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Lemmikki on tutkitusti hyväksi
henkiselle hyvinvoinnille
Useissa eri tutkimuksissa on osoitettu lemmikkien lisäävän
omistajiensa hyvinvointia. Lemmikki tarjoaa henkistä tukea
kriisitilanteissa, antaa lohtua sekä auttaa rentoutumisessa ja
palautumisessa.

Lemmikki on hyvä
lohduttaja
Kun surun hetkellä tulee hakea lohtua joltain, suurin
osa kääntyy oman puolisonsa puoleen - mutta lemmikki tulee hyvänä kakkosena.
Kaikista vastanneista lemmikinomistajista yhteensä 31%
oli sitä mieltä, että oma lemmikki on paras lohduttaja.
Puolison parhaaksi lohduttajaksi koki 39% vastaajista,
perheen 19% ja ystävät 11%.
Hevoset ovat lemmikeistä
parhaita lohduttajia. Hevosenomistajista 35% vastasi
hevosen olevan paras lohduttaja, eli hevosenomistajien mielestä oma lemmikki
on jopa parempi lohduttaja kuin puoliso, jonka valitsi 31% hevosenomistajista.
Kissanomistajista 31% koki
kissansa parhaana lohduttaja ja koiranomistajista 30%.
Lemmikki voi auttaa
pääsemään kriisin yli
Lemmikit ovat hyviä avusta-

mieltä, että viettää mieluiten
oman lemmikkinsä kanssa aikaa rentoutuakseen ja
ladatakseen akkuja. Oma
puoliso on hyvänä kakkosena (25%) ja perhe ja ystävät
jaetulla kolmannella sijalla
(molemmat 18%).

jia myös kriisitilanteissa, sillä puolet vastaajista kertoi,
että lemmikki on auttanut
pääsemään yli kriisistä.
Hevoset ovat vastanneiden mukaan parhaita auttamaan kriisin yli, sillä hevostenomistajista 61% koki hevosensa auttaneen kriisissä.
Koiranomistajista 51% ja kissanomistajista 45% oli saanut lemmikistään kriisiapua.
Naiset

kokivat

saavansa

lemmikiltään enemmän tukea kriisitilanteessa kuin
miehet, sillä naisista 65%
vastasi lemmikin auttaneen
kriisistä selviämisessä, miehistä vain 35%.
Yksi syy miksi lemmikki on
niin hyvä auttamaan erilaisissa vaikeissa tilanteissa, on
että lemmikki välittää omistajastaan pyyteettömästi eikä tuomitse tai kyseenalaista. Lisäksi lemmikki auttaa
pitämään kiinni tavallisista
rutiineista ja antaa muuta
ajateltavaa.
Lemmikki auttaa omien akkujen laatamisessa
Moni lemmikinomistaja kokee lemmikkinsä olevan parasta seuraa akkujen lataamiseen. Kaikista vastanneista yhteensä 29% oli sitä

Lemmikeistä hevoset olivat
suosituin seuralainen akkujen lataamiseen: hevosenomistajista 37% valitsi lemmikkinsä ylitse muiden; koiranomistajista 33% ja kissanomistajista 23%.
Lemmikki vähentää
yksinäisyyden tunnetta
Jos on yksinäinen olo, lemmikki on hyvä apu siihenkin!
Kaikista vastaajista 84% koki olonsa vähemmän yksinäiseksi lemmikkinsä seurassa. Parasta seuraa ovat
koirat:
koiranomistajista
87% koki olonsa vähemmän
yksinäiseksi, kissan- ja hevosenomistajista 84% koki
lemmikin kanssa olonsa vähemmän yksinäiseksi.
Tiedot perustuvat Agria Eläinvakuutus Oy:n kyselyyn, joka
tehtiin yhteistyössä Xtreme
Insights AB:n kanssa marraskuussa 2019. Kyselyyn vastasi
1000 suomalaista lemmikinomistajaa, jolla on koira, kissa
tai hevonen.

