
Joululehti
Karusellin oma 

Lue ja hyödynnä Keravan parhaat joulutarjoukset!

Oi, miten 
kauniita 
vaatteita
Persoonallisilla 
lahjoilla 
rajana vain 
mielikuvitus

Lahjaksi 
sydämellä 
mietittyjä tarinoita

”

”



kauppakeskuskaruselli.fi 
Kauppakaari 10, 04200 Kerava

tuli Keravalle 
Joulu

Karusellin oma väki on pistänyt paras-
taan,

jotta sinä voit nauttia joulusta täydellä
sydämellä. Lue Karusellin poppoon 

haastatteluita, hauskoja lahjavinkkejä
ja erittäin hyviä tarjouksia.

Nähdään jouluostoksilla! 

”Oi, miten kauniita vaatteita”

Lahjaksi sydämellä 
mietittyjä tarinoita

Keravalaisten parhaat 
joulutarjoukset

Persoonallisilla lahjoilla rajana 
vain mielikuvitus

Lahjoja hyvinvointiin
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Hyvinvoinnin erikoisliikkeestä 
saat vitamiineja ja luonnollista 
kosmetiikkaa vauvasta vaariin, 
jouluherkkuja unohtamatta! 
Life tuotesarjan tuotteet osta 3 
maksa 2. Tarjoamme edullisimman. 
Voimassa 2.–5.12.2020.
 

Vuoden joululahja Kultajousesta!

Timanttisormus 0,16ct 399–499 € (norm. 599–699 €)
Timanttikorvakorut 0,18ct 399–449 € (norm. 599–649 €)
Timanttiriipus 0,10ct 249–299 € (norm. 349–399 €)

Koko setin ostajalle kultaketju kaupan päälle! 
(arvo 119–129 €)

 

Karusellin joulu

Joulun kauneimmat lahjat Hairlekiinista!
KMS Wonder Land -joulupakkaukset 
39 € (norm. 65 €). Tarjous voimassa niin  
kauan kuin tavaraa riittää. 
Laadukkaat GHD-muotoiluraudat -20 % 
auttavat tekemään jokaisesta päivästä 
hyvän hiuspäivän!  
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Edut voimassa 23.12.2020 asti tai niin kauan kuin tuotteita riittää,  
ellei toisin mainita. Pidätämme oikeudet muutoksiin.



Grace Fashionin lahjakortit. 
Lahjakortilla lahjansaaja saa itse valita  

mieleisen lahjan, koon ja värin.

Joululahjavinkki

Naisten ostosparatiisi Grace Fashion on ollut Karusellissa avajaisista saakka. 
Valikoima on suunniteltu muotia ja trendejä seuraavalle naiselle, joka arvostaa 
korkeaa laatua ja putiikkimerkkejä. Liikkeen kattavasta valikoimasta löytyy niin 
istuvat farkut kuin kauniit puserot, neuleet ja mekot – ja niihin sopivat asusteet.

Yrittäjä Anne Manner kertoo, että useimmin 
kuultu lause asiakkaiden huulilta on: ”Oi, miten 
kauniita vaatteita!”. 

”Meillä myydään eniten housuja ja farkkuja. 
Toiseksi eniten menee mekkoja. Ihanat neu-
leemme ovat myös suosittuja, kuten kašmir-  
ja muut pehmeät villaneuleet. Ne ovatkin mitä 
parhaita pehmeitä paketteja pukinkonttiin. 
Meiltä saa myös laadukkaita kotimaisia  
Lasessor-asusteita pipoista huiveihin”,  
Anne Manner kertoo valikoimasta.

Jokainen haluaa jouluna  
pukeutua kauniisti

Lahjakortit ovat olleet joka joulu suosittuja.  
Lisäksi liikkeessä paketoidaan lahjat odot-
taessa kauniisiin paketteihin. ”Miehet hakevat 
lahjoja vaimoilleen, äidit tyttärilleen ja kaikki 
naiset itselleen, sillä jokainen haluaa jouluna 

pukeutua kauniisti. Meillä lahjansaaja saa aina 
käydä vaihtamassa tuotteen, jos pakettiin on 
tullut esimerkiksi väärä koko. Joululahjojen 
vaihto-oikeus on voimassa tammikuun puoleen 
väliin asti”, Anne Manner kertoo.

