
Tarjoukset voimassa 21.–27.11.

Joulun 
avaus

la 26.11.



JOULULEHTI | KAUPPAKESKUS HERTSI2

ClimateCalc CC-000084/FI
PunaMusta Magazine

H
IIL

IN
EU

TRAALI PAINOTUOTE

T änä vuonna Hertsissä onkin taas tapahtunut 

paljon hyviä muutoksia. Meillä on jo noin   

55 liikettä ja palvelua helpottamassa arkeasi. 

Meillä on mm. avannut aasialaisten herkkujen  RF 

Market, pohjoismaiden suurin kahvilaketju Espresso 

House sekä Wolt Market, joka toimittaa laajasta vali-

koimastaan kaiken suoraan kotiisi. PhotoMe -valokuva- 

automaatti on oiva apu monipuolisissa kuvatarpeissa 

– juuri silloin kuin sinulle sopii. Hertsin Apteekki on 

laajentanut ja palvelee nyt entistäkin kattavammin. 

Lisäksi Liizi-vuokraamo ja Uudenmaan ruokapiiri ovat 

muuttaneet uusiin tiloihin. 

Joulun aikaan löydät jälleen upean kattauksen pop 

up -toimijoita: Finlayson, paperi- ja lahjatavarakauppa 

Putinki, Marja Kurki sekä Postin noutopiste. Ihanat 

lahjaideat odottavat liikkeissä sinua. Vuodenvaihteessa 

kasvamme ja kehitymme jälleen, kun saamme uusia, 

paljon odotettuja liikkeitä. Seuraa aktiivisesti Hertsin 

kanavia ja saat tiedon ensimmäisten joukossa. 

Laskeudumme nyt Hertsissä joulun tunnelmaan ja 

pidämme iloisen joulun avauksen lauantaina 26.11.2022 

kello 11–15. Tule kuvauttamaan itsesi joulupukin kanssa, 

askartele kortteja tai piipahda kasvomaalauksessa. 

Meiltä löydät paljon tekemistä ja näkemistä – myös 

kauneimpia joululauluja. Joulupukille voi myös jälleen 

Hanna Feodorov 
Kauppakeskuspäällikkö

jättää kirjeitä joulupukin ikiomaan postilaatikkoon 

Prisman kassoja vastapäätä.

Hertsin arvoihin kuuluu vastuullinen ja kestävää 

kehitystä tukeva toiminta, jota toteutamme yhdessä 

vuokralaistemme kanssa. Olemme sitoutuneet ener-

giansäästötalkoisiin ja tehneet jo useita toimenpiteitä, 

kuten esimerkiksi alentaneet kauppakeskuksen ja pysä-

köinti hallin lämpötiloja sekä optimoineet valaistuksia 

ja ilmanvaihtoa. Pitelet käsissäsi asiakaslehteä, joka on 

myös ympäristöystävällinen, hiilineutraali painotuote.

Lämpimästi tervetuloa nauttimaan joulun tunnel-

masta Hertsin joulun avaukseen sekä hyödyntämään 

koko viikon upeat joulutarjoukset – nähdään Hertsissä! 

Iloinen 
tervehdys 
Hertsistä!

TERVEHDYS

 PAINO PAIKKA 

PunaMusta Oy
Painotuotteet

1234 5678

Y
M

PÄRISTÖMERKK
I

MILJÖMÄRKT

Painotuotteet
4041-0619



Joulupukki & tontut kuvauspisteellä 
– saat ilmaisen kuvan heti mukaasi!
1. krs, coworking-tilan vieressä

Kasvomaalausta
1. krs, coworking-tila

Joulukorttipaja 
1. krs, lasten leikkipaikka

Hertsi-yllätysten jakoa
Hertsin käytävillä 

Duo Saras  
puujalkahahmot 
Hertsin käytävillä

Joulumyyjäiset & 
Herttoniemenrannan Martat ry
1. krs, Fat Lizardin vieressä

Kauneimmat joululaulut & 
Herttoniemen seurakunta 
2. krs, Kirjaston edessä

Mahdolliset muutokset aika  
tauluun ja ohjelmaan mahdollisia.
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Helppoa 
pysäköintiä 
Hertsissä
Tarjoamme asiakkaillemme 2 tuntia ilmaista 
pysäköinti aikaa lämpimässä pysäköintihallissa. 
Pysäköintihallistamme pääset helposti kuivin jaloin 
ostoksille, syömään tai vaikka kirjastoon. Meillä on 
käytössä kameratunnisteinen pysäköintijärjestelmä 
eli kiekkoakaan ei tarvita.

Hertsin kanta-asiakkaana pysäköit jopa 3 tuntia 
maksutta! 3 tunnin ilmaisen pysäköinnin saat lunas-
tettua rekisteröitymällä nettisivuillamme kanta- 
asiakkaaksi ja käyttämällä Taskuparkki-sovellusta. 

Lisäksi löydät meiltä 20 latauspistettä sähkö-
autoille P1 ja P2-tasoilta, sekä pysäköintipaikkoja 
vähä päästöisille ajoneuvoille (<130g CO2/km). 
Pysäköinti hallista löydät myös liityntäpysäköinnin, 
joka on tarkoitettu joukko liikenteen asiakkaille. Voit 
siis  jättää auton Hertsin halliin ja jatkaa matkaasi 
kätevästi metrolla tai bussilla.

Lue lisää: hertsi.fi/info/pysakointi

TIESITKÖ?

Herttoniemen  
kirjaston  
kirjavinkit
David Graeber & David Wengrow

ALUSSA OLI... 
Tietokirja, joka ravistelee käsityksiämme maanvil-
jelyn, omistamisen ja demokratian kehittymisestä. 
Kaikki ei olekaan vältämättä niin kuin olemme tottu-
neet ajattelemaan. Välttämätön lukupaketti kaikille 
historiasta ja tulevaisuudesta kiinnostuneille! 

 Lydia Sandgren

LÄPILEIKKAUS 
Lukuromaani, johon voi heittäytyä täysin siemauk-
sin aistimaan Göteborgin, Pariisin ja Berliinin mil-
jöötä 1970-luvulta nykypäivään. Teoksen maailma 
kietoutuu kirjallisuuden, taiteen ja ystävyyden 
ympärille. Mitä heille, ja meille, oikein tapahtui? 

 Laura Andersson

KUOLEMA KULOSAARESSA 
1940-luvun Helsinkiin sijoittuva hyvän mielen dek-
kari hurmaa tunnelmallaan. Tee se itse –salapoliisit 
Lili ja Riku Loimola kompastelevat välillä omaan 
nokkeluuteensa kuin valovoimaisimmat screw-
ball-komedian tähdet konsanaan.  

Jari Järvelä

MOZZARELLAKUU JA MUITA  
MATKATARINOITA 
Hulvattomia ja lämminhenkisiä tarinoita  
Välimeren matkailusta. 

 Alex Schulman

POLTA NÄMÄ KIRJEET 
Järisyttävä tosiromaani puhumattomuuden  
näkymättömistä vaikutuksista perhepiirissä. 

 Maritta Lintunen

KIRJEITÄ SUOLAVUONOLTA 
Viehättävä romaani hiljaisuuden kaipuusta, luo-
vuudesta ja erikoislaatuisista lapsuudenystävistä.

VINKKI



Deafmetal-
kuulokojekorut jouluksi
Hanki lahjaksi kauniit ja 
hyödylliset kuulokojekorut! 
Jenni Ahtiaisen suunnittelemat 
tyylikkäät korut estävät 
kuulokojeita putoamasta. 
Tutustu koruvalikoimaan 
Kuuloverkon myymälässä! 

Kampanja on voimassa
21.11.–23.12.2022.

-15%
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Margherita

Aidosta puu-uunista

ravintolafatlizard.fi

Tarjous voimassa
21.11.-22.12.22

FAT LIZARD HERTTONIEMI
Kauppakeskus Hertsi

12 €

Collonil-hoitotuotteet 
yhteishintaan

20€

Norm. 24,20 €

Nyt Collonil -hoitotuotteet
Waterstop ja Carbon Pro
edulliseen yhteishintaan.
Tarjous voimassa 21.–27.11.2022.
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Kärcher 6.100 
-tekstiilipesuri

25€

Norm. 35 €/vrk

vuorokausi

Pesuri syväpuhdistaa matot ja huone-
kalutekstiilit nopeasti ja helposti  
kaikkialla kodissa. Pesurilla puhdistat 
myös auton penkit ja tekstiilit. 

Vuokraa myymälästä tai liizi.fi

Herkullisia pizzoja  
joka päivä!

1090
€

Tilaa helposti netistä  
www.kotipizza.fi

399
 € 

Lion King 
-smoothie 4 dl

Norm. 5,99 €

Sisältö: mango, mansikka, banaani, 
omena, jäitä

alk.

Vaihtoehtoina oliivi tai perus joko 
pumppupullona 300 ml tai täyttö-
pakkauksena 400 ml.

Hertsin Apteekki 1. kerros

Ma–Pe 8–21
La 9–18
Su 11–18

Sebamed Liquid Face&Body 
Wash pesuneste

Norm. 9,30 €

650
 € 

http://www.kotipizza.fi
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Silmäasemalta lahja kortti  
pukinkonttiin! 

Pokémon Lost Origin 
-korttipakka

2950
€ 

Norm. 32,50 €
1 pkt 6,50 €

Hanki lisää Pokémon-kortteja  
hyödyntämällä Game Roomin  
edullinen tarjous!

5 pkt

Elämä on näkemisen arvoinen – 
anna lahjaksi uudet lasit, silmien 
hoitotuotepaketti tai vaikkapa opti-
kon piilolinssisovitus ja kuukauden 
piilolinssit! Silmäaseman lahjakortin 
saaja voi valita mieleisensä tuotteet 
tai palvelut.

Jr. Falafel & Halloumi Pita + 
Pienet Bataattiranskalaiset

990
€

Norm. 12,10 €

Norm. 79 €

Alennetun hinnan saat näyttämällä 
tätä tarjousta. 

Ei voi yhdistää muihin tarjouksiin. 
Tarjous ei koske take away tilauksia.

JBL Tune 230NC TWS 
-vastamelu nappikuulokkeet

49€
 

Väri musta. Rajoitettu erä. 1 kpl/asiakas.



V ainu-koira tepsuttelee iloisesti vastaan, 

kun Musti ja Mirri -liikkeeseen astuu. Vainu 

tervehtii yhtä iloisesti niin ihmis- kuin eläin-
asiakkaatkin. Vainun omistaja, myymäläpäällikkö 

Amelia Lintu huikkaa iloisesti huomenet. Aamupäivällä 

liikkeessä käy tasainen asiakasvirta, kun lemmikeille 

etsitään oikeaa ruokaa, mieleistä lelua tai se tuodaan 

vaikka kynsienleikkuuseen. Päivän aikana liikkeessä 

vierailee parisenkymmentä koiraa, mutta on paikalla 

piipahtanut fretti ja papukaijakin.

Nykyasiakkaat ovat tiedostavia lemmikkimaailmas-

sakin. ”Erityisesti kysytään ruokien alkuperää”, sanoo 

Lintu. Musti ja Mirri pyrkiikin ottamaan valikoimaansa 

tuotteita, joiden raaka-aineet ovat kotimaista tai poh-

joismaista alkuperää, ja jotka valmistetaan Suomessa. 

Tuotevalikoiman lisäksi panostetaan kierrätykseen 

myymälässä ja valitsemalla fiksuja ratkaisuja logistiik-

kaan niin, että tuotteiden varastointi ja kuljetus olisi 

mahdollisimman ekologista.

Joulun odotus tuo ylimääräistä kuhinaa myös 

Mustin ja Mirrin liikeeseen. Koirien ja kissojen joulu-

kalentereiden myynti on jo alkanut. ”Lemmikin oma 

joulukalenteri on hauska tapa saada lemmikit mukaan 

joulunodotukseen”, Lintu kertoo. Joulu näkyy liikeessä 

myös uusina asiakkaina, kun jouluvieraisille suuntaavat 

ihmiset ostavat joulutuliaiset myös perheen lemmikille. 