Suomessa on
noin miljoona
kissan tai
koiran
omistavaa
taloutta
Suomalaiset ovat lemmikkikansaa. Suomalaistalouksista 41 prosentilla on kissa
tai koira. Yleisintä eläinten
omistaminen on maaseudulla sekä perheissä, joissa on
pieniä lapsia. Kissat ja koirat
ovat lähes yhtä yleisiä Suomessa. Neljällä kymmenestä
suomalaistaloudesta on lemmikkinä kissa tai koira. Suhteutettuna
kotitalouksien
määrään ilmenee, että noin
miljoonassa suomalaistaloudessa on lemmikkinä kissa
tai koira.

Yleisintä kissan tai koiran
omistaminen on talouksissa, joissa on alle 6-vuotiaita
lapsia. Maaseudulla kissan
tai koiran omistaminen on
lähes kaksi kertaa yleisempää kuin pääkaupunkiseudulla. Maaseudulla asuvista
kissan/koiran omistaa kuusi
kymmenestä taloudesta, kun
pääkaupunkiseudulla kissan/koiran omistaa 35 prosenttia talouksista.
Yli 55-vuotiailla on selvästi muita ikäryhmiä harvemmin lemmikkejä. Naiset ilmoittautuvat kissan omistajaksi useammin kuin miehet.

Lääkkeet
Lääkkeet turvallisesti
turvallisestilemmikillesi
lemmikillesi

kissanomaapteekki.fi
koiranomaapteekki.fi

Hoidamme lemmikkisi hampaista
hännänpäähän, tervetuloa!

Tilaa turvallisesti kotiisi

Ajanvaraus

www.alfapet.fi/nettiajanvaraus
tai p. 09 805 5900

Lämminhenkinen
eläinlääkäriasema

Tule tapaamaan Victor-kilpikonnaa, Fernando-muulia, veikeätä pesukarhua, käärmeitä, pupuja, poneja
sekä muita veikkoja. Anna Kotieläinpihan ja minizoon hellyttävien asukkien piristää päivääsi.
Koko perheen elämyksellinen eläintarha Helsingin kupeessa, Inkoon Degerbyssä.

Olemme avoinna ke-su klo 11–18

Tervetuloa Lomamäen Lemmikkipuistoon!

Hansatie 26,
02780 Espoo

www.alfapet.fi

lemmikkipuisto.fi

Lemmikit | 3
Lähetä juttuvinkki: Kodin
toimitus@letterbox.fi

6 | 2020

Paremmat
asuntokaupat?
Onnistuu!

Mitenkään kehumatta – meillä
Kiinteistömaailmassa asuntokaupat
tehdään tutkitusti nopeammin
ja keskimääräistä parempaan
hintaan*. Kun siis olet myymässä
asuntoasi Espoon seudulla, kutsu
apuun sen tehokkaamman kiinteistönvälitysketjun palvelevat ammattilaiset.
Meillä asuntokauppojesi onnistumista
edistävät kaikki Espoon ja tarpeen
tullen vaikka koko ketjumme välittäjät.
* KVKL:n hintaseurantapalvelu;
Käytettyjen asuntojen myyntiajat Suomessa.

Markkinajohtajan näkemyksellä tiedämme,
miten asunto vaihtaa omistajaa viisaimmin.

