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Mikko Raiski Oy
Kiiltomäentie 39

63640 Ritola

Puh. 06-5266701
Fax. 06-5266711

Toimintaa:
Töysän raittiusyhdistys
Tarinoita, loruja, yhteisiä 
lauluja Hakojärven taitajat 
(kuiskaus: Sirkka Hakala) 
- kännikapinarata, testaa 
oma alkoholitietämyksesi
Johanna Suutala 
Satukuvaelma Satumaatel-
tassa klo 13, 14, 15 ja 16
Metsälän talli
talutusratsastusta Noppa 
Shetlandin poni ja Keke 
poniristeytys 
Merja Juppo 
tee itsellesi Hullu 
Keppihevonen 

Petri Loues
soitinrakentamista 
kierrätysmateriaaleista 
Mörzi 
junailijoita LuoMusasta 
varoittaa kajakkivaara
Kirjakirpputori 
Nähtävyyksiä 
Töysän raittiustalo 
metsäpolku 
kalliosauna 
näkötorni 
laskettelurinne 
metsämökki 
joutsenperhe 
majavan pesä ja pato 
luonnon ja maiseman 
monimuotoisuuden 
edistämisalue 

Töysässä ei taistella 
tuulimyllyjä vastaan

Tänä vuonna kuudettatoista 
kertaa järjestettävä Luomusa 
tapahtuma järjestetään 25.-
26.7. Töysässä Hakojärvellä 
tullaan esittelemään tuuli-, 
sekä aurinkoenergia muoto-
ja. Tapahtumassa st 1 tulee 
esittelemään ympäristöystä-
vällisiä energia tuotteitaan. 
Luomusan käyntikohteena-
kin olevasta Tuurissa sijait-
sevasta Riihon tuulivoima-
lasta on tulossa esittelemään 
voimalan hankinnasta, pys-
tytyksestä ja  käytöstä Terho 
Riiho sekä sähköinsinööri 
Tuomo Sorvali.
Luomusan isa Klaus Lavila 
kertoo tämänvuotisen tapah-
tuman seuraavan perinteitä, 
eli tapahtuman ensimmäi-
senä päivänä on luomua ja 
toisena, eli sunnuntaina, mu-
siikkia.
Lauantaina Petri Leinonen, 
tunnollinen Luomusan kävi-

jä, esittelee tällä kertaa oman 
lampolansa rakentamista 
olkipaaleilla, kuorrutettuna 
savivellillä. Esitelmien maa-
ilmaan kun päästään, niin 
mainitaan Veijo Leino, joka 
kertoo kestorikkakasvien 
hallintamenetelmistä. Tie-
totekniikan uusia sovellus 
mahdollisuuksia maatalou-
dessa esittelee luomuviljelijä 
Harri Keisala.
Tavan mukaan Luomusassa 
ei unohdeta myöskään hen-
kistä hyvinvointia. Marjuk-
ka Perälä sekä luennoi, että 
suorittaa erilaisia hoitoja 
näyttelyvieraiden hyödyk-
si lauantain aikana. Hullun 
keppihevosen tekemistä 
opastaa Merja Juppo.
Lapsille on, niin kuin aina, 
tarjolla myös satuja Johanna 
Suutalan lukