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Joko sinä tiedät 

paikallisyritysten 

parhaat tarjoukset?

Paikallislehden nettisivu kokoaa alueen 

yritysten tuotteet ja palvelut yhteen 

paikkaan.

Varusmiehet keräävät lippaiden kanssa  
sotiemme veteraaneille
Nainen makaa hämärässä 
huoneessa hierontapöydällä. 
Virpi Kaasinen käsittelee 
parhaillaan hänen korviaan, 
mutta tuntemukset ovat ai-
van toisaalla. Meneillään on 
CST-hoito. 

Seuraavaksi vuorossa 
ovat kädet. Virpi Kaasinen 
selittää, että käsi tietää itse, 
millainen liikerata sille on 
parhaaksi. Asiakkaan käsi 
pyörii, välillä vinhaakin 
vauhtia, ja sitten se asettuu 
ylös. Paikkaan, minne käsi 
ei asiakkaan sanojen mukaan 
ole aikoihin noussut. Kah-
den tunnin hoidon aikana 
läpi käydään koko keho.

Ennen kohtaamista lem-
pääläisessä hoitohuoneessa 
Virpi Kaasinen on ehtinyt 
monenlaista. Ensimmäi-
seltä ammatiltaan hän on 
hieroja ja kuntosaliohjaaja. 
Seuraavaksi tie vei fysio-
terapiaopintoihin, joista 
valmistuttuaan hän pääsi 
töihin diakonissalaitokselle 
neurologian vaativalle kun-
toutuspuolelle.

– Siitä asti on ollut palo, 

että haluan auttaa ja tehdä 
kaikkeni asiakkaan hyväksi, 
hän kertoo.

Oulusta matka jatkui 
Jämsään. Jämsässä hän kuu-
li kalevalaisesta jäsenkorja-
uksesta. Kaasinen ryhtyi 
yrittäjäksi ja alkoi opiskella 
kalevalaista jäsenkorjausta. 
Kolmen vuoden kuluttua 
hän pätevöityi kalevalaiseksi 
jäsenkorjaajaksi.

Kaasinen koki, että vaih-
toehtoisilla hoitomuodoilla 
hän pystyi auttamaan asi-
akkaitaan paremmin. Ker-
ran hänen pitkäaikainen 
asiakkaansa saapui hoitoon 
selkeästi muuttuneena. Asi-
akas kertoi olleensa CST-
hoidossa.

– Lähdin katsomaan mikä 
hoito on noin hyvä, että siitä 
puhkeaa kukkaan, Kaasinen 
kertoo.

Samalla löytyi hänen oma 
juttunsa.  Hän on kouluttau-
tunut viidellä CST-kurssilla 
ja kertoo käyvänsä lisää niitä 
jatkuvasti.

– Tämä on se, mitä minut 
on tarkoitettu tekemään. 
CST-kurssilla ja kertoo.

Kuuden lapsen äiti saapui  
Lempäälään vuodenvaih-
teessa miehensä työn peräs-
sä. Yritykselle löytyivät tilat 
Real Parkista.

Useimmiten hänen luok-
seen tullaan silloin, kun 
mikään muu ei enää auta 
vaivaan.

– Ongelmia löytyy varvas-
kivusta lapsen ummetukseen 
ja papan asennon korjaami-
seen, Kaasinen luettelee.

Myös moni migreenistä 
kärsivä suuntaa hänen pa-
keilleen.

Hän kertoo, että hoidon 
tarkoituksena on saada keho 
tasapainoon ja selkäydinnes-
teet virtaamaan.  CST eli 
kraniosakraaliterapia pohjaa 
osteopatiaan ja kehon itse-
hoitomekanismiin. Hoito-
toimenpiteet itsessään ovat 
kevyitä ja pehmeitä.