Kiinteistömaailma Espoo Espoonlahti,
Kauppakeskus Merituuli
Finnoonlaaksontie 9, 02270 Espoo
050 433 0963
espoonlahti@kiinteistomaailma.fi
Kiinteistömaailma Espoo
Etelä-Leppävaara
Bertel Jungin aukio 5 6. krs, 02600 Espoo
050 548 7675
etela-leppavaara@kiinteistomaailma.fi
Kiinteistömaailma Espoo Kauniainen,
Kauppakeskus Grani
Tunnelitie 4, 02700 Kauniainen
09 2311 0300
kauniainen@kiinteistomaailma.fi
Kiinteistömaailma Espoo Laaksolahti
Lähderannantie 22, 02720 Espoo
010 235 2210 (0,088 e/min)
laaksolahti@kiinteistomaailma.fi
Kiinteistömaailma Espoo Leppävaara,
Kauppakeskus Galleria
Konstaapelinkatu 4, 02650 Espoo
09 23110307
leppavaara@kiinteistomaailma.fi
Kiinteistömaailma Espoo Mankkaa
Mankkaantie 2-4, 02180 Espoo
044 402 1660
mankkaa@kiinteistomaailma.fi
Kiinteistömaailma Espoo Matinkylä,
Kauppakeskus Iso Omena
Piispansilta 11, 02230 Espoo
0400 606 331
isoomena@kiinteistomaailma.fi
Kiinteistömaailma Espoo Niittykumpu
Jousenpuistonkatu 2, 02200 Espoo
09 2310 1200
niittykumpu@kiinteistomaailma.fi
Kiinteistömaailma Espoo Tapiola
Tapiontori 1, 02100 Espoo
09 525 9600
tapiola@kiinteistomaailma.fi

kiinteistomaailma.fi/
espoo
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Allergianeuvonnan kuuma peruna:
Voiko allerginen tai astmaa sairastava ottaa lemmikin?
Lemmikkien hankinta mietityttää allergiaperheitä ympäri vuoden. Allergia- ja Astmaliiton allergianeuvonta saa säännöllisesti lemmikin hankintaan liittyviä kysymyksiä. Vastaus riippuu allergian tai astman
laadusta. Jo hankitusta lemmikistä on tuskallista luopua, joten asiaan kannattaakin perehtyä jo ennen kuin
menee eläinkauppaan.

- Ystävän lemmikin hoitaminen on hyvä tapa kokeilla
omaa sietokykyä. Lemmikki
olisi hyvä ottaa omaan kotiin hoidettavaksi joksikin
aikaa. Jos eläimen läheisyys
aiheuttaa hengitystieoireita,
hankinta on viisainta unohtaa, sanoo allergianeuvoja
Minne Miettinen Allergia- ja
Astmaliitosta.

kantautuvasta eläinpölystä.
Kaikki rodut allergisoivat
Minne Miettisen mukaan allergiavapaa koira- tai kissarotu on myytti. Kaikki rodut

allergisoivat, mutta ihmisten
reagointi eri roduille on yksilöllistä. Lisäksi eläimetkin
ovat mm. hilseilyltään yksilöllisiä. Pienlemmikit, kuten
kanit tai hamsterit, herkistävät nopeammin kuin kissat

tai koirat.
- Eläinallergiat eivät ole yhteydessä muihin allergioihin, vaikkakin allergisilla on
usein taipumus allergisoitua
usealle eri aiheuttajalle. Kis-

- Sen sijaan lieväoireisissa allergioissa tai perheissä,
joissa ei ole allergiaa, eläimen ottaminen on jopa suositeltavaa. Eläin toimii luonnonmukaisena sietokyvyn
kasvattajana, hän jatkaa.

salle allerginen saattaa herkistyä myös koiralle ja toisinpäin, Minne Miettinen
kertoo.

sa oireita kyläpaikan lemmikistä, on hyvä ottaa ennalta
allergialääkkeitä ja näin ehkäistä oireita.

Eläinallergian oireita ovat
mm. ihon kutina, vuotavat
silmät, aivastelu ja astmaatikolla saattaa ääni käheytyä.
Jos oireet ovat lieviä, niitä
ei pidä säikähtää. Eläimeen
tottumisen myötä ne voivat
jopa kadota. Hengitysoireisiin pitää suhtautua vakavammin. Jos tietää saavan-

Eläinallergia ei estä
asuntokauppoja
Usein allergianeuvonnasta
kysytään myös, uskaltaako
voimakkaasti allerginen ostaa asunnon, jossa on ollut
lemmikkejä. Tähän vastaus
on selkeämpi: kyllä, asunnon
voi hankkia, jos se puhdistetaan ennen muuttoa. Vakavasti allerginen
saattaa tarvita
kunnon siivouksen, jolloin
lattialistatkin
irrotetaan pölyjen pyyhkimiseksi, mutta yleensä normaali muuttosiivous riittää. Allergisen
ei kuitenkaan
kannata
itse
tehdä siivousta.

