
Oy Tievie Taloushallintopalvelut palvelu

Satu Viik Ky Päivittäistavarakaupan, postin ja veikkauksen palvelut elintarvike, päivittäistavara

Soitin oy Saarijärvi Musiikkialan tuotteet, huollot ja palvelut. erikoisliike

Kalatalouspalvelut Piilola Tmi Pyydettyä paikallista järvikalaa elintarvike
Tähtipolku talli - Sosiaalipedagogista 
hevostoimintas https://www.tahtipolku-talli-sosiaalipedagogista-hevostoimintaa.com/yhteydenotto/ palvelu

Rakennuspalvelu Finsira Erilaiset kodin remontit palvelu

Purola Farm Ratsastustunteja ja -leirejä, maastoja ja sosiaalipedagogista hevostoimintaa islanninhevosilla. liikuntapalvelu

Maa Liito Oy Kaikki maa aines kuljetukset+maanrakennustyöt palvelu
Kauppahuone Nurmela ay/K-Market 
Saarijärvi Kattavasti palveleva ruokakauppa Paavontiellä. Tarjoamme myös kotiinkuljetus palvelua.

elintarvike
Kauneus-ja Hiusklinikka Jaana

Saarijärven Ruustinna Oy Ruustinnassa voit nauttia lounasta, kahvilatuotteita. Kausittaiset brunssit ja juhlalounaat katamme myös.
kahvila-ravintola

Sahinahon Hunaja Hunajat sekä muut mehiläispesästä saatavat raaka-aineet (mehiläisvaha, siitepöly, perga, propolis)
elintarvike

Anituulia Ompelupalvelut (myös korjausompelu), verhoilutyöt sekä pintaremontit (sisä- ja ulkomaalaukset, tapetointi, 
laatoitus, lattianasennustyöt, listoitus, ym). palvelu

Liikelataamo/Enfoku Oy Kuntosalipalvelut liikuntapalvelu

Frisee Catering oy Paikallinen kahvila-ravintola joka tarjoaa monipuolisesti ravintolapalveluita ja lounasta. Myös tilaustuotteet 
ja oma leipomo. kahvila-ravintola

Juhan Autohuolto Paikallinen, ammattitaitoinen ja korkeatasoinen autokorjaamo. Henkilö- ja pakettiautojen huollot ja 
korjaukset. Rengas- ja vannemyynti, Autopesula ja vuokraustoimintaa. palvelu

Valmistan aikuisille ja lapsille asusteita kesään ja talveen kotimaisista, luonnonmukaisista ja  Saarijärveltä 
hankituista materiaaleista. Kohderyhmääni ovat juuri lapsiperheet. 

Yritykseni somet löytyvät Facebookista: Ommellen Clothing ja instagramista: ommellenclothing (Instagram 
aktiivisempi).

LARA terveys ja koulutus , Ensiapukoulutukset koulutus
Kurun Lomasaari Oy/Puuhapuisto 
Veijari

Puuhapuisto Veijarin pääsyliput, kausikortit ja grillikahvilatuotteet. Markkinoinnissa käytetään Puuhapuisto 
Veijari nimeä. vapaa-ajanvietto, kahvila

OivaTyö Oy OivaTyö tarjoaa asiakkaille kotiapua, siivousta, lastenhoitoapua, avustamista, kauppa ja asiointiapua sekä 
saattajapalvelua. palvelu

Kahvila-Ravintola Linnan Liisa Oy Lounas ark. 10.30-14.00, hampurilaisia, pitsoja, a´la carte, kahvilatuotteita, autotarvikkeita kahvila-ravintola

Keski-Suomen Kiinteistötekniikka Oy Keski-Suomen Kiinteistötekniikka tekee asuntokaupan kuntotarkastuksia, kosteusmittauksia ja 
energiatodistuksia. Energiatodistukset myös Ara:lta haettaviin energia-avustuksiin palvelu

SAARIJÄRVEN AUTOPALVELU OY SEO Ranta-Kivi, Saarijärven Autopalvelu Oy. Varaosa- korjaamo ja rengaspalvelut, kahvio-ravintola 
palvelut, Rolls, Helkama- polkupyörät ja Peugeot skootterit (myynti ja huolto) palvelu

FysioLuja Fysioterapia-, hieronta- ja Personal Training-palvelut saman katon alla. Kivun ja liikkeen asiantuntijuutta. 
Akuuttien ja kroonisten kipujen hoitoa ja ohjausta nykyaikaiseen tutkittuun tietoon perustuen. palvelu

Kotoaitta Ky Korjausompelu, sisustustuotteiden ompelu, kankaiden, lankojen ja käsityötarvikkeiden myynti palvelu

Leena Aijasaho -Voimavalokuva
Valokuvauspalvelut Saarijärvellä. Olen taustaltani luontovalokuvaaja. Myös ihmisiä kuvaan ulkona 
luonnonvalossa, aidoissa kuvattavalle tärkeissä paikoissa. Voin tulla kuvaamaan perheesi arkea tai juhlaa 
 lapsien leikkiä  aikuisia heille tärkeiden juttujen äärellä  Voin ikuistaa teidän mökkirannan maisemat  

palvelu

Wilawood Oy Puutuotteita paikallisesta visakoivusta ja muista kotimaisista puulajeista. Koruja, sisustus- ja 
kattaustuotteita. erikoisliike

RoppiLax savusauna ja elämys juhlat, korsumenu,koskenlasku ,tilalla kasvatettu kirjolohi monella muotoa vapaa-ajanvietto, kahvila

Tiliporras Yhtiöt Oy Tilitoimistopalvelut, Lakipalvelut ja Veroneuvonta, Taloushallinnon Järjestelmät palvelu

Saarijärven kansalaisopisto Kansalaisopiston kurssit eri aihealueilta: tietoa, taitoa ja taidetta koulutus

Viitasalo-opisto Taiteen perusopetusta musiikin ja tanssin taiteen aloilla kaiken ikäisille koulutus

T:mi Marika Svan
Energiahoitoa, joka poistaa stressiä ja tasapainottaa kehoa kaikilla tasoilla. Tarvittaessa myös tunnepuolen 
traumojen esim. pelkojen keventämistä. Yksi hoito on kestoltaan n. 1,5-2 tuntia, hinta 50€. Hoidot teen 
pääsääntöisesti kotonani Pajupurolla  Olet sydämellisesti tervetullut

palvelu

Tokmanni Oy Päivittäistavarat, vaatteet, pienkalusteet, kodintekstiilit, elintarvikkeita, pesuaineita, elektroniikkaa, 
remontointitarvikkeita, työkalut, puutarhantyökalut ja tarvikkeet sekä kasvit jne. päivittäistavarat

Saarijärven kaupungin vapaa-
aikapalvelut: uimahalli Saldokortti

liikuntapalvelu
Saarijärven kaupungin vapaa-
aikapalvelut: Paavonrinteet Kausikortti

liikuntapalvelu

Ruokala- ja kahvilatoiminta, torivalvontaSaarijärven työttömät ry

palvelu

kahvila

palveluKosmetologiset hoidot; Kasvohoidot,esim. nuorten iho-ongelmiin, jalka-ja käsihoidot

Ommellen Clothing
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