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Vierelläsi
tänään ja
huomenna

Pääkirjoitus

Vierelläsi jo 20 vuotta.
Kauppakeskus Arabian historia

rinnalle on tullut myös uusia, toivottuja tulokkaita.
Varsinkin monet ravintola- ja kahvilapalvelut ovat
ilahduttaneet asiakkaita läheltä ja kaukaa.

ulottuu pidemmälle kuin vain

20 vuotta taaksepäin. Aiemmin

Kotisaaren ja Ingmanin tehtaina

toimineet rakennukset tyhjenivät

1990-luvun alussa, kun ne

jäivät yrityksille liian pieniksi.

Vapautuneeseen tilaan alettiin
suunnitella kauppakeskuksen
rakentamista pikkuhiljaa

vilkastuvan asuinalueen keskiöön.

Kauppakeskus Arabia sai alkunsa.

20 vuodessa ehtii tapahtua monenlaista, vaikka päällepäin kauppakeskuksen arki näyttäisikin
kovin tavanomaiselta. Joskus asiakkaan elämää
pääsee seuraamaan vierestä lapsesta aikuisuuteen saakka. Tärkeästä työkaverista saattaakin
tulla myös vaimo. Esimerkiksi tällaiset tarinat ovat
osa Arabiaa.
Tänä vuonna juhlitaan Kauppakeskus Arabian 20.
syntymäpäivää. Kiitos, että kuljet matkassamme
tänään ja huomenna!
Juhlalle on monta hyvää syytä. Useampi Arabian
liike on pysynyt kauppakeskuksen riveissä ensimmäisestä päivästä asti. Vuosien varrella niiden

Huolimatta siitä, oletko uusi tai vakiintunut asiakas, nopeasti paikalla pyörähtävä tai useamman
hetken aikaa viettävä vierailija, tämä on meidän
yhteinen juhla. Avioliitossa 20. vuosipäivästä puhuttaisiin pronssihääpäivänä. Siksi tämän juhlavuoden tunnistaa pronssin sävystä esimerkiksi
Arabian logossa.
Emme suotta vertaa 20. juhlavuotta avioliittoon.
Meille se symboloi Kauppakeskus Arabian ja sen
asiakkaiden välillä pitkään jatkunutta liittoa. Tarvitsemme toisiamme monin tavoin: ilman asiakkaitamme ei olisi meitä, ja ilman meitä asiakkaidemme arki näyttäisi taatusti kovin erilaiselta.
Tästä juhlalehdestä voit lukea erilaisia tarinoita
Kauppakeskus Arabiasta sekä sen työntekijöistä
ja asiakkaista. Lehden sivuilta löydät myös juhlavuoden arvoisia tarjouksia ja etuja. Nettisivuiltamme ja sosiaalisesta mediasta voit seurata
tarkemmin kauppakeskuksen tulevaa synttäriohjelmaa.
Lämmin kiitos asiakkaillemme 20 yhteisestä
vuodesta.
<3 Kauppakeskus Arabian väki
Lähteet: Artova

Synttäriviikko huipentuu la 12.3. –

kauppakeskuksessa paljon tekemistä ja nähtävää
poniratsastuksesta sambakulkueeseen!
Tutustu ohjelmaan

kauppakeskusarabia.fi/arabia-20-vuotta.
Tämä lehti on hiilineutraali painotuote.
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Arabianrantalaiset
juomatrendien
aallonharjalla

Irtokarkit
4,99 €/kg

Kotimaista
mutakakku 1,59 €

Alkon Hanna Sippu ilahtuu, kun

Kauppakeskus Arabian asiakkaat

400 g pakaste
3,98 €/kg

jäävät pidemmäksi aikaa juttelemaan
ja keskustelemaan vaikkapa viineistä

tai verkkokaupan käytöstä. Alkon ilme
ja valikoima ovat muuttuneet useaan

Vadelma-mocktail

otteeseen vuosien varrella, mutta

Alkon asiantuntijan kehittämä vaaleanpunainen

yhteisöllinen tunnelma on säilynyt

mocktail saa värinsä vadelmasta. Helppo ja näyttävä

Arabian liikkeessä vuodesta toiseen.

tarjottava sopii myös raikkaaksi jälkiruoaksi.

