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Jorvin Lasten Ystävät on
vuonna 2000 perustettu yh-
distys, joka toimii edistääk-
seen Jorvin sairaalassa hoi-
dettavien lasten ja nuorten
somaattista ja psykiatrista
hoitoa ja kuntoutusta sekä
parantaakseen näiden hoi-
toalojen toiminnan edelly-
tyksiä. Jorvin sairaalassa toi-
mii maan neljänneksi suurin
lastensairaala.Tilaamalla
Jorvin Lasten Ystävät ry:n
joulukortteja osallistuu ke-
räykseen, jolla yhdistys ke-
rää rahaa tukeakseen erilai-
sia lasten ja nuorten hoitoon
tarvittavia laitteiden han-
kintaa. Pysyvällä hankinta-
listalla ovat myös sairaala-
ympäristön viihtyisyyttä
edistävät tekijät, kuten maalauk-
set ja kalusteet. Lisäksi potilai-
den iloksi järjestetään teatteriesi-
tyksiä ja konsertteja. Yhdistys
myös tukee henkilökunnan kou-
lutusta ja jakaa tietoa lasten sai-
rauksiin liittyvistä asioista.  Varat
yhdistyksen toimintaan kertyvät
vapaa-ehtoisista lahjoituksista
sekä itse järjestettyjen tapahtu-
mien tuotoista. Pienetkin panok-
set ovat tärkeitä. Pienistä lahjoi-
tuksista kasvaa puroja, jotka yh-
tyessään muodostavat valtavir-
ran Jorvin sairaalan lasten ja
nuorten hyväksi. Haluatko olla
tukemassa Jorvin sairaalan lap-
sia ja nuoria? Voite tehdä myös
pienenkin lahjoituksen tilille
Nordea 137830-206157. Merkit-
kää viitteeksi 505. 

Kaikki Jorvin Lasten ystävät

ry Joulukortit ovat kaksiosaisia ja
sisältävät kirjekuoren. Joulun ai-
heisista korteista löytyvät Jukka
Lemmetyn, Sirkka Koivulan,
Mauno Honkasen ja Ritva Ko-
sonen Joulukortteja.

Joulukorteissa on valittavana
suomenkielisen, ruotsinkielisen
tekstin lisäksi englanninkielinen
joulutervehdyskortti.

Kortteja voi tilata 14 euroa/10
kpl (+toimitusluut 4 euroa) tai
ostaa niitä yksitellen Jorvin sai-
raalan kanttiinista 1,40 euroa/
kpl.

(Tilaukset/lisätietoja: Jorvin
Lasten ystävät ry, Turuntie 150,
02740 Espoo, fax (09) 861 5900,
Puh. (09) 861 3211, e-mail: 
ritva.korpijaakko@hus.fi
www.jorvinlastenystavat.fi

Tilaa Jorvin  Lasten 
Ystävien  Joulukortteja

Espoon Olariin on 1.10. avattu
uusi hyvinvointikeskus, Wellness-
Forum, osoitteeseen Koronakatu
1B, 3. kerrokseen. Sisäänkäynti
hyvinvointikeskukseen sijaitsee
Olarin Prisman vieressä.

– Haluamme tarjota uuden
vaihtoehdon hyvinvointiin ja
liikkumiseen. Hyvinvointi perus-
tuu kokonaisvaltaiseen hyvään
oloon. Se on elämänhallintaa, it-
sensä ja muiden terveydestä ja hy-
vinvoinnista välittämistä. Siihen
liittyy oikea ravinto, liikunta,
mutta myös lepo ja rentoutumi-
nen. Aina on kuitenkin muistetta-
va, että ihminen on yksilö, kaikille
ei sovi sama kunto- ja ravinto-oh-
jelma. Haluamme auttaa sinua ja
läheisiäsi löytämään oman tien
kohti hyvinvointia ja sen jälkeen
taitoa ylläpitää sitä.

– Tarjoamme palveluita vauvas-
ta vaariin, emmekä halua sitoa ih-
misiä pitkäaikaisilla vuosisopi-
muksilla. Asiakas äänestää jaloil-
laan eli tulee kyllä uudelleen, jos
hän on tyytyväinen saamaansa
palveluun ja sen tuomaan lisäar-
voon. Meillä on kaksi päätavoitet-
ta: kun asiakas poistuu tiloistam-
me, hän poistuu tyytyväisenä ja
töissä on hauskaa, siellä nauretaan
ja puhutaan asioista avoimesti.
Kun nämä tavoitteet täyttyvät,
olemme onnistuneet. Kaikki muu
tulee näiden jälkeen.

– Palvelemme kaiken ikäisiä
asiakkaita monipuolisesti. Palve-
lukokonaisuutemme käsittää seu-
raavat osa-alueet: WSC-salitoi-
minnot, ryhmäliikunnat vauvasta
vaariin, kauneushoitolapalvelut,
fysioterapeutin toiminnot, TY-
HY- palvelut, painonhallinta- ja
ravinto-ohjaus, kiinteytyshoidot
lihasstimulaattorilla ja valohoi-
dot (atopia, psoriasis, akne). Moni-
puolisuuden lisäksi vahvuuksia
ovat: hyvä asiakaspalvelu, jousta-

vuus, asiakaslähtöinen ajattelu ja
pitkät aukioloajat. Vahvuutena on
myös se, että meillä voi käydä yh-
den kerran, 10 kerran ja eri kuu-
kausien jaksoissa. Emme siis sido
asiakasta pitkäaikaisilla vuosisopi-
muksilla, sanoo Sinikka Haavis-
to- Kyrö Wellness-Forum, Es-
poosta.

– Työnantajat tukevat yhä
enemmän henkilökunnan liikun-
taa. Henkilöstössä tapahtuvat
muutokset heijastuvat suoraan
asiakaspalveluun. Yritysasiakkail-
lemme tarjoammekin työhyvin-
vointi-palveluita ja meillä ohjatta-
via yritysliikuntatunteja. Yhteis-
työssä yritysten kanssa järjestäm-
me tyhy- ja liikuntapäiviä. Ole hy-
vä ja ota yhteyttä. Tulemme mielel-

lämme kuuntelemaan, miten
voimme palvella juuri teidän yri-
tystänne. Voimme järjestää tapaa-
misen myös meille Koronakadul-
le.

Nyt joulunalusaikana tarjoam-
me liikunnallisia lahjakortteja se-
kä salille että ryhmäliikuntoihin.
Kauneus- ja hemmottelulahja-
kortteja tarjoamme kosmetologin
ja fysioterapeutin palveluihin.
Joululahjaideana hieno ja uskoisin,
että tulee käytettyä, sanoo yrittäjä
Sinikka Haavisto-Kyrö, Espoon
Wellness Forumista.

Lisätietoja: 
www.wellness.fi->espoo,
www.freewebs.com/
sinikkahaavistokyro

Palveluja elämänhallintaan, itsensä ja muiden
hyvinvoinnista huolehtimiseen

Wellness-Forum-Espoo:

Kuvassa vasemmalta alhaalta Virve Kasper, Sinikka Haavisto-Kyrö ja
vasemmalta ylhäältä Jukka Tujunen, Nina Jaatinen ja Riitta An-
sio, Wellness-Forum-Espoosta.

Singer-keskusmyymälä palvelee
Tapiontorilla Tapiolan keskus-
tassa. Uutuustuotteina myymä-
lässä on nyt myös Elna-silitys-
prässit ja -ompelukoneet!

Tapiolan Singer-myymälän ja
nykyään myös Elna- tuotteiden
myymälänhoitaja Liisa Weber
iloitsee uusista laadukkaista El-
na-ompelukoneista ja Elna-sili-
tysprässeistä, jotka ovat tuoneet
myymälään uusia asiakkaita.

”Myymälämme toimii varsi-
naisena huoltokeskuksena laa-
jallekin alueelle”, kertoo Liisa
Weber. ”Tosin asiakkaiden kan-
nattaisi harkita uuden ompelu-
koneen hankkimista – uusilla
ompelukonemalleilla on niin
helppo ommella – varsinkin ny-
kyajan kiireisille naisille Singer-
uutuusmallit soveltuvat pika-
näppäimistöineen todella hy-
vin.

Singer 7400-sarjan koneissa
ompeleet on esisäädetty optimaa-

lisin tikinpituuksin ja -leveyk-
sin. Toki pituutta ja leveyttä voi
tarvittaessa myös säätää erilaisten
kankaiden mukaan. Koneet ovat
todella hintansa arvoisia. Uudet
elektroniset koneet ovat kestä-
viä ja kauniisti muotoiltuja ja
ompelujälki on hyvä sekä ohuis-
sa että paksuissa kankaissa.”

”Myymälässä on laajasti myös
ompelutarvikkeita, käsityötar-
vikkeita ja ennen kaikkea puu-
villakankaita, koska myymälä
on erikoistunut tilkkutyökan-
kaiden ja -tarvikkeiden myyn-
tiin. Kauniit jouluiset kankaat
innostavat ompelun harrastajia
ja joulukortin tekijöitä työpa-
joista puhumattakaan. Ihania
lahjoja ja uutta ilmettä kotiin syn-
tyy hetkessä!”, sanoo Liisa Weber
Singer-keskusmyymälästä Tapio-
lasta. Singer-Keskusmyymälä
palvelee Tapiolassa osoitteessa,
Tapiontori 3, Tapiola, 02100 Es-
poo, puh. 09-524 448.

Uutta Singer-keskuksessa

Kuvassa myymälänhoitaja Liisa
Weber Singer-keskus Tapiolas-
ta.

Singer-keskus myymälä palvelee Tapiontorilla.

Suurapurahoilla tutkitaan etu-
rauhasen syöpää ja syöpäsolun
leviämistä.

Syöpäsäätiön suurapurahat
menevät eturauhasen syövän
diagnostiikan ja hoitojen kehittä-
miseen ja syöpäsolujen solulii-
kenteen tutkimukseen. Yhteensä
Syöpäjärjestöt jakoi 11. 11.2005 yli

kolme miljoonaa euroa tutkimuk-
seen. Eturauhasen syövän ja solu-
tutkimuksen lisäksi uudet hoidot
ja lääkkeet nousivat esille vuoden
2005 apurahajaossa. 

Roosa nauha -rahasto jakoi
ensimmäiset stipendinsä. Lisätie-
toja:Apurahansaajien lista löytyy
osoitteessa www.cancer. fi/press

Syöpäjärjestöiltä yli kolme 
miljoonaa apurahoihin:
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