin mielestä 

pitää säilyttää ja mitä voisi muuttaa.  

Jokainen saa valita yhden perinteen, 

mistä pidetään kiinni, ja jokainen saa 

ehdottaa yhtä asiaa, joka voitaisiin tehdä 

toisin tai jättää kokonaan pois. Voihan 

olla, että jonkin ruoan voi korvata jollain 

toisella, hän listaa. 

Toinen vinkki liittyy yhä yleisempiin 

ruokavalioihin ja allergioihin.

 – Jos pöytään on tulossa 

vaikkapa keliaakikko, on ihan OK 

pyytää häntä tekemään esimerkiksi 

jälkiruokaleivonnainen, joka sitten sopii 

koko porukalle. 

Erikalle tärkeintä on yhdessäolo

Tuore Junior MasterChef -voittaja, 

12-vuotias Erika Björkskog tunnustautuu 

jouluihmiseksi.

– Minusta joulu on ihanaa, tunnelmallista 

aikaa. Pidän siitä, että kaikki on koristeltu 

kauniisti ja parasta on se, että saa viettää 

aikaa perheen kanssa. Myös pikkusisko 

Annan kanssa tehdään yhdessä kaikkea 

kivaa, ja ei siinä aina oikein malta mennä 

nukkumaankaan… 

 Erika on matkustellut paljon, ja vaikka 

ihan juuri jouluna ei perhe ulkomailla ole 

ollutkaan, on hän ehtinyt nähdä jouluun 

sonnustautuneita maailman metropoleja.

 – Esimerkiksi Amerikassa on aivan 

mielettömän upeita jouluvaloja ja 

-koristeita.

Perinteitä pöytään

Luonnollisesti Erika auttaa äitiään 

jouluruokien valmistelussa. Usein 

Björkskogien notkuvasta joulupöydästä 

pääsevät nauttimaan myös sukulaiset.  

 – Pöydässä on paljon perinteisiä 

ruokia, Pappa tykkää rosollista ja minun 

oma suosikkini on porkkanalaatikko. 

Kaikki leivonnaiset, tortut, jälkiruoat ja 

niin edelleen, ovat ihania, Erika listaa 

innostuneena. Pelkillä perinteillä ei pöytää 

täytetä, vaan esimerkiksi jälkiruoaksi Erika 

tekee joka vuosi jotain erilaista.

 – Usein teen niin, että etsin ideoita 

netistä ja sitten sovellan niitä oman 

makuni mukaan. Kaiken kaikkiaan meidän 

joulu on sekoitus perinteitä ja uutta. 

Joulusauna ja -puuro kuuluvat ohjelmaan 

aina, samoin kuusen koristelu, mutta uusia 

koristeita pitää olla aina silloin tällöin, 

Erika summaa perheensä joulunviettoa.

Colaglaseeratun kalkkunan reseptin 

löydät kauppakeskusforum.fi /

joulun-kalkkunaresepti

ja jyvaskeskus.fi /joulun-kalkkunaresepti

PARAS JOULU SYNTYY 
PERINTEITÄ JA KOKEILUJA 

YHDISTELEMÄLLÄ 
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JOULUN 2013 TUOREET 
LAHJAIDEAT ILAHDUTTAVAT 

JA YLLÄTTÄVÄT

Aina samoja sukkia ja suklaata, hyasintteja ja hajuvettä! Muista tänä jouluna jollain aivan 

uudella ja persoonallisella, tai etsi parannettu versio perinteisestä suosikista. Kuuntele 

rakkaimpiesi toiveita ja hanki lahjoja, jotka eivät varmasti jää kaappeihin pölyyntymään. 

Kaikki tuoreet ja trendikkäät lahjat löydät Forumista ja Jyväskeskuksesta. 

Pehmeää muistamista

Perinteisessä pehmeässä paketissa on 

yöpuku, sukat tai tohvelit. Panosta tänä 

vuonna johonkin erilaiseen. Joulu-unia 

avittavat yöpuvun lisäksi makuuhuoneen 

tekstiilit tai uutuuden pöyheät peitot 

ja tyynyt. Siloiset lakanat ja pehmeät 

täkit vähentävät alkavan 

arjenkin stressiä. 

Jos hyvien 

unien sijaan 

haluat inspiroida 

johonkin aktiivisempaan, 

hanki lahjaksi uusia treenivaatteita, kassi 

niiden kuskaamiseen tai joogamatto.

Suu makeaksi

Joulumakean ei tarvitse aina olla 

perinteisiä konvehteja. Moni 

ilahtuu enemmän lakritsasta, 

hedelmäkarkeista tai vaikka 

jogurttirusinoista. Osta siis 

täsmäherkkua. Tai mitäpä 

jos valtavan suklaarasian 

sijaan annat rakkaallesi 52 

kappaletta jotain pientä 

hyvää, jokaiselle tulevalle 

viikolle. Iloa riittää pidemmäksi aikaa, jos 

lahjansaajalla riittää itsehillintä. Muista 

yhtenä vaihtoehtona myös lahjakortti 

kakkukahveille. Lahjakortti käytetään 

tietysti myös parhaassa seurassa, yhdessä 

lahjanantajan kanssa.

Kukkivaa juhlaa

Joulutähti ja hyasintti pitävät pintansa 

kukkalahjoina, mutta joulukukka voi olla 

myös hätkähdyttävä ja persoonallinen. 

Joulukukkatrendeissä näkyvät aivan 

uudet värit, kuten värijärjestelmä 

Pantonen vuoden 2013 väriksi valittu 

smaragdinvihreä sekä sinisen sävyt. 

Muita tuoreita kukkaideoita ovat 

pehmeän pastelliset leikkokukat 

sekä boheemin runsaat asetelmat. 

Asuuko lahjansaaja modernin 

kokovalkoisessa kodissa vai 

hippityylisen värikkäästi? Valitse lahjaksi 

täydellisesti sisustustyyliin sopivat kukat.

 

Leluja pukinkonttiin

Tämän vuoden kovimpiin hitteihin 

kuuluvat leff oista ja telkkarista tutut 

hahmot. Smurffi  t, Turtlesit, 

Monsters inc. ja Angry Birds ovat lasten 

suosikkeja, esiteinit sen sijaan fanittavat 

Justin Bieberiä ja One Directionia. 

Muista kuitenkin klassikkolelut, jotka 

alkavat olla nykyajan lapsille hauskoja 

erikoisuuksia. Puinen junarata, oikea 

nukke tai nalle, lautapeli ja satukirja 

yllättävät iloisesti. Aikuisenkin voi olla 

vaikeaa pitää näppinsä erossa nostalgisen 

kauniista lahjoista ja joulunajan 

leikkihetkistä tulee koko perheen yhteisiä.
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Herkuttelijan koriin

Perinteisessä 

herkkukorissa on glögiä, 

suklaata, pipareita ja 

hilloja. Tänä vuonna 

herkkukori voi tähdätä myös 

hyvään oloon tai tutustuttaa 

uusiin makuihin. Täytä herkkukori 

luomulla ja superruoalla tai valitse 

teemaksi etninen keittiö. Luomukorissa 

kookosvesi korvaa glögin ja raakasuklaa 

konvehdit. Lisää mukaan luomuleipää, 

juuressipsejä, hunajaa ja pähkinöitä. 

Kansainvälisistä ruokakulttuureista 

jokainen löytää omaan 

makuun sopivan. Muista 

sushisetillä, hanki mausteet 

aitoon curryyn tai inspiroi 

kokkaamaan karibialaiseen 

tyyliin.

Lahjakortti ei jää 

käyttämättä

Lahjakortteja 

on aina ostettu 

vaateliikkeisiin, 

mutta muitakin 

vaihtoehtoja on 

valtavasti. Valitse 

lahjakortti sen 

mukaan, onko 

saaja urheiluhullu, 

ekoilija, muotifriikki tai 

lemmikinomistaja ja 

innostus on taattu. Voit tarjota lahjaksi 

myös palvelun. Autonpesu, kampaaja, 

hieroja tai perhepotretin ottaminen 

valokuvaamossa ovat hyödyllisiä ja 

piristäviä tapoja muistaa. 

Arvokas 

pikkupaketti

Korulahja on yksi 

parhaita tapoja osoittaa 

rakkauttaan. Usein paketista 

paljastuu helmet tai Kalevala-korun 

klassikkomalli, jotka toimivat aina. 

Vuoden 2013  korut 

ovat suuria ja näyttäviä. 

Tyylitietoinen nainen 

innostuu kirkkaanvärisistä 

kivistä, bysanttihenkisestä 

muotoilusta ja reiluista ketjuista. 

Osta rohkeasti lahjaksi ylellistä ja 

dramaattista. Rannekellotkin ovat 

reilunkokoisia ja mielellään sporttisella 

tyylillä maustettuja, niin miehille kuin 

naisille. Parhaimmillaan yhdistät kello- ja 

sporttilahjan panostamalla älykelloon, 

josta löytyy vaikka sykemittari.

Turvallista joulua

Turvallisuus on hyvä 

pitää mielessä 

niin jouluna kuin 

muulloinkin. Todellinen 

käyttölahja on kodin 

vaahtosammutin, 

häkä- tai palovaroitin 

tai sammutuspeite. 

Turvallisuutta tuovat 

tuotteet saattavat 

jäädä monelta 

hankkimatta 

omaan 

kotiin, joten 

käytännöllinen 

lahja ilahduttaa 

varmasti. Turvalahja 

sopii myös niille, 

joilla on omien 

sanojensa mukaan 

ihan kaikkea. 

Trendikkäitä 

asusteita tekniikalle

Kaikki kunnia 

kynttilöille ja 

suihkugeeleille, 

mutta nykyaikaista 

lahjansaajaa 

ilahduttaa enemmän 

tietotekniikka. Osta 

älypuhelimeen 

retroluuri, uudet 

hauskat kuoret tai 

suojapussi. Kuulokkeita 

löytyy joka lähtöön, 

ja ne toimivat myös 

asusteena. Laukku 

läppärille tai 

tabletille on arkea 

piristävä yllätys. 

Töihinpaluu 

pyhien jälkeen 

tuntuu astetta 

keveämmältä, 

kun työvälineet 

kulkevat mukana 

kätevästi ja kauniisti.
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Forum

 49,99 
  

 Esprit 

   Teddy-oloasu. Luonnonvalkoinen 

tai raidallinen. 

 29,99 
  

 Esprit 

   Carmen-paitapusero.

Eri kuoseja. 

 89,99 
  

 Esprit 

   Ylellinen neuletakki.

Cashmir-sekoite. Tumma harmaa. 

 49,99 
  

 Esprit 

   X-MAS-lahjalaatikossa naisten 

fl anellihousut + pusero. 

 

 

 

pusero.

sten 

 29,99 

 29,99 
  

 Esprit 

   Aamutossut 

 29,99 
  

 Esprit 

Flanellisia pyjamahousuja 

miehille ja naisille. 

sia pyjamahousujaE it

 29,99 
  

 Esprit 

   Huiveja. Eri malleja. 

 alk. 14,95 
  

 Esprit 

   Säärystimet 

5 

E i

 19,99 
  

 Esprit 

   Pitkähihainen trikoopusero. 
100 % puuvillaa. Useissa väreissä.  
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Voimassa 1.12.2013 alkaen.

Jyväskeskus

 359 € 
 (499 €) 

  

 Kultajousi 

   Vuoden Joululahja! Timanttisormus 0,13ct 

kelta-, valko- tai punakultaisena. 

 11,90 
  

 Glitter 

   Kimaltava käsikoru. 

Forum

 49 € 
  

 Virpin Kulta Forum 

   Ögon Designs -alumiinilompakko. 

Uutuus naisille. Seitsemän eri väriä. 

Forum

 24,95 
 (54,95) 

  

 Pieces 

   Dalina bag 

Forum

 Ur&Penn 

   Joka päivä uusia tarjouksia joulukalen-

terissamme jouluaattoon saakka.  