Alkossa trendit vaihtuvat tiuhaan tahtiin. Arabian Alkon

hapokkuuden tasapainoksi makeutta.

reämmät valinnat ja ympäristöystävällisyys kiinnostavat

Valmistusaineet :

Sokerireunus on oleellinen osa juomaa, sillä se tuo

palvelupäällikkö Hanna Sippu kertoo, että erityisesti vih-

• hienoa sokeria
• limetti
• vadelmasorbettia
• rosmariinin oksa
• vadelmia
• 8–12 cl alkoholitonta kuohuviiniä
• vaahtokarkkisydän tai makeinen koristeeksi

tällä hetkellä.

“Asiakkaamme ovat hyvin valveutuneita ja valitsevat mielellään esimerkiksi luomutuotteita. Myös kierrättämiseen

sitoudutaan aiempaa enemmän. Esimerkiksi viinien hanapakkauksien pusseja on hankala kierrättää itse, mutta ne

saa tuoda nykyään liikkeeseen. Täältä ne jatkavat matkaa
muun muassa sementin raaka-aineeksi”, Hanna kertoo.

Maailmallakin nopeasti levinnyt sober curious -trendi näkyy Alkossa alkoholittomien tuotteiden kasvavana suosiona.

“Alkoholittomien vaihtoehtojen valikoima on myös laajentunut merkittävästi. Muutoin esimerkiksi raikkaus ja keve-

ys kiinnostavat tuotteissa. Varsinkin kesäaikaan rosee- ja

“Lisäksi verkkokauppaa hyödynnetään usein, ja on ollut
hauskaa yhteistuumin käydä sen käyttöä läpi asiakkaiden

kanssa. Vaikka lempijuomaa ei olisi meidän valikoimas-

samme, mitä tahansa Alkon tuotetta voi tilata verkkokaupan tai puhelinsovelluksen kautta omaan lähiliikkeeseen”,
Hanna kertoo.

“Myös toiveita valikoimasta annetaan Alkotoive-sivuston

kuohuviinit kasvattavat suosiotaan.”

kautta paljon. Yhteisöllisyys ja hyvä henki näkyvät koko

Arabian Alko ei ole ketjun liikkeiden suurimmasta pääs-

mällä asiakkaiden toiveita aktiivisesti läpi.”

kauppakeskuksessa. Pyrimme sitä myös tukemaan käy-

tä, mutta siitä on myös paljon iloa. Monet asiakkaat ovat

Valmistusohjeet:
• Tee lasiin sokerireunus. Sokeri pysyy lasin reunoilla,
kun ensin pyyhkäiset limettiviipaleella lasin suuaukon
ja painat sen sitten sokeriin.
• Ota sorbetista 2–3 pientä palloa teelusikan avulla ja
lisää ne lasiin.
• Lisää 2–3 ohutta limetin siivua.
• Täytä lasi alkoholittomalla kuohuviinillä.
• Laita rosmariinin oksa lasiin ja lisää tuoreet vadelmat.
• Viimeistele drinkki makeisella.

juomana alkoholipitoista Pirteä ja hedelmäinen

keskusteluja sopivimpien vaihtoehtojen löytämisestä.
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Kuva : Johanna Myllymäki
Resepti : Santeri Saarinen, Alko

Tämä lehti on hiilineutraali painotuote.

0,33 l / 24-pack
-22 % (Norm. 10,99 €). Litrahinta
0,77 €/l. Hinta sisältää pantit.
Enintään 3 erää/talous.

Paulig Juhla
Mokka –42 %

Suodatinjauhatus,
500 g, 3 kpl/10 €, 6,67 €/kg
(norm. 17,40 €, hinta yksittäin
5,80 €) maks. 3 kpl/talous.

Jos haluat tehdä mocktailin sijasta cocktailin, käytä
-makutyypin kuohuviiniä.

tulleet tutuksi, ja henkilökunta käykin mielellään liikkeessä

BONAQUA
Villivadelma
8,50 €

Maalaiscroissant

–29 %

0,39 €/kpl, 68 g,
5,74 €/kg (0,55 €/kpl)

Tarjoukset voimassa 7.-13.3.2022 tai niin kauan kuin tavaraa riittää, ellei toisin mainita.
Tämä lehti on hiilineutraali painotuote.
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“Yrittäjän
pärjäämisestä
kannetaan
aitoa huolta”

Aamutarjous klo 10 saakka:

Voicroissant
&
UUNIsuodatinkahvi
PERUNA
3,50 € Yhdellä täytteellä 10,90

Kahdella täytteellä 12,90

S-koko.
(Norm.6,60 €). Tarjoillaan sivusalaatiin kera.