Anne Manner on saanut asiakkailta paljon po-
sitiivista palautetta siitä, että pienen kaupungin 
pieneen kauppakeskukseen on turvallista tulla.
”Karusellissa on keskitetysti laaja valikoima 
liikkeitä ja palveluita. On kampaamoa, optikkolii-
kettä, kirjakauppaa, vaatekauppaa, ruokakaup-
paa ja korukauppaa. Ja kaikki ovat Keravan 
parhaita omalla alallaan! Tänne on kiva tulla 
viihtymään kahviloihin ja ravintoloihin. Ei tarvitse 
palella kylmällä kadulla ostosten välillä. Moni ei 
halua nyt käydä ruuhkaisissa ja ahtaissa tiloissa. 
Karusellissa saa shoppailla sopivasti omassa 
rauhassa”, Anne Manner summaa.

www.gracefashion.fi

”Oi, miten 
 kauniita vaatteita”

Grace Fashionin yrittäjä Anne 
Manner odottaa innolla tulevaa 
perhejoulua, koska kaikki hänen 
lapsensa saapuvat kotiin joulu-
aatoksi ja -päiväksi. 

Lindexiltä hauskat jouluasusteet 
alkaen 6,99 €.

 

Ilmainen optikon näöntarkastus (norm. 20€). 
Voimassa toistaiseksi. 

Meiltä ostettavissa myös lahjakortteja 
pukinkonttiin. Nissenillä on monipuolinen
valikoima edullisia silmälaseja ja 
helppo asioida! 

Instrumentariumista kaikki linssit -50 %.  
Voimassa 23.12.2020 asti. 

Meiltä ostettavissa myös lahjakortteja  
pukinkonttiin. Silmiesi hyvinvoinnista  
huolehtiminen on meille kunnia-asia.  
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Tunnin Kuvan monipuoliseen valikoimaan 
kuuluvat viralliset passikuvat, erilaiset  
kuvapalvelut, julistekuvat, kuvakirjat  
ja monenlaiset digitointipalvelut.  
Lahjaideoiden määrä on kuitenkin rajaton.

Fotomyyjä Johanna Hongan toimenkuva on 
laaja.”Asiakaspalvelutyöhön kuuluu paljon 
opastusta ja neuvontaa. Meiltä saa edustusku-
vat ja passikuvat. Kaikki myyjämme ovat am-
mattilaisia kuvankäsittelyssä. Koska nykyään 
kuvat on enimmäkseen puhelimessa, on kuvien 
tulostus meillä tosi suosittua, ja ne saa mukaan 
odottaessa. Asiakkaamme haluavat pitää esillä 
tärkeitä muistoja ja hetkiä. Elämän ihanat muis-
tot, lapsen juhlat, lomamatkat – ja oikeastaan 
myös ne arjen merkitykselliset hetket halutaan 
paperille”, Johanna Honka kertoo.

Omasta kuvasta omintakeinen lahja

Tunnin Kuvan joululahjavalikoima on laaja, ja 
mukavan persoonallinen. Rajana on vain mie-
likuvitus. ”Asiakkaan omista kuvista saa aivan 
valtavan määrän mitä erilaisimpia joululahjoja. 
Omilla kuvilla ja teksteillä voi teettää persoo-
nalliset julisteet, canvas-taulut, posliinimukit, 
termosmukit, kasvomaskit, tyynyliinat, kassit, 
palapelit, vuosikalenterit (oma kuva joka 

kuukaudelle), avaimenperät, kuvamagneetit, 
lasinaluset… Lista on loputon! Se on ihmisen 
omasta ideasta kiinni. Meille voi tulla vain 
ideanpoikasenkin kanssa, keksimme yhdessä 
mihin kaikkeen se jalostuu. Omasta kuvasta 
tehty lahja on hieno tapa muistella yhteisiä 
hetkiä. Osaamme myös käsitellä vanhoja kuvia 
uuteen loistoon. Niistä voidaan poistaa roskia 
tai parantaa värejä kuvankäsittelyllä”, Johanna 
Honka kertoo. 

Johanna Hongan mielestä Karuselli on kerava-
laisille paras paikka viihtyä ja hoitaa jouluhan-
kinnat kätevästi.”Karuselli on tosi siisti. Täällä 
on rauhallinen tunnelma, joten voi rauhassa 
katsella ja kierrellä. Shoppailun ei pitäisi olla 
stressaavaa, vaan rentouttavaa, kuten Karusel-
lissa”, Johanna Honka summaa. 

Lahjaksi läheiselle tai joulukorteiksi Tunnin Kuvan kuvatuloste omasta kuvasta 
jännittävän hohtavalle metallipintaiselle paperille. Tai tarrapaperille tulostetut 

omat etiketit esimerkiksi glögipulloihin tai hillopurkkeihin.

Joululahjavinkki

Persoonallisilla
lahjoilla rajana 
vain mielikuvitus

Tunnin Kuvan fotomyyjän Johanna Hongan mielestä
omassa joulussa parasta on hyvä ruoka ja perheen
kanssa rennosti loikoilu. 

Päivittäin vaihtuvat tarjoukset à la carte 
-listaltamme, tervetuloa!

 

Meiltä kaikki jouluherkut!

Dr. Oetker Ristorante pakastepizzat 216–390 g
(6,41-11,57/kg), ei gluteenittomat.
Nyt vain 5 € / 2 pkt, yksittäin 2,89 pkt  
(7,41–13,38/kg).

Coca-Cola ja Coca-Cola Zero
6 x 0,33 l (3,44/l), sis.pantit 0,90.
Nyt vain 3,49 € 6-pack. 
Voimassa koko joulukuun.
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Life-liikkeestä villatossut 100 % lampaan villasta, vegaanisia luomuglögejä ja luomu-
suklaata. Varo, etteivät nämä suositut tuotteet lopu kesken! Muista lisäksi Life-sarjan 

omat tuotteet: osta 3 maksa 2, joulun kunniaksi me tarjoamme edullisimman.

Joululahjavinkki

Life-tuotesarjan luontaistuotteet ja luonnonkosmetiikka on suunniteltu pohjois-
maisten ihmisten tarpeisiin. Life-tuotteet ovat tarkkaan tutkittuja ja ne valmis-
tetaan alan korkeat laatustandardit täyttävissä tehtaissa. Tuotesarjaan kuuluu 
superfoodeja, kosmetiikkaa, vitamiineja, kivennäisaineita, rasvahappoja sekä 
erilaisia yrttivalmisteita. Sarjassa on myös täysin ainutlaatuisia tuotteita,  
joita ei saa muualta, lompakolle turvalliseen hintaan. 

Life-liikkeen myymälävastaava  Sirpa Salosen 
työhön kuuluu myyntityötä, tilauksista ja työ-
vuoroista huolehtimista, budjetin pilkkomista 
ja erityisesti se, että hommat myymälässä rul-
laavat hienosti. Kosmetologitaustansa vuoksi 
kosmetiikka on lähellä Sirpa Salosen sydäntä.

”Tällä hetkellä suosittuja tuotteita ovat C- ja 
D-vitamiinit. Ihmiset reagoivat stressiin helposti 
vatsallaan, joten vatsavaivojen hoitoon haetaan 
myös paljon apua. Oman tuotesarjamme tuot-
teet ovat tosi laadukkaita ja tutkittuja, niitä löy-
tyy kaikista myymälöistämme ympäri Suomea. 
Laadusta kertoo esimerkiksi se, että Omega3- 
valmisteen tehdas on lähellä sitä paikkaa, 
mistä kalat pyydystetään. Ilman välikäsiä myös 
hinnat pysyvät edullisina. Kosmetologina lähel-
lä sydäntäni on myös esimerkiksi Boho-meik-

kisarja, joka on erityisesti somevaikuttajien 
suosikki. Aivan ihania ovat myös suomalaisen 
Luonkos-sarjan öljynpuhdistuskakut ja varta-
lovoiteet. Kannattaa myös tutustua kotimaisen 
Flow Cosmeticsin luonnonmukaisiin tuotteisiin 
vartalolle, kasvoille ja hiuksille”, Sirpa Salonen 
kehuu.

Sirpa Salosen mielestä joulun hankinnat kan-
nattaa keskittää Karuselliin. Kun ostosten teko 
sujuu nopeasti ja helposti, jää enemmän aikaa 
nauttia joulusta. 

”Karusellissa on kätevästi kaikki palvelut mitä 
päivittäisiin tarpeisiin tulee. Kaikki on kompak-
tisti samojen seinien sisällä. Etsimiseen ei kulu 
turhaa aikaa, kun kaikki löytyy helposti”, Sirpa 
Salonen summaa. 

Lahjoja 
hyvinvointiin

Life-liikkeen myymälävastaava Sirpa Salonen
toivoo omaan jouluunsa rentoutta, rauhallisuutta 
ja hyvää joulukauppaa!  

Mauri Kunnas: Joulupukin joululoma 29,95 €
Escape room  -pakohuonepeli 37,95 €

Läheiselle persoonallinen kuvamuki omalla 
kuvallasi ja tekstilläsi. Nopea toimitus. 
Tarjoushinta 15 € (norm. 19,90 €)

Voit tilata kuvat myös suoraan puhelimen  
kuvagalleriasta. Myyjämme auttavat mielellään.
Voit tehdä tilauksen myös etukäteen puhelimellasi 
osoitteessa tunninkuva.fi

Suomalaisen
lahjavinkit

Ratkaisetko 
pakohuonepelin 
koodin ajoissa?

Mitä Korva-
tunturilla tehdään 

joulun jälkeen?

37952995
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Kuivakukat -20%, tarjous 
voimassa 13.12.2020 asti.

Karusellin joulu



Suomalaisesta kirjakaupasta paikallisen 
kuvataiteilijan Katja Saarion kortteja ja 

vuosikalenteri upeilla kuvituksilla.

Joululahjavinkki

Suomalainen Kirjakauppa tuo keravalaisille laajan valikoiman kirjoja, tarinoita 
kaikissa muodoissa ja moniin makuihin sopivaksi. Valikoimasta löytyvät myös 
lelut, pelit, toimisto- ja opiskelutarvikkeet, oppikirjat ja askartelutarvikkeet.

Suomalaisen kirjakaupan myyjä Jenni Luuk-
kanen pitää asiakaspalvelusta, sillä asiakkaita 
varten töihin tullaan. ”Meillä on uskollinen asia-
kaskunta, mikä on ollut ihana huomata. Tuote-
valikoima on tehty heitä varten. Nyt ovat olleet 
kovasti kysyttyjä kaikki perheiden yhdessä 
tekemiseen liittyvät tuotteet kuten esimerkiksi 
palapelit ja lautapelit. Perheen pienimmille me-
nee paljon leluja. Ja mitä ei myymälästämme 
löydy, tilaamme asiakkaan toiveiden mukaan 
tuotteet tänne ilman toimituskuluja”, Jenni 
Luukkanen kertoo. 

Tarinat vievät mielikuvituksen lähteille  

Tuntuu kuin kaikki Suomalaisen kirjakaupan myy-
jät olisivat aitoja jouluihmisiä. He ovat kesästä 
saakka rynnänneet aina innoissaan avaamaan 
tuotelähetyksiä ja pohtimaan lahjaideoita. Jenni 
Luukkasella onkin pitkä lahjalista mielessään.

”Kirja on arvostettu lahja kenelle tahansa. 
Tarinat vievät mielikuvituksen lähteille. Sen 
huomaa, että kirjalahjat ovat usein sydämellä 
mietittyjä. Lapsille ja nuorille suosittelen Mauri 
Kunnaksen Joulupukin joululomaa. Tubettajien 
kirjat ovat myös tosi toivottuja, kuten Miklun 
Universumin paras -kirja. Kaunokirjallisuuden 
puolelta suositan Suomalaisen vuoden kirjaa 
ja Finlandia-ehdokasta Tommi Kinnusen Ei 
kertonut katuvansa. Myös Miika Nousiaisen 
Pintaremontti on mainio. Cristian Rönnbackan 
kahdeksas Hautalehto-romaani on loistava 
lahja jännärin ystävälle. Paikallinen kirjailija 
Rönnbacka vierailee meillä usein, joten hyvällä 
tuurilla saa vielä signeerauksen mukaan. 
Tietokirjoista haluan nostaa esimerkiksi Barack 
Obaman elämänkerran. Pelejä löytyy joka kate-
goriaan: lasten ja perheen peleistä strategia- ja 
partypeleihin, Jennin Luukkanen luettelee.

Jenni Luukkasen mielestä Karuselliin kannattaa 
tulla hyvän asiakaspalvelun vuoksi. 

”Karusellissa kaikki liikkeet satsaavat hyvään 
asiakaspalveluun. Suomalaisessa kirjakau-
passa voi esimerkiksi käyttää ’Varaa ja nouda’ 
-palvelua, jolla voi tilata tuotteet etukäteen 
valmiiksi kassalle odottamaan. Kun Karusellin 
kaikilla liikkeillä on tämä sama asiakaspalve-
luasenne, se todella helpottaa asiointia,” Jenni 
Luukkanen summaa.

Tarinat vievät  
mielikuvituksen lähteille

Karusellin
jouluinfo

Aukiolo  

Karusellin ovet avoinna
ma-pe klo 8–21
la klo 9–21
su klo 10–20

Katso joulun poikkeusaukioloajat:  
kauppakeskuskaruselli.fi

Suurin osa liikkeistä palvelee
ma-pe klo 10–19
la klo 10–18
su klo 12–16

Katso täältä liikekohtaiset aukioloajat:  
kauppakeskuskaruselli.fi

K-Supermarket palvelee
ma-pe klo 8–21
la klo 9–21
su klo 10–20

Pysäköinti  

Kauppakeskus Karusellissa on  
vuorokaudessa ajoneuvokohtainen 
kahden (2) tunnin maksuton pysäköinti.  
Kahden ilmaisen tunnin jälkeen  
pysäköiminen maksaa vain 1 €/h.

Liikenneyhteydet 

Karuselli sijaitsee Keravan keskustassa 
hyvien julkisten kulkuyhteyksien varrella, 
kivenheiton päässä Keravan asemalta. 
Katso tarkemmat kulkuyhteydet  
osoitteesta hsl.fi tai vr.fi.

        kauppakeskuskaruselli 
 
        @kauppakeskuskaruselli

1110

kauppakeskuskaruselli.fi 
Kauppakaari 10, 04200 Kerava

Suomalaisen kirjakaupan Jenni Luukkasen esikoinen on syntynyt 
joulupäivänä eli joulu on hänen perheelleen merkityksellinen 
tuplajuhla, jossa tärkeintä on kotona yhdessäolo, hyvä ruoka ja 
lapsen syntymäpäivän juhliminen. 

Haluamme varmistaa turvallisen asioinnin asiakkaillemme. 
Tule vain terveenä, muista turvaväli ja huolehdi hyvästä käsihygieniasta.  

Suosittelemme kasvomaskin käyttöä.



Tervetuloa 
Karuselliin!

Karuselli on viihtyisä kohtauspaikka keskellä Keravaa. 
Meillä sinun on helppo hoitaa arjen asiat ruokaostoksista kampaajalla käyntiin. 

Erikoisliikkeistä löydät kaikkea kirjoista silmälaseihin ja koruista kuviin 
sekä hyvinvointiin. Karuselli tuo Keravalle uusia makuja, joten meille

 on kiva poiketa syömään ystävien tai perheen kanssa.

Meiltä saat aina parkkipaikan, ja pysäköit 2 tuntia ilmaiseksi. 

kauppakeskuskaruselli @kauppakeskuskaruselli

kauppakeskuskaruselli.fi