”Autamme mielellämme asiakkaita oikeanlaisen tuliai-

sen valintaan. Usein matkaan lähtee joku lelu. Joka 

joulun kestosuosikki on lateksinen joulupossu”,  

nauraa Lintu. 

Lemmikkien oma pikkujoulu järjestetään joulukuun 

kolmas päivä, jolloin liikkeessä on tarjolla glögiä kaikille 

joulumielisille ja herkkumaisteluja lemmikeille. Silloin on 

myös mahdollisuus saada oman lemmikin tassunjälki 

persoonalliseen joulukorttiin. Leipomisintoiset asiak-

kaat voivat napata myös lemmikkiystävällisen pipar-

kakkureseptin matkaansa. ”Joulunalusaika on meillä 

kiireistä mutta kivaa”, hymyilee Lintu.   

Joulu saapuu myös lemmikeille 

TEKSTI & KUVA Riitta Supperi

Mustin ja Mirrin liikkeessä käy kuhina, kun perheen 
karvaisiakuonojakin halutaan muistaa lahjoilla.

ESITTELYSSÄ
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Auton ulko- ja sisäpesu  
+ käsin vahaus

99€
 

Lisäksi renkaiden vaihto ilman  
ajanvarausta 30 €. 

Löydät meidät P2 parkkihallista! 

puh. 040 0909 204

Hammaskivenpoisto  
sis. soodapuhdistuksen 

125€ 

Hammaskivenpoisto suuhygienistillä 
sis. soodapuhdistuksen nyt 125 € 
(ilman kelakorvausta 143 €).

Norm. 250 €Norm. 143 €

1 kk treenit + 
liittymismaksu 

0€

Tarjous koskee uusia 12 kk jäsenyyksiä. 
12 kuukauden jäsenyyden normaali 
kokonaishinta vaihtelee 214,80 € ja  
1 078,80 € välillä sijainnista ja sopimus-
tyypistä riippuen. Ei liittymis maksua 
(norm. 29 €). Jäsenyyden 12 kk 
sopimusaika alkaa veloituksettoman 
treenijakson jälkeen.25€

Norm. 30–35 €

Exotic Bouquets
kukkakimput

Kukkakimppuja rajoitettu erä.
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Joulun suosikit
-lahjapakkaus

3195
 € 

Sisältää: kahvia, teetä, glögiä,  
suklaata, pipareita, hunajaa.

Kaikki normaali hintaiset 
tuotteet

-20 % 

Ei koske K18-Peptidi sarjaa. Myös 
iki-ihanat Kevin Murphy joulu-
pakkaukset 55,80–59,80 €  
(norm. jopa 93,70 €)

Norm. 5,99 €/pkt

Kulta-Katriina kahvit 
450–500 g 

Tarjoushinta 3,95 €/pkt  
(7,90–8,78 €/kg)  
 
Raj. 2 pkt/asiakas. Hinta voimassa 
Hertsin Prismassa 21.–27.11. 

395
€

1 pkt

MacBook Pro
akun vaihto

-15%

Norm. 89–249 €

Anna MacBook Pro:llesi uusi elämä. 
Vaihdamme akun ja tarkastamme 
myös päivitysten tarpeen!



Hei Tinde, mitäs tonttuiluun kuuluu täällä Hertsissä?

No ihan näitä tavallisia asioita, pientä kurkistelua ja muis-

tiin merkitsemistä. Kyllähän reportterin se pitäisi tietää!

Juu, totta kai erikoisreportteri nämä asiat tietää... 

Mutta siis tarkoitin, että onko nykyaika tuonut  

tonttuiluun jotain moderneja puolia?

Tottahan toki, me olemme jo pitkään olleet digiaallon 

huipulla. Meillähän on tämä däpi, eikun siis, pädi käy-

tössä, johon merkitään hyviä ja vähän niitä huonojakin 

huomioita lapsista. Ja on siellä muutama aikuinenkin, 

sellainen erikoisreportterikin…

Miten Joulupukki kantaa vastuutaan ympäristöstään, 

hänellä ja teilläkin on kuitenkin aika laaja työkenttä ja 

matkailua kertyy?

Meillähän on kiinnitetty huomiota golistiikaan… 

eikun siis, logistiikkaan, jo vuosia. En minäkään siellä 

Korvatunturilla alvariinsa hypi, täällä ollaan muka-

vasti tonttujen sateliittitoimistolla suurin osa ajasta. Ja 

Joulupukillahan on aina ollut hyvin ekologinen liikku-

mistapa Petterin kanssa.

Ai, saisikohan sitä vilkais... Ei kun nyt siis takaisin 

asiaan! Mitkä ovat hertsikkalaisten suosikkilahjat  

tänä jouluna?

Tonttumaista 
menoa  
Hertsissä
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Hertsilehden erikois haastattelussa  
Tindetonttu paljastaa kaupunkilais
tontun lahjasalaisuuden.

ERIKOISHAASTATTELU

Suosikit? Kyllä ne on ne ikisuosikit,  

villasukat ja pitkät alushousut!

Ai. Sehän kuulostaa kovin arkiselta?

Niin. Niin, tosiaan kuulostaakin. Pitääpä nyt vielä… 

Mitenkäs tämä däpi, eikun siis, pädi nyt toimikaan… 

Juuh, minähän katsoin ihan väärin. Näyttäisi olevan 

kauko- ohjattava auto ja sup-lauta kärjessä. Minulla on 

kyllä omat epäilykseni näistä sup-laudoista, että jak-

saako se Aada ja Ismo niillä koko kesää suppailla.

Mitenkäs tontut pystyisi vaikuttamaan siihen,  

että turhaa tavaraa ei kertyisikään?

No minullapa on tässä oma ässä hihassa! Minä olen 

vinkannut pukille, että osan lahjoista voi aivan hyvin 

vuokrata! Helpompi käydä ne tuosta Liizin liikkeestä  

hakemassa kuin Korvatunturilta asti kuljettaa. Palau-

tuskin on niin vaivatonta.

Mutta tuohan on aivan nerokasta!

Niin on. Mutta huippusalaista. Ei saa hiiskua kenellekään! 

Aivan. No mutta minäpä päästän sinut jatkamaan 

tarkkailuasi, hyvää joulun odotusta!

Kiitos! Kirjoitapa sinä sinne, että Tinde toivottaa oikein 

leppoisaa joulua kaikille!   

KAUPPAKESKUS HERTSI | JOULULEHTI 11
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10 x 15 cm  
kuvamagneetti

3 € 

Norm. 5,90 €

Kiva joustava magneetti  
jääkaapin oveen!

Smaak -kuivaruoka 
koirille 10 kg

25 € 

Norm. 39,99–42,99 €

Runsaslihainen kotimainen kuiva-
ruoka koirille.

AWON Mochi 
180 g

Kaikki kahdeksan 
makua (punapapu, 
durian, taro, vihreä 
tee...)

-15%

EPIC Vannamei 
kuoritut katka-
ravut 800 g

Koko 61/70 & 71/90

-20%



Tarjoukset voimassa 21.–27.11.2022 13KAUPPAKESKUS HERTSI | JOULULEHTI

Loppuvuoden  
treenit

390
€

Norm. 24,90 €/kk

Uusi kynsien glitter 
geelilakkaus 

49 € 

Norm. 56 €

Liity jäseneksi ja treenaat 31.12. asti 
hintaan 3,90 € (norm. 24,90 €/kk). 
Lisätietoja verkkosivuilta.

Tonttulatte 
joulun tuo

ODOTATKO JOULUPUKKIA?



K idia second hand -myymälän hyllyjen väliin 

tuskin mahtuu. Uusia asiakkaita puikahte-

lee jatkuvasti vaaterekkien ja hyllyjen väliin. 

Kierrätetyt lastenvaatteet ovat selvästi suosiossa. 