Kaksi täytettä yhden hinnalla:

Uuniperunat
10,50 €

(Norm. 12,50 €)
Tarjoillaan lisukesalaatin kera.

Ilmainen juoma
lounasaikaan

klo 10:30–14:00.
Kun syöt ravintolassa, voit juoda
niin paljon kuin haluat. Take away
-tilausten mukaan 0,5 l juoma.

Kauppakeskus Arabiassa taukojen

Tilaa helposti
www.kotipizza.fi kautta

pitämisestä huolehtii muun muassa
kahvila Robert’s Coffee. Kahvilan

omistaja Päivi Laitinen on saanut seurata

Arabian kehitystä sen historian alusta
asti. Erityisen mieleenpainuvaa on

Onnenkierre ja
kahvi

Kaksi
valitsemaasi
patonkia

ollut huomata asiakkaiden uskollisuus
paikallisia yrittäjiä kohtaan.

4€

12 €

Savosta Helsinkiin 2000-luvun alussa muuttanut Päivi

Laitinen päätyi Kauppakeskus Arabian kahvilayrittäjäksi

vähän sattumalta. Takana oli jo aiempaa kokemusta yrittäjänä, ja tieto Arabianrannan alueelle rakennettavasta

kauppakeskuksesta herätti mielenkiinnon aloittaa oma
kahvilayritys.

“Arabian rakentamisen prosessi oli siitä erikoinen, että

alueelle syntyi ensin kauppakeskus, ja vasta sitten asukkaat muuttivat sen ympärille”, Päivi muistelee.

“Jossain kohtaa on tietenkin mietityttänyt, onko tällaisella alueella kannattavaa pitää yritystä. Loppujen lopuksi

tästähän on tullut ihastuttava paikka – ja kehitys oikeaan

“Niin sanotusti omista yrittäjistä todella huolehditaan ja

pärjäämisestä kannetaan aitoa huolta. Asiakkaat ovat tukeneet toimintaa viime vuosina enemmän kuin olisin uskonutkaan”, Päivi sanoo.

“On myös tärkeää, että asiakkaat saavat sitoutumisestaan

vastapalvelusta ja yhteisöllisyydestä pidetään kiinni. Uusia

ja hyviä kehitysaskeleita on otettu Arabiassa tiuhaan, mi-

kä on hienoa. Esimerkiksi onnistuneilla remonteilla ja liikeli-

säyksillä on saatu todella toimivia muutoksia aikaan.”

Kuwano taco
ja sushi

Lounashintaan 12,50 € /
à la carte 14,50 €
Taco kana- tai tofutäytteellä.
Sushilajitelma saatavana
kasvistäytteillä. Sis.
salaattipöydän, jälkiruuan ja
kahvin tai teen.

Kuwano tacos

Lounashintaan 12,50 € /
à la carte 14,50 €
Kana- tai tofutäytteellä.
Sis. salaattipöydän, jälkiruuan
ja kahvin tai teen.

suuntaan vain jatkuu.”

Laitinen huomasi jo ennen pandemia-aikaa, että Arabianrannassa asiakasuskollisuus tuntuu olevan monia muita
Helsingin alueita voimakkaampaa. Paikallisen kahvilan ja

Kenraali Tson
kanaa 12 €

yrittäjän aktiivinen tukeminen on viime vuosien aikana ainoastaan korostunut.
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Norm. hinta 17 €
Valitse tulinen tai mieto.

Tämä lehti on hiilineutraali painotuote.

Naudanlihaa Sichuanpippurikastikkeessa
12 €
Norm. hinta 16 €
Tulinen.

Tarjoukset voimassa 7.-13.3.2022 tai niin kauan kuin tavaraa riittää, ellei toisin mainita.
Tämä lehti on hiilineutraali painotuote.

7

Arabian 20 vuoden tarina

2020

2009

Arabia saa uudet kotisivut.
Ollaan ajan hermolla.

2002

Kauppakeskus Arabian
avajaiset. Tästä se lähtee!

2015

Arabianrannan
kaupunginosa valmistuu.
Se tekee Kauppakeskus
Arabian roolista yhä
tärkeämmän.

2012

1990-luvun alku

2019

Arabia 10 vuotta.
Suuri juhlavuosi!

Kotisaaren ja Ingmanin
tehdasrakennukset jäävät
tyhjilleen. Kauppakeskuksen
suunnittelu alkaa.

2000

Uusi logo, nettisivut,
remontteja... Arabia
näyttää ihan upouudelta!

Arabian brändiuudistus
saa tuulta alleen. Vain
taivas on rajana.

2015

2010

Tärkeitä tapahtumia

2021

Sitä saa, mitä tilaa –
ravintolamaailma uudistuu
asiakkaiden toiveesta.

2022

Arabian 20. syntymäpäivä.
Tervetuloa pronssijuhlavuoden
viettoon!

2020

2022

2017

Suomi 100 vuotta –
uskomaton juhlavuosi!

2002

Markka vaihtuu euroksi.

2011 ja 2019

Suomelle 2. ja 3. jääkiekon
MM-kulta. Torille!

NOBEL
2006

Hard Rock Hallelujah!
Suomi voittaa Euroviisut
ensimmäistä kertaa.
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2008

Martti Ahtisaari saa
Nobelin rauhanpalkinnon.

Tämä lehti on hiilineutraali painotuote.

Tämä lehti on hiilineutraali painotuote.

Lähteet: Artova, Wikipedia
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Kauppakeskuksen
rakennuksen historia
elää Silmästen
asiakkaiden kautta

Tutustu Fressi 24h
Arabia -kuntosaliin
21 päivää täysin
veloituksetta.

Treenaa huhtikuun
loppuun –50 %
alennuksella.

Alennuksessa monia
eri tuotteita –20 %

Roima-tuotteet

Hanki ilmainen kokeilujakso netistä:
fressi.fi/testaa.

• Black Box -kissanhiekka 10 l
11,99 € (14,99 €/ltk)
• Koirien täysravinnot 2 kg pussit
11,19–12,79 € (13,99–15,99 €/ps)
• Kissojen täysravinnot 300 g pussit
3,99–4,79 € (4,99–5,99 €/ps)

Arabian historian alusta asti

kauppakeskuksessa toiminut Silmäset

Hanki nyt asiakkuus Fressi 24h Arabia
-kuntosalille ja treenaa huhtikuun
loppuun. Tutustu tarjoukseen ja hanki
asiakkuus netistä: fressi.fi/aloita.

Roima-märkäruokapurkit 3,19 €
(Norm. 3,99 €/tölkki) 400 g
(kana, possu, nauta)
Uutuutena lämpökuivatut
kanaherkut 2,79–3,99 €
(Norm. 3,49–4,99 €/ps) 120 g

on tärkeä osa alueen palveluja. Sen
lisäksi, että asiakkaista on tullut

tärkeitä ja tuttuja, he myös omalta

Aloita pilates –
alkeiskurssit
alennuksessa

osaltaan kantavat mukanaan

rakennuksen historiaa paljon Arabian

7.–15.3. välisenä aikana varatut
alkeis- ja tutustumiskurssit –20 %

tarinaa kauempaa.

Kurssiaikataulu: pilatesstudio.fi/kurssit

Pilatesta kotona – Onlinejäsenyydet –20 %*
1 kk jäsenyys: 15,92 € (19,90 €)
3 kk jäsenyys: 43,12 € (53,90 €)
12 kk jäsenyys: 159,20 € (199,90 €)

*Tarjous on voimassa ensimmäisen
maksukauden ajan – mitä pidemmän
jäsenyyden valitset, sitä enemmän säästät.

online.pilatesstudio.fi

Vaikka Kauppakeskus Arabian liikkeissä on ollut vaihtuvuutta viimeisen 20 vuoden aikana, osa liikkeistä on
toiminut kauppakeskuksessa sen alkuvuosista tähän

päivään asti. Yksi niistä on Silmäset, joka on kuulunut vakiokalustoon keskuksen avajaisista asti.

“Olemme olleet täällä niin pitkään ennen kaikkea siksi,

että viihdymme hyvin. Arabianranta on paikkana viih-

tyisä, ja vuosien varrella on ehtinyt kehittyä monia kanta-asiakassuhteita. Silmälasiasioiden lisäksi täällä jaetaan elämän ilot ja surut”, kertoo Matias Leikoski, Arabian

Silmäset-liikkeen optikko.

“Vakioasiakkaanamme on esimerkiksi vanhempi paris-

kunta, jolle kauppakeskus on tuttu ajalta, kun se oli vielä Kotisaaren tehdas. Mies toimi siellä leipurina ja nainen

pakkaajana, ja nyt he vierailevat samoissa tiloissa mei-

dän asiakkainamme. Muistoja tulee usein jaettua, mikä
on todella hauskaa”, jatkaa optikko Tarja Vihinen.

Matias ja Tarja ovat palvelleet Silmäset-optikolla 15 vuo-

den ajan. He ovat päässeet seuraamaan kauppakes-

kuksen uudistumista sekä Arabianrannan alueen kehitystä vuosien varrella.

Avajaistarjous!

Avajaisviikon ajan 7.-12.3. Hoya
iD Myself-linssit 599 €/pari
(norm. 1070 €/pari)
Ei sis. hiontaa, ei voi yhdistää
muihin tarjouksiin.

25 €

Norm. 12 €/pullo

“Alueen asukkaiden lisäksi yllättävän paljon asiakkaita tulee kauempaakin puskaradion kautta, kun he ovat
kuulleet muiden olleen tyytyväisiä liikkeemme palveluun

ja Arabian kauppakeskukseen. Moni myös arvostaa sitä,

että kaikki peruspalvelut ovat helposti saatavilla samassa paikassa”, Tarja sanoo.

7.–13.3.2022

Uusi kevätvalikoima
myymälässä!

Hehku Kollageeni-Biotiini
120 kaps. tarjous 14,90 €
(norm. 22,90 €)

Hehku KollageeniHyaluronihappo 120 kaps.
tarjous 19,90 €
(norm. 29,90)
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Biosoak 360 ml
3-pack

Tämä lehti on hiilineutraali painotuote.

Nivelteho 120 kaps.
+ 60 kaps. kaupan
päälle
Tarjous 29,90 €

(Norm. 39,90 €)

Uutta luonnonkosmetiikkaa
Lifestä Djusie sarja
Luonnonkosmetiikan suosio kasvaa, asiakkaat haluavat
ostaa vastuullisesti tuotettua kosmetiikkaa.
Djusie sarjan valmistuksessa on käytetty lakkakääpää,
ruusukvitteniä ja acai-marjaa.
Nämä tekevät ihosta mehukkaan kostean. Mehukas iho on
kuulas, kosteutettu, napakka, elinvoimainen ja kirkas.

Tarjoukset voimassa 7.-13.3.2022 tai niin kauan kuin tavaraa riittää, ellei toisin mainita.
Tämä lehti on hiilineutraali painotuote.
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“Juoksuhiuksia ei ole
sattunut edes unohduksien puitteissa”

ERTEVIKKE
koristetyynynpäällinen
-60 %

ROYAL NORDIC
kuitutäytteinen
tyyny -60 %

Aco Sun Face
Cream tai Fluid 16 €

Sebamed
suihkugeeli 6 €

100 % polyesteri. Pesu 30°C. 50x50 cm
2,75 € (6,99 €) Tarjous voimassa
27.3.2022 saakka.

Norm. 20 €/kpl
Cream 50 ml (SPF50+) tai Fluid 40
ml (SPF50+ tai SPF30)

17,50 € (44,99 €)
Täyte 70 % Fossflakes-kuitu /
30 % silikonoitu pallokuitu, 500 g.
100 % puuvillakambriikkipäällinen.
Pesu 60°C. 50x60 cm
Tarjous voimassa
27.3.2022 saakka

Norm. 8,60 €/kpl
Mango & inkivääri 250 ml

Kauppakeskus Arabian parturi-

kampaamo Starabiassa viimeiset 20

vuotta näkyvät hius- ja partatrendien
muutoksissa. Yrittäjäpariskunnalle

Pirjo ja Markku Tapiovaaralle monet

arabianrantalaiset asukkaat ovat jo

Ihania kimppuja
alk. 20 €

tuttuja kasvoja.

Arabian parturi-kampaamo Starabian omistajat Pirjo ja

Markku Tapiovaara ovat huomanneet, kuinka hiustrendit
ja varsinkin värjäystekniikat ovat kehittyneet ja muuttuneet
useasti viimeisen 20 vuoden aikana.

“On ollut erityisen kiinnostavaa huomata, miten paljon

enemmän miehet huolehtivat nykyään parroistaan. Parran

hoitoon ja muotoiluun ei vielä joitain vuosia sitten ollut juuri

mitään tuotteita saatavilla. Nykyään saippuoita, öljyjä, harjoja, balsameita ja viiksivahoja on mitä erilaisimpiin tarpei-

siin. On hauskaa, että miehet haluavat muotoiluun ammattilaisapua”, Pirjo kertoo.

Vaikka pandemia-aika on aiheuttanut kampaamoille eri-

ria, joiden kasvamista on saanut seurata pidemmän aikaa.

Joskus kaikki samasta perheestä asioivat meillä”, Pirjo kertoo.

Muista kansainvälinen
naistenpäivä 8.3.

Sisusta
trendikkäästi
viherkasveilla!
Paljon tarjouksia
alk. 9,50 €.

“Asiakkaamme luottavat meihin, ja mekin luotamme heihin.
Juoksuhiuksia ei ole koskaan sattunut, ja unohduksienkin
jälkeen olemme saaneet maksut aina myöhemmin”, Pirjo
nauraa.

Asiakkaiden lisäksi koko Arabian väki saa Starabian henkilökunnalta paljon lämpimiä ajatuksia.

“Kaikkein kiitollisin olen nykyisestä ihanasta henkilökunnasta, jonka avulla olemme selvinneet tämän haastavan ajan
läpi ja säilyttäneet Starabiassa kaikkien työpaikat.”

Kaikki Olaplextuotteet –20 %
Norm. hinta 33,90 €
Sulfaatittomia, parabeenittomia ja
gluteenittomia. Ei eläinperäisiä ainesosia.
Kaikissa tuotteissa sama patentoitu
ainesosa. Korjaa ja suojaa hiuksia.
Sopii kaikenlaisille hiuksille.

KEVIN.MURPHYsarja –20 %

Norm. hinnat 27,90–35,90 €
Laadukkaat tuotteet ovat sulfaatittomia,
parabeenittomia, eläinkokeettomia ja
vegaanisia. Pakkauksissa on hyödynnetty
kierrätysmateriaaleja. Australialainen
sarja. Painottomat, mutta suorituskykyiset
tuotteet.

tyisen paljon haasteita, tekemistä riittää aina rajoitusten
niin salliessa. Suurin osa parturi-kampaamon kävijöistä on

vakioasiakkaita, mutta uusiakin kasvoja tulee Tapiovaarojen iloksi usein vastaan.

IITTALA
Teema-astiat -20 %
normaalihinnoista

“Tapaamme jatkuvasti todella kiinnostavia ihmisiä. On iha-

naa, kun vakioasiakkaiden joukossa on myös lapsia ja nuo-

Uunin, mikron, astianpesukoneen ja
pakkasen kestävää posliinia. Valikoima
vaihtelee myymälöittäin. (11,50–35,95 €)
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Tämä lehti on hiilineutraali painotuote.

Tarjoukset voimassa 7.-13.3.2022 tai niin kauan kuin tavaraa riittää, ellei toisin mainita.
Tämä lehti on hiilineutraali painotuote.
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Asiakkaiden
omin sanoin
- Noora
“Vietin teini-ikäni Arabian

kauppakeskuksessa ja Arabiassa

muutenkin. Meistä oli varmaan paljon

“Löytyihän
tästä kaupasta
vaimokin” –

riesaa silloin. Paikkana itselle tärkeä,

parhaat vuodet vietin siellä ystävien
kanssa.”

- Merja

Miikka Salo palasi töihin
Arabiaan 14 vuoden
tauon jälkeen

“Asuimme Arabiassa, kun kauppa aloitti.

Edelleen käymme siellä kaupassa, vaikka
muutimme Pakilaan jo 10 vuotta sitten.

Sopivan kokoinen kauppakeskus ja kaikki
löytyy, mitä tarvitsee.”

Vaikka Kauppakeskus Arabian S-Market

“Kauppakeskus Arabian avajaiset on yksi parhaista muis-

näköinen avajaispäivään verrattuna,

“Kauppa oli niin täynnä, että ovilla piti olla vartija päästä-

on Miikka Salon silmissä kovin erilaisen

vuonna 2002, paljon on myös säilynyt
samana. Lähiruokakauppa on rakas

monesta eri syystä, mutta ennen kaikkea
ihmisten ja heidän aikaansaamansa

hyvän tunnelman ansiosta.

Kaikki tiet vievät Kauppakeskus Arabiaan. Siltä tuntuu ainakin Arabian S-Marketin marketpäällikkö Miikka Salosta,

joka on yli kymmenen vuoden tauon jälkeen palannut ta-

kaisin tuttuun lähiruokakauppaan töihin.