Minne Miettinen kertoo, että terveydenhuollossa ei tehdä allergiatestejä lemmikin
ottamista ajatellen, ja toisaalta testitulokset eivät olisikaan vedenpitäviä. Terveydenhuolto ei myöskään anna
siedätyshoitoa lemmikin pitämisen mahdollistamiseksi.
Sen sijaan siedätystä voi saada esimerkiksi opettaja, joka
oireilee oppilaiden mukana

Eläinsairaala
aisti
ELÄINSAIRAALA
AISTI
ÄINSAIRAALA
AISTI
Parasta hoitoa rakkaille perheenjäsenille

Parasta hoitoa rakkaille perheenjäsenille

oitoa rakkaille perheenjäsenille

• perusterveydenhoito
• kasvainsairaudet
perusterveydenhoito
• sisätaudit
• ortopedia
• perusterveydenhoito
•
kasvainsairaudet
sisätaudit
• hammashoidot
• sydänsairaudet
hammashoidot
• neurologia
• sisätaudit
• ortopedia• käytösklinikka
neurologia • akupunktio

• hammashoidot
• neurologia

Päivystys

• sydänsairaudet
Päivystys
kasvainsairaudet
viikonloppuisin
24h
• käytösklinikka
ortopedia
arkisin 20-08
•
puhsydänsairaudet
010 akupunktio
423 2142
Virtatie
9, Vantaa
käytösklinikka

viikonloppuisin 24h
arkisin 20-08
Päivystys
www.aisti.info
puh 010 423 2142
viikonloppuisin 24h
Virtatie
arkisin
20-08 9, Vantaa
puh 010 423 2142
Virtatie 9, Vantaa

www.aisti.info

akupunktio

LEMMIKKITAIVAS ON

ESPOOLAINEN
AMMATTITAITOINEN JA PALVELEVA ELÄINKAUPPA
Meiltä löydät laadukkaat ruoat, herkut,
lelut ja tarvikkeet – koirille, kissoille,
kaneille, jyrsijöille ja kaloille. Ja tietysti
lemmikit.
Mitä meiltä ei löydy sen voimme tilata.

KAUPPAKESKUS PIKKULAIVA JA VIHERLAAKSO

VIHERLAAKSO • ma-pe 10-19, la 10-15 • puh. 09-594 749
Kuusiniementie 2, 02710 Espoo • kauppa@lemmikkitaivas.fi • lemmikkitaivas.fi
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Veneilemään koiran kanssa

Viihdyttävä tietokirja
kertoo persoonallisista
kissoista ja heidän
tunnetuista palvelijoistaan

Suurin osa koirista pitää veneilystä ja tulee mielellään mukaan veneretkille. Pienillä helpoilla vinkeillä teet veneestä koiralle turvallisen ja
voit auttaa koiraasi nauttimaan veneilystä. Muista tietysti myös koiran
pelastusliivit!
Koiran pelastusliivit
Vaikka suurin osa koirista
osaa uida, tulee koiralla olla
pelastusliivit veneessä ja laiturilla. Veneestä veteen pudonnut koira on vaikea nostaa takaisin veneeseen, varsinkin isokokoinen koira. Tilanteesta tulee nopeasti hyvin stressaava sekä koiralle
että omistajalle.
Valitse koiran painolle sopiva pelastusliivi. Jos koirallasi on pitkä ja paksu turkki,
lisää koiran painoon pari kiloa, sillä märkä turkki tekee
koirasta painavamman. Pyydä tarvittaessa henkilökunnalta apua sopivan koon valintaan eläinkaupassa tai venetarvikeliikkeessä.
Pue koiralle pelastusliivit jo
laiturilla ja riisu ne vasta,
kun olette tulleet maihin.
Veneilyn vaaroja koiralle
Älä sido veneessä koiraasi
kiinni tavallisella hihnalla.
Hihna voi hetkessä muuttua
hengenvaaralliseksi hirttosilmukaksi, jos koira yrittää
hypätä veteen tai laiturille,