Yrittäjä Anu Mäkinen on erityisen ilahtunut, että kierrä-

tetyt lelut ovat nouseet suosioon, melkeinpä  hittituot-

teeksi. ”Lapselle lelu on aina uusi,” Mäkinen huomauttaa 

ja jatkaa ”kierrätetty lelu on kaksinkertainen ilo.”

Vaatetta ja leluja pullollaan olevaan liikeeseen 

ei mahdu joulutontut puikkimaan, joten Kidian joulu 

näkyy enemmän sosiaalisessa mediassa, erityisesti 

Instagramissa. Siellä voi seurata ja osallistua lahja-

toivekampanjaan. Lahjatoivekampanjan kautta voi 

toteuttaa vähävaraisten lasten lahjatoiveita tuomalla 

ne Kidian myymälöihin, joista ne jaetaan edelleen. 

Kampanja järjestetään edellisvuoden tapaan yhdessä 

Hope ry:n kanssa. 

Vastuullisuuden ytimessä toimiva Kidia second 

hand pyrkii tekemään kierrättämisen mahdollisimman 

helpoksi. Siksi liikkeen sijainniksi on valikoitunut hyvien 

kulkuyhteyksien varrella sijaitseva Hertsi. ”Erityisesti 

vaatteiden myyjiä saattavat tulla kaukaakin, jopa 

Järvenpäästä,” Mäkinen sanoo. Lähialueiden asukkai-

den on tietysti helppo piipahtaa liikkeeseen vaikkapa 

matkalla ruokakaupasta kotiin. Osa asiakkaista käykin 

Kidiassa melkein päivittäin. 

Odottavien äitien ja vanhempien lisäksi ehkä 

yllättäväkin asiakasryhmä on isovanhemmat. ”Täyden 

palvelun periaatteen mukaisesti varmistamme, että 

meillä on myynnissä vain ajanmukaista ja hyväkuntoista 

vaatetta, jota on mukava ostaa lahjaksikin,” Mäkinen 

sanoo. Jos lapsen, tai vanhemman, vaatemakua on 

vaikea arvata, niin silloin lahjakortti on oiva valinta, 

Mäkinen vinkkaa.   

Kierrätettykin lelu sopii lahjaksi

Vasemmalla yrittäjä 
Anu Mäkinen sekä  
palvelupäällikkö  
Emilia Partti.

TEKSTI Riitta Supperi KUVA Vuokko Salo

Vastuullisuuden ytimessä toimiva Kidia second hand 
tekee kierrättämisen mahdollisimman helpoksi. 

ESITTELYSSÄ
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Hylo Care 
-silmäsarja
Tule keskustelemaan asian-
tuntijan kanssa ja tutustumaan 
laadukkaaseen Hylo silmä sarjaan. 

Sarjan asiantuntija on paikalla  
lauantaina 26.11.2022 klo 11–15.

Hylo Care -sarja on tarkoitettu  
silmien hyvinvointiin ja  
kuiville silmille.

Ma–Pe 8–21, La 9–18, Su 11–18

-10%
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Putinki pop up 27 UUTTA!

Silmäasema 38

Spacehub 26

Tunnin Kuva 30

Uudenmaan ruoka  
& Herttoniemen ruokapiiri 18 

RAVINTOLAT JA KAHVILAT

Cafe Noi 29

Espresso House 19
Fafa’s 23

King Döner 28

Jungle Juice Bar 20

Kotipizza 21

Luckiefun’s Sushibuffet 9
Ravintola Fat Lizard 1.–2. krs 25

Ravintola Noodle Story 22 
 
24Pesula 48

Herttoniemen Hautauspalvelu 44

Herttoniemen Kukka 43

Hiusneito 46

Nosto-automaatti 51

Peten suutari 45

Postin automaatti 50

Queen Nails 47

RF Market 49

Tokmanni
Wolt Market 52

Elixia E

Linnanrakentajantie 2 
00880 Helsinki

Liityntä
pysäköinti

Ma–Su 5–24

Kauppakeskus, Prisma ja  
pysäköintihalli

2 h ilmainen pysäköinti (kameratunnistus)

Ma–Su 6–24 hertsi.fi
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