Forum
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Forum

 39,90 
  

 JC Jeans company 

   Crocker black rinse -farkut 

miehille ja naisille. 

 

 J

 

Forum

 Ota 3, maksa 2 
 (Tarjoamme edullisimman.) 

Voimassa 27.11.2013 asti.

  

 Cubus 

   Kaikki sukkatuotteet. 

Forum

 59,95 
  

 Bianco 

   Biancosta löydät laajan valikoiman 

avokkaita talven juhliin. Esimerkiksi 

Maritta Pump 

 59,95 

avokkaita j

Maritta Pump 

Forum

 Neule 
79,90, 
Huivi 
39,90 
  

 Your Face 

   Kietoudu ihanan pehmeään 

neuleeseen paukkupakkasilla!  

Forum

 26,95 
  

 Vero Moda 

   Neuletakki 

F

 2

 V

Forum

 26,95 
  

 Vero Moda 

   Neule 

Forum

 -20 % 
  

 Underground Store 

   Valitsemasi normaalihintainen tuote 

Forum

 29,90 
 (49,90) 

  

 Aleksi 13 

   Luhta-paituli. aClass-kortilla 
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Forum

 -25 % 
   14.-17.11.2013 

 Flash 

   Joulunavaustarjous. Koko mallisto 

Forum
 Esprit 

   Pikkujoulut alkavat Espritiltä. 

Viettelevät tyylit illanviettoihin. 

Forumin 3. kerros. 

Forum

 39,95 
  

 Only 

   Lucca short 

parka jacket 

Forum

 159 € 
 (399,90) 

  

 Topsport 

   Naisten Halti Halma -takki. 

Värit punainen, turkoosi ja 

sininen. 

 159 € 
(399,90) 

Forum

 10 € alennus yli 50 € 
kertaostoksesta 
 (20 € alennus yli 100 € kertaostoksesta) 

 16.-17.11.2013 

 Zatza 

   Lämpimin askelin joulua kohti! 

Joulunavausviikonloppuna 

Jyväskeskus

 alk. 9,95 
  

 H&M Jyväskeskus 

   Naisten neuleet. 

Jyväskeskus

 alk. 29,95 
  

 Seppälä Jyväskeskus 

   Naisten pyjamia 

Halma -takki. 

 turkoosi ja 

J k k

Jyväskeskus

alk. 29,95 

Seppälä Jyväskeskus 

Naisten pyjamia 

Forum

 7,95 
  

 Seppälä Forum 

   Naisten fl uff yshortsit 

Jyväskeskus

 alk. 95 € 
  

 Kenkäkauppa CapeOasis 

   Kevyin askelin talveen! Kiepit 

Forum

 Tokmanni 

   Paljon erilaisia naisten 

paituleita.

Koot S–XXL. 

4,99
(12,95-14,95)
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Nyt ei pikkujouluihin pueta pikkumustaa 

eikä minihametta, vaan rohkeasti jotain 

uutta. Jos luvassa on loistavat kekkerit, 

anna sen näkyä myös pukeutumisessa. 

Yhdistä trendikkäästi kiiltävä hopeinen 

printti superpehmeisiin materiaaleihin. 

Kauden must-vaate on liivi. Pitsihihat 

toistavat hauskasti housujen kuvioita. 

Nudet kiiltävät korkokengät sekä 

helmikaulakoru viimeistelevät 

kokonaisuuden.

Pikkujoulukokonaisuuden kruunaa 

kantajansa näköinen kampaus. Ole 

tyylikäs, rento, villi tai hauska, pääasia, 

että se tuntuu omalta! Kuvan nuttura 

on tehty kiharapohjaan. Ensin tehdään 

korvalta korvalle jakaus, takaosan hiukset 

otetaan poninhännälle ja kiepautetaan 

itsensä ympäri löysäksi nutturaksi 

ja kiinnitetään pinneillä. Sivuhiukset 

kasataan osioissa kihara kerrallaan 

nutturan päälle ja kiinnitetään pinneillä. 

Etuosassa on keskipään jakaus, mutta 

jakauksen voi laittaa haluamaansa 

kohtaan.