Levä tarttuu koiran turkkiin
ja leviää helposti elimistöön
koiran nuollessa itseään.
Huolehdi, että veneessä on
aina raikasta vettä, jotta koira ei juo merivettä. Merivesi voi aiheuttaa suolamyrkytyksen.
Kuva ja teksti:
Agria Eläinvakuutus.

tai putoaa veteen.
Jos koirasi on innokas uimari, sille voi tulla vesihäntä eli
hännänjuuren hermojen tulehdus. Vesihäntä on koiralle
kivulias ja uusiutuu helposti.
Kuivaa siis aina koira huolellisesti uimisen jälkeen. Kuivaa myös koiran korvat uinnin jälkeen, sillä kosteaksi
jääneisiin korviin voi tulla
korvatulehdus.
Veneeseen kannattaa ottaa
mukaan koiran ensiapupakkaus tavallisia vaivoja varten.
Merivesi ja sinilevä
Sinilevä on koirille vaarallisia. Älä päästä koiraa uimaan alueilla, joissa on tai
epäillään olevan sinilevää.

Kiehtovat kissat avaavat
meille näkymän satumaahan, jossa kehrääminen, naukuminen, raapiminen ja laiskottelu ovat vielä arvossaan.
Historian saatossa myös
monet erilaisilla luovuuden
aloilla menestyneet naiset ja
miehet ovat hurmaantuneet
kissojen maailmasta seuratessaan lemmikkinsä edesottamuksia. Uutuuskirja Kuuluisat kissat ja heidän ihmisensä kokoaa mielenkiintoisia tarinoita ja anekdootteja

Varmista koiran turvallisuus
veneessä ja maissa:
■■ Koiralla tulee olla pelastusliivit koko venematkan ajan ja laiturilla
■■ Huolehdi, että koiralla on rauhallinen ja suojaisa oma paikka veneessä
■■ Koiralla tulee aina olla raikasta vettä sekä varjoisa ja viileä oleskelupaikka
■■ Tee kunnon lenkki ennen veneilyä ja sen jälkeen
■■ Valitse vauhti koiran mukaan ja auta tarvittaessa koiraa pysymään tasapainossa aallokossa
■■ Älä tee liian pitkiä matkoja: 4–5 tuntia veneessä on pitkä aika koiralle, vaikka se nauttisikin veneilystä
■■ Jos vietätte aikaa paikoissa, joissa on paljon
punkkeja, käytä punkkikarkotetta ja tee päivittäinen punkkitarkastus
■■ Ota koiran ensiapupakkaus mukaan

kuuluisien karvapalleroiden
ja heidän kaksijalkaisten purkinavaajiensa elämästä.
Andreas Schlieperin ja Heike Reinecken tietoteos sisältää kolmekymmentä viihdyttävää tarinaa kissoista ja heidän kuuluisista isännistään
ja emännistään. Ihmiskuuluisuuksista mukana kirjassa
ovat mm. Haruki Murakami,
Frida Kahlo, Freddie Mercury, Winston Churchill, Charles Bukowski, Gustav Klimt,
Isaac Newton, T. S. Eliot,
Patricia Highsmith ja Doris
Lessing.
Tiesitkö esimerkiksi, että
Ernest Hemingway kasvatti kissoja, joilla oli normaalikatteja enemmän varpaita,
ja rakensi niille Key Westin kotiinsa oman kerroksen? Tai että Rosa Luxemburgin kissa Mimi tykkäsi
tapella Lenin-nimisen kollin kanssa, mutta istui ruokapöydässä esimerkillisen
hyvätapaisesti ihmisten
kanssa aterioidessaan?