2000-luvun alussa parikymppinen Miikka ei ainoastaan

aloittanut työntekijänä vasta avautuneessa Arabian S-Marketissa, vaan myös poseerasi avajaistarjouslehtisen kuvissa.

toistani tästä S-Marketista”, Miikka kertoo.

mässä ihmisiä sisään sitä mukaa, kun asiakkaita pääsi

kassan kautta ulos. Paikalle tultiin jopa pilkkijakkaran kans-

sa jonottamaan tarjoustuotteita. Jonottelusta huolimatta
tunnelma oli korkealla. Kyllähän me suomalaiset ollaan
tunnetusti jonottajakansaa”, Miikka naurahtaa.

Muutaman työvuoden jälkeen Miikka siirtyi muualle kaupan alan töihin. 14 vuotta myöhemmin hän kuitenkin palasi
takaisin Arabian S-Marketiin. Paluu tuttuun kauppaan on

ollut monin tavoin tärkeä kokemus.

“Edelleen tulee vastaan tuttuja asiakkaita, joita olen nähnyt

Arabian S-Marketin alkuaikoina. Ja löytyihän tästä kaupasta vaimokin. Poikamme syntyi, kun olimme vielä molemmat täällä töissä, ja jo muutama päivä synnytyksen

jälkeen toimme hänet näytille ja tutustumaan S-Markettiin.

Arabia on todella tuonut ihmisiä yhteen”, Miikka sanoo.

Faunattaren
myymäläkoira Taco
“Vaikka kauppakeskuselämästä nautinkin,

- Milla
“Eväät mukaan täältä ja sitten
Lammassaaren retkelle. :) ”

aikaiset aamut eivät ole kyllä meikäläisen
juttu. Mutta vastuu kutsuu! Toimin

Kauppakeskus Arabian Faunattaressa
myymäläkoirana, ja yksi tärkeimpiä

tehtäviäni viime vuosien aikana on ollut
vahtia järjestystä Arabiassa.

Tassuttelu käytävillä ja jöön pitäminen on vaativaa, mutta oikein kivaa hommaa. Moni Arabian asiakas on jo tullut tutuksi

- Aatu
“Lapsuudessa kävin Tarjoustalosta

ostamassa legoja, S-Marketista herkkuja
ja Tiimarista piirrustustarvikkeita.

Ehdottomasti yksi lemppariostareista
nykypäivänäkin, ihan vaan

nostalgiantunteen takia. :) ”

rapsuttelutuokioiden kautta. Vähän aikaa sitten muutimme

toimiston paikkaa, mutta työt ovat pysyneet samanlaisena.
Vaihtelu virkistää vahtihommissakin. Parasta omissa työ-

päivissäni on se, kun toimistolta löytyy jokin herkkuluu mutusteltavaksi.”

Tacon elämää voit seurata Kauppakeskus Arabian lisäksi Ins-

- Matti
“Opiskeluaikana asustelin lähistöllä.

Arabiassa oli hyvä nähdä kavereita ja

palveluitakin oli moneen tarpeeseen.”

tagramissa @chocochihu.
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Sujuvan arjen
tukipilarit

Omannäköisten
valintojen
mahdollistajat

Aikaa itselle

Nepalese Restaurant

www.kauppakeskusarabia.fi
Hämeentie 111, 00550 Helsinki
Seuraa meitä:

Synttärikortti kuponki

Kauppakeskus Arabia on ollut lähellä sinua jo
20 vuotta. Yhteistyöllä liikkeemme tarjoavat
sellaista arkea, joka näyttää juuri sinulta.

Lempiliike
Nimi
Puhelinnumero

Näitä tietoja ei käytetä markkinointitarkoituksiin.
Lue arvonnan säännöt osoitteessa
kauppakeskusarabia.fi/arabia-20-vuotta/ ja palauta
arvontakuponki Arabiaan 1. kerroksen arvontalaatikkoon
viimeistään 13.3.2022. Onnea arvontaan!

Taitto ja suunnittelu : Markkinointitoimisto Bermuda 2022

Mikä Arabian liikkeistä on suosikkisi ja arkesi tärkein tuki?
Vastaamalla osallistut arvontaan, jonka pääpalkintona on
100 € lahjakortti haluamaasi liikkeeseen! Lisäksi arvomme
pienempiä lahjakortteja vastaajien kesken.