PIKKU-
JOULUIHIN 
PILKE SILMÄ-
KULMASSA 

KUVAT
MERJA YEUNG
TYYLI
ANNETTE 
TAMMINEN

12
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Näyttävä pikkujoulutyyli syntyy 

täyspitkästä hameesta ja lyhythihaisesta 

yläosasta. Tänä jouluna materiaalit ovat 

hyvin laskeutuvia ja kaikkein trendikkäin 

väri on tummansininen. Tehosteena 

yksinkertaisissa silhueteissa käytetään 

yksityiskohtia kuten smokkiraitoja. 

Kesäisemmätkin korkkarit käyvät myös 

pikkujouluihin, sillä avokärjet paljastavat 

hauskasti joulunpunaiset kynnet.

Kuvan lettikampaus on tehty auki 

kammattuun kiharapohjaan. Toiselta 

sivulta aloitetaan löysä ranskalainen letti 

korvalle saakka, toiselta puolelta samoin, 

ja niskassa letit yhdistetään kieputtamalla 

toistensa ympärille.

13
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Pikkujoulumies on tänä vuonna 

rento mutta tyylikäs. Jäykät puvut 

voi nyt huoletta unohtaa ja yhdistellä 

vaikkapa neuleita ja värikkäitä 

housuja. Värimaailman trendipari on 

viininpunainen ja sininen. Ruutua voi 

pukea päälle jopa kolmeen kertaan 

kokonaisuuden olematta silti levoton. 

Piste i:n alle ovat juhlavasti kiiltävät 

kengät. 

14
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Jospa tällä kertaa lapsia ei puettaisikaan 

piparminttukarkeiksi? Hohtava hopea 

saa eloa ja iloa sekä ruudusta että 

raidasta. Varsinkin tytöillä kiiltoa saa ja 

pitää olla. Paksut sukkahousut pitävät 

jalat lämpiminä pakkasessakin. Pojan 

sympaattinen tyyli syntyy ruutuja 

yhdistelemällä. Reilut kengät ja taskut 

pitävät pikkujuhlijan mielen virkeänä, 

juhlavuutta tuovat liivi sekä rusetti.

15
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 10,90 
  

 Polarn O. Pyret 

   Hauskat Polarn O. Pyret -joulusukat 

ja tonttulakit. Koot 40/42–56/58. 

Forum

 alk. 26,90  
  

 Polarn O. Pyret 

   Lahjaksi pehmeät Polarn O. Pyret -yöpaidat. 

Koot 86/92–146/152.

Forum

 34,50 
  

 Polarn O. Pyret 

   Mukavat pyjamat pienille ja isoille. 

Koot vaihtelevat malleittain. 

Forum

 Polarn O. Pyret 

   Anna lahjaksi toivottu 

Polarn O. Pyret -lahjakortti! 

Forum

 29,99 
  

 BR-Lelut 

   TMNT-pizzalaatikko. Laatikosta 

paljastuu metronäkymä kilpikonnille. 

Forum

 79,99 
 (99,99) 

  

 BR-Lelut 

   Sugar-hylje. Kuin oikea hylje, 

jolle voi syöttää kalaa. 

Forum

 -20 % 
   13.–24.11.2013 

 Benetton 

   Uusille kanta-asiakkaille 20 % alennus normaalihintaisista 

tuotteista! Esimerkiksi neuletakki 35,95 tai housut 9,95. 

Forum

Jyväskeskus

 19,95 
  

 KappAhl 

   Pyjama 

 Name It 

   Ruutupaita, koko 80–152 cm 12,95.

Juhlamekot, koko 80–152 cm alkaen 14,95.

 

Forum

12,95
Juhlamekot, koko 80–152 cm 14,95.

alk. 14,95
 359 € 
 (419,80) 

  

 RC Jyväskylä Oy 

   Uutuus! RAGE VE -krossiauto Kyosho:lta. 

Harjaton vesitiivis tekniikka. Ajovalmis paketti. 

Forum
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Jyväskeskus

 149 € 
 (159 €) 

  

 UNIK hairdressing 

   Good hair day every day! Huippulaadukas 

GHD-muotoilurauta UNIKista! 

Jyväskeskus

 Yksilöt 75 €, 
parit 90 € 
  

 Teracom Oy/Terapiastudiot 

   Hyvinvointia arkeen ja juhlaan! 
Parisuhde- ja painonhallintaterapiat.
www.terapiastudiot.fi . 

Jyväskeskus

 149 € 
(159 €) 

 UNIK hairdressing 

 Good hair day every day! Huippulaadukas 

GHD-muotoilurauta UNIKista! 

 1,90 
 (25,33 / litra) 

  

 Yves Rocher 

   Kaakao-vadelma. Hyväntuoksuinen 

käsivoide päivittäiseen käyttöön. Jouluhintaan 

Forum

 52 € 
  

 Stockmann Beauty 

   One Direction lahjapakkaus 50 ml EdP + 150 ml Body Lotion. 

Forum

 13,90 
 (16,90) 

  

 Hairlekiini 

   Lahjaksi TANGLE TEEZER Salon Elite. 

Forum

 Valitse 4, 
maksa 3 
  

 Instrumentarium 

   Piilolinssit 

Forum

 15,90 
  

 Kicks 

   Get ready to be pretty!

Smoky eye palette 

Forum

€
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Jyväskeskus

 Decola  

   Upeat astianpesuharjat 

 2,90/kpl 
  

 Upeat astianpesuharjat

 2,90/kpl 

 129 € 
  

 Sonera Kauppa 

   Jabra Solemate -langaton kaiutin. 

Forum

 Askartelupuoti Pia 

   Muuttomyynti! Kaikki tuotteet. 

 -30 % 
  

Forum

 Pentik 

   Joulun parhaat lahjaideat Pentikiltä! 

Forum

 -40 % 
  

 Tokmanni 

   Novita Koti -kodintekstiilit. 

Forum

 5 €/2 pkt 
 (2,69/pkt) 

  

 Tokmanni 

   Havi-tuikku 40 kpl/pkt. 

Forum

 0,99 
  

 Tokmanni 

   Nature 6x90 g talipallot. 

Forum
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Jyväskeskus

 3 € 
 (3,70) 

  

 Ekolo 

   Täyteläisen tummat ja terveelliset 

Cocoa-raakasuklaalevyt. 

Forum

 11 € 
  

 Classic American Diner 

   Diner Special: Xmas-Burger. 

Forum

 11 € 
  

 Classic American Diner 

   Diner Special: Xmas-Burger. 

Forum

 1 € 
 (2 €) 
  Voimassa 17.11.2013   asti.

 Bar&Café Praia 

   Normaalikokoinen kahvi. 

Fo

 1

 Cl

 Di

 11 € 
p g

Jyväskeskus

  

 Café Elonen 

   Jouluisiin tunnelmiin 

Cafe Elosella, 

tervetuloa! 

J

 C

 J

C

t

skeskus

é Elonen 

l

Forum

 -15 % 
 (normaalihinnasta) 

 Martina 

   Martinan kaikki herkulliset pastat nyt 

etuhintaan.  

Forum

 9,95 
 (11,90) 

  Voimassa 12.12.2013   asti.

 Rax Buff et 

   Herkullinen buff etateria sisältäen jäätelön. 

RAX – ilo isosta buff etpöydästä! 

Jyväskeskus

  

 McDonald’s 

   Maistuva McDonald’s-lahjakortti 

pukinkonttiin! 

Jyväskeskus

 Arnolds 

   Donitsit mukaan!  

 9,90 
  

 Submarine 

   Herkuttele meillä tai nappaa mukaan: 
kana-pekonisalaatti + 0,5 l Bonaqua. 

Jyväskeskus

Jyväskeskus

 Rosso Jyväskeskus 

   Glögi ja mantelipikkuleipä. 

3 €
(3,50)

Voimassa 12.12.2013   asti.

Osta 5 saat 6, 
osta 9 saat 12
  Tarjoukset voimassa   aina.
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 24,95/3 kpl 
 (12,95/kpl) 

  

 Jack & Jones 

   Boxerit 

 2
 (1

 Ja

 B  59,95 
  

 Jack & Jones 

   Farkut 

 89 € 
 (100 €) 

  

 Sonera Kauppa 

   Jabra Sporttipaketti. Sis. kuulokkeet 

ja olkavarsilaukun. 

Forum

 99 € 
 (199 €) 
  

 Elisa Shopit 

   Nokia Bluetooth -stereokuulokkeet 
BH-905i. 

Forum

  

 Täyspotti 

   Täyspotti avoinna Forumin 1. kerroksessa 

joka päivä. Tervetuloa! K-18. 

Forum

 29 € 
  

 Fantasiapelit 

   Qin on Vuoden Peli 2013 aikuistenpelien 

sarjan voittaja. 

Jyväskeskus

 alk. 49,90 
  

 Brothers 

   Neuleita 

Forum

Forum/Jyväskeskus

 39,95 
  

 Jack & Jones 

   Kauluspaita 

Forum/Jyväskeskus

Forum/Jyväskeskus
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Peugeot 308: autoveroton hinta (sis. Alv. 24 %) 15.920 € + arv. autovero 3.470,19 €, kokonaishinta 19.390,19 € + 
toimituskulut 600 €, yht.19.990,19 €. Vapaa autoetu alk. 505 €/kk. CO2-päästöt 114 g/km, keskikulutus 5,0 l/100km

*Arvomme kaikkien 30.11.2013 mennessä uuden 308:n koeajaneiden kesken 
5 kpl iPhone 5s-puhelimia (arvo n. 700 €). 

UUSI PEUGEOT 3O8
LUOKKANSA

UUTUUSKIINNOSTAVIN

Ku
va

n 
au

to
 e

rik
oi

sv
ar

us
te

in
.

peugeot.fi

Uusi alusta, ajonautintosi kruunaava pelkistetty ja huippumoderni ohjaamo, 
uudet materiaalit, edeltäjäänsä kevyempi paino ja taidokkaan linjakas muotoilu 
– laatua, joka tähtää nautintoon. Luokkansa kiinnostavin uutuus. VARAA KOEAJOAIKASI: PEUGEOT.FI

KOEAJA UUSI PEUGEOT 308. 
 VOITA UUSI iPHONE 5s*.

TÄYSIN UUSI PEUGEOT 308 – ELÄMÄSTÄ ON LUPA NAUTTIA
ALK. 19.990 € (sis. toimituskulut)

LAAKKONEN, Palokankaantie 20, Jyväskylä, 014 696 611

71047_Peug_308_CC_LAAK_JKL_230x300.indd   1 23.10.2013   12.5471471_Citycon_Forum_Joulu_2013.indd   2171471_Citycon_Forum_Joulu_2013.indd   21 30.10.2013   14.0230.10.2013   14.02



22

 Voimassa 13.11.–24.12.2013 

Esprit

      Tällä kupongilla yksi tuote 

 -20 % normaalihinnasta 
 (Ei voi yhdistää muihin tarjouksiin) 

Voimassa 13.11.–6.12.2013

Voimassa 13.11.–15.12.2013 Voimassa 13.11.–24.12.2013

Voimassa 13.11.–24.12.2013Voimassa 13.11.–24.12.2013

Lorem Ipsum is simply dummy text.

 Jack & Jones 

    Tällä kupongilla yhdestä valitsemastasi 

normaalihintaisesta tuotteesta  

 -20 % 

Voimassa 13.11.–23.12.2013

Voimassa 13.11.–15.12.2013

Voimassa 13.11.–24.12.2013

Voimassa 13.11.–24.12.2013

 Voimassa 13.11.–15.12.2013 

 -20 % 
  

  

 Brothers 

    -20 % alennusta yhdestä valitsemastasi 

tuotteesta. Koskee normaalihintaisia 

tuotteita. 

 -30 % 
  

  

 Virpin Kulta 

 Tällä kupongilla -30 % yhdestä 

valitsemastasi normaalihintaisesta 

tuotteesta 

 -20 % 
  

  

 Pieces 

    Tällä kupongilla normaalihintaiset 

nahkalaukut 

 8 € 
 (10 €) 

  

 Kompassi Apteekki 

    Tällä kupongilla Acon joulupakkaus

(sis. jalka- ja käsivoiteen 100 ml+100 ml) 

 18,70 
 (25 €) 

 Fantasiapelit 

   Myrskyn sankarit -seikkailuroolipeli tällä 

kupongilla -25 %. 

 9,90 
 (14,50–14,90) 

  

 Rosso  

    Vuohenjuustopasta (VL) tai Katkarapu-

risotto (L,G) vain tällä kupongilla 

apu-

 -20 % 
  

  

 Kenkäkauppa CapeOasis 

    Tällä kupongilla -20 % alennus 

kaikkiin yli 100 € ostoksiin! 

 -20 % 
  

  

 JC Jeans company 

    -20 % alennus yhdestä valitsemastasi 

normaalihintaisesta tuotteesta. 

 -20 % 

 Vero Moda 

    Tällä kupongilla -20 % yhdestä 

valitsemastasi tuotteesta. Tarjous 

koskee normaalihintaisia tuotteita.  

 -20 % 
  

  

 Only 

    Tällä kupongilla yksi valitsemasi 

normaalihintainen tuote 

   Voimassa 13.11.–15.12.2013 

Jyväskeskus

JyväskeskusJyväskeskus

Jyväskeskus

Forum/Jyväskeskus

Forum

Forum

Forum

Forum

Forum

Forum

Forum

Forum
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TILAA ITSELLESI UUTISKIRJEEMME 

Saat muutaman kerran vuodessa Kauppakeskus Forumin tai Jyväskeskuksen e-uutiskirjeen ja 
voit voittaa 250 euron lahjakortin. Tilaa vaikka molemmat. Helppoa ja mukavaa! 

Tilaukset: kauppakeskusforum.fi tai jyvaskeskus.fi

Kauppakatu 20–22 ja Vapaudenkatu 49–51, 40100 Jyväskylä

Kauppakeskus avoinna ark. klo 9–21, la klo 9–18, su klo 12–18

Joulun aukioloajat: sunnuntaina 17.11. kello 12–20 ja

joka sunnuntai jouluun saakka kello 12–18

Liikekohtaiset aukioloajat: www.kauppakeskusforum.fi 

Kauppakatu 29–31, 40100 Jyväskylä

Kauppakeskus avoinna ark. klo 7–22, la klo 7–22, su klo 12–22

Joulun aukioloajat: joka sunnuntai jouluun saakka kello 12–22

Liikekohtaiset aukioloajat: www.jyvaskeskus.fi 

Forum ja Jyväskeskus kulkevat nyt mukanasi!

Lataa mobiilisovellus Android- 

tai iPhone-puhelimeesi.

/Jyväskeskus

/ForumJKL

Voimassa  13.11.–24.12.2013 
Lorem Ipsum is simply dummy text.

Voimassa  13.11.–24.12.2013 

 - 15 % 
 (25,65) 

  

 Decola  

 Miss Etoile. Kuppi ja lautanen, kullan tai 

hopean värisenä (rajoitettu määrä). 

Lorem Ipsum is simply dummy text.

 Classic American Diner 

    Bacon Burger – Original Diner Classic. 

10 €
 (12,90) 

  

ForumJyväskeskus

Forumissa ja Jyväskeskuksessa asioit 

näppärästi myös omalla autolla: 

kolme ensimmäistä pysäköinti tuntia 

1 €/h ja ilmainen pysäköinti sunnuntaisin! 
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Kari Kaksonen
LKV 

050 599 0762

Ville Makkonen
myyntineuvottelija 
040 578 4177

OP-Kiinteistökeskuksen Asuntokahvila palvelee Forumissa!

Ter ve tu loa  kes kus te lem aa n as un to as io is ta .

 •  ASUNTOKAHVILA FORUM,  P. 010 256 5872

>> Yhdessä on kiva etsiä kotia
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