Andreas Schlieper ja Heike Reinecke:
Kuuluisat kissat ja heidän ihmisensä
Alkuteos Legendäre Katzen und ihre Menschen |
Suomentanut Heli Naski
223 sivua. Bazarkustannus.
Saatavana painettuna kirjana ja sähkökirjana

Helpotusta koira-arkeen
Pesut, trimmaukset ja kynsien leikkaukset
helposti kaikenlaisille lemmikeille

Ylistörmä 4 | Olarinmäki | 02210 Espoo | 09 - 857 2144
info@trimmauspalvelu.fi | Ajanvaraus 24h | www.trimmauspalvelu.fi

Varaa numerosta 0201 750 200

Klinikkakyydillä eläinlääkäriin!
KUULUTKO RISKIRYHMÄÄN?

Suomen
Eläintuhkaus
Eläinystäväsi kauniille muistolle
Tarjoamme kaikki tuhkaamiseen ja
hautaamiseen liittyvät palvelut sekä tuotteet
saman katon alta.

Tarjoamme maksuttoman kyydin kotiovelta klinikalle ja takaisin kotiin
riskiryhmäläisten lemmikeille. Kuljetamme lemmikkisi Evidensian
eläinlääkäriasemille veloituksetta Helsingissä, Vantaalla, Espoossa ja
Kauniaisissa. Kuljetuspalvelu on perustettu eläinlääkärissä asioinnin
helpottamiseksi koronaepidemian aikana.
Aika vastaanotolle ja samalla kuljetuspalveluun varataan samalla
kertaa puhelimitse keskitetystä ajanvarausnumerosta: 0201 750 200

Surun kohdatessa, ota yhteyttä meihin tai
lähimpään yhteistyöeläinlääkäriimme. Löydät
lähimmän eläinlääkärin verkkosivuiltamme.
set@suomenelaintuhkaus.fi www.suomenelaintuhkaus.fi
020 33 1234
Löydät meidät Facebookista
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Nyt etsitään Suomen parasta lemmikille lässyttäjää!

Kilpailun käynnistävät tunnetut suomalaiset lemmikkiensä kanssa. Mukana lemmikeille lässyttämässä
ovat Arttu Wiskari ja Bonzo-koira, Jutta Larm ja Pätkis-kissa, Arttu Lindeman ja Freddie-koira sekä Eevi
Teittinen ja Lola-koira, jotka julkaisevat omat lepertelynäytteensä somekanavissaan.

Täyden palvelun
toimisto jo 25 vuotta
Leppävaaran toimisto

Konstaapelinkatu 3,
02650 Espoo
(Gallerian lähellä)
2 h ilmainen pysäköinti
hallissa
puh 09 2709 3501

Veteraaneille - 20%
alennus norm.hintaisista
arkuista ja uurnista
Yrittäjille ja Espoolaisille,
Kirkkonummelaisille sekä
Kauniaislaisille
-10% alennuksen arkuista
ja uurnista.
Voim. vuoden loppuun.

Aukioloajat osoitteesta
Maksuton ohjevihko ja
kustannusarvio

24 h päivystys:

050 051 2942

Myymme myös hautakiviä

Vaikuttajalla on älysormus
ja lemmikillä älypanta, jotka mittaavat muutoksia ihon
sähkönjohtavuudessa. Tästä
datasta mittaustieteen tohtori Pekko Vehviläinen pystyy kertomaan sekä lemmikin että omistajan reaktioista lässyttämiseen. Kilpailuun
osallistuvien reaktioita ei mitata.

signaalina”, kertoo viestintäpäällikkö Mikaela Jussila kilpailun järjestävästä Vaasan Sähköstä.

”Se on datan perusteella selvää, että ihminen ja koira
ymmärtävät toisiaan. Mutta sen sijaan se, pitääkö lemmikki lässytyksestä, on tapauskohtaista. Usein esimerkiksi koiran päivän kohokohtia ovat omistajan kotiinpaluu tai pääsy koirapuistoon.
Ei ehkä välttämättä se lässytyshetki”, Vehviläinen sanoo.