Kaasisen kokemusten 
mukaan hoidot vaikuttavat 
jokaiseen hyvin yksilöllises-
ti. Kahta samanlaista hoitoa 
hän ei ole tehnyt. Hän ker-
too, että usein hoitoon liittyy 
dialogi, kun traumaattiset 
asiat nousevat pintaan. 
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kään muu ei enää auta vaivaan.
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ja papan asennon korjaami-
seen, Kaasinen luettelee.

Myös moni migreenistä 
kärsivä suuntaa hänen.

Hän kertoo, että hoidon 
tarkoituksena on saada keho 
tasapainoon ja selkäydinnes-
teet virtaamaan.  CST eli 
kraniosakraaliterapia pohjaa 
osteopatiaan ja kehon itse-
hoitomekanismiin. Hoito-
toimenpiteet itsessään ovat 
kevyitä ja pehmeitä.
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Hintoihin lisätään alv 24%.

käyntikortti-
koko 
82 x 50 mm

¼-sivun
mainos
125 x 180 mm

suurpanoraamabanneri
1190 x 300 pikseliä

pysty-
banneri
250 x 350 
pikseliä

Näy nyt!
Hei yrittäjä, 

Tiesithän, että markkinointiin 
kannattaa panostaa  
paikallisesti? Siten kasvatat 
yrityksesi tunnettuutta  
paikkakunnalla ja herätät 
potentiaalisten asiakkaidesi 
kiinnostuksen.

Lempäälän-Vesilahden  
Sanomat tavoittaa paikalliset 
kuluttajat, yritykset ja päättäjät 
sekä paperilehden että  
digitaalisten kanavien  
välityksellä.

Haluamme tukea yrityksesi 
taivalta auttamalla  
markkinoinnissa. Rakennetaan 
yhdessä yrityksesi brändistä 
entistä tunnetumpi. Meiltä 
löytyy siihen kaikki tarvittava 
osaaminen ja välineet.

MEDIAKORTTI 2019

Printtimainoksen äärelle 
pysähtyvät paperilehden 
lukijat. Lehden lukee 
viikoittain jopa yli 16 400 
ihmistä.

Nettibanneri lvs.fi:ssä ohjaa 
kiinnostuneet suoraan yrityksesi 
omille nettisivuille. Banneri saa 
näyttöjä jopa yli 10 000 viikossa.

Yrityksen sisältömarkkinointijuttu 
on toimittajan tekemä sisältö-
markkinointiteksti, joka tehdään 
toiveidesi mukaiseksi. Juttu 
julkaistaan paperilehdessä 
ja lvs.fi:ssä, josta jutun voi 
jakaa eteenpäin vaikkapa 
sosiaalisessa mediassa.

PRINTTI 
NETTIBANNERI

SISÄLTÖMARKKINOINTI

Kolmen kanavan kombo: 
printti + netti + sisältömarkkinointi

Ota 
paikallislehti 

avuksi yrityksesi 
polulle, niin hyödyt 

markkinoinnista 
heti!

Kolmen kombo sisältää:
• Mainos paperilehteen
• Nettibanneri viikoksi 

lvs.fi-sivustolle
• Sisältömarkkinointijuttu 

paperilehteen  
ja lvs.fi.fi-sivustolle

Jätti
paketti

Perus
paketti

= 2 535  €

= 1 130  €

+ alv

+ alv

3 x ¼ sivun mainos 
(sarja)

Suur-panoraamabanneri 
viikoksi

1 sivun 
sisältömarkkinointijuttu

(erikseen ostettuna 
3 525 € + alv)

(erikseen ostettuna 
1 525 € + alv)

3 x käyntikorttimainos 
(sarja)

Pystybanneri viikoksi

½ sivun 
sisältömarkkinointijuttu

Ota yhteyttä:
Asiakkuuspäällikkö 
Piia Kylliäinen  
puh. 044 347 7405 
piia.kylliainen@lvs.fi

Petri Vihavainen 
puh. 044 755 7268
petri.vihavainen@lvs.fi