Voittaja saa palkinnoksi lemmikilleen vuoden ruoat, käytännössä 500 euron arvoisen lahjakortin
Mustiin ja Mirriin. Lisäksi kaikkien kilpailuun osallistuneiden kesken arvotaan viisi 30 euron arvoista lahjakorttia. Voittaja julkistetaan
livelähetyksessä Vaasan Sähkön somessa 24.6.2020. Finaalin juontaa
koko kansan hauskuuttaja Janne
Kataja.

Arttu Wiskari ja muutamat muut julkimot julkaisevat
omat lepertelynäytteensä somekanavissaan.
Wikipedia

Suomessa on aiemmin kilpailtu
koiralle lässyttämisestä. Lässytyskilpailuun voivat osallistua kaikki
Suomessa asuvat täysi-ikäiset ihmiset ja kaikenkarvaiset – ja miksei
karvattomatkin –
 lemmikit. Osallistumisaika on 25.5.–21.6.2020.

”Olemme kaikki kokeneet
hyvin poikkeuksellisen kevään, ja halusimme siksi tehdä jotain, joka toisi laajasti
hyvää mieltä koko Suomeen.
Lemmikille
lässyttämisen
SM-kisat ovat myös luonnollinen jatke kampanjallemme,
jossa eri tilanteissa mitataan
iholta tunnetasoa sähköisenä

Korjausompelu.net
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Näin kilpailuun voi osallistua:

Ompelija Susanna Nurmela
044 559 5860

Kuvaa video, jossa kuuluu lemmikille lässytyksesi sekä näkyy lemmikin
reaktio ääneen. Omien kasvojesi näyttäminen videolla on vapaavalintaista. Julkaise kilpailuvideo Instagramissa merkinnällä #lässytyksensm
(Instagram-tilin tulee olla julkinen, jotta osallistuminen näkyy) tai
lähetä video Instagramin tai Facebookin yksityisviestinä @vaasansahko.
Facebookissa voit osallistua myös julkaisemalla lässytysvideon kommentteihin.

Lakiasiaintoimisto

UUDENMAAN LAKIMIEHET OY
KAIKKI LAKIASIANNE EDULLISESTI VUOSIEN KOKEMUKSELLA
HAASTEHAKEMUKSET ● VASTINEET ● OIKEUDENKÄYNNIT ● VALITUKSET
• Riita- ja rikosasiat
• Perunkirjoitus- ja
perintöasiat
• Asuntokauppariidat
• Rakennusvirheriidat

• Avioerot ja ositukset
• Avioehtosopimukset,
testamentit
• Lasten elatus ja huolto
• Vuokrariidat

• Vahingonkorvausasiat
• Yritysjuridiikka
• Liikennejutut
• Kauppakirjat ym.
• Konkurssit

p. 09 622 4690 HELSINKI: Mannerheimintie 45 A 2, 00250 Helsinki
0400 503 494 ESPOO: Kivenlahti: Merivirta 5 A, 02320 Espoo
Avoinna klo 9-18. Tapaamiset ja puhelintiedustelut myös ilta-aikaan.
www.uudenmaanlakimiehet.fi lakiasiaintsto@uudenmaanlakimiehet.fi
MAKSUTON ALKUNEUVOTTELU - SERVICE ALSO IN ENGLISH

Luotettava yhteistyökumppani

BRALEVAN REMONTTIPALVELUT APUNASI!

Palvelemme sinua remontti- ja korjausasioissa koko pääkaupunkiseudun alueella.
Meiltä saat joka tilanteessa luotettavan avun, olipa tarpeesi iso tai pieni.
Palvelemme niin taloyhtiöitä, osakkaita kuin omakotitaloasukkaitakin.
Osakkaat ja omakotitaloasujat saavat suorittamistamme töistä kotitalousvähennyksen.
Kysy lisää remontti- ja korjaushankepalveluista ja sovi arviointikäynti!

braleva.fi/ota-yhteytta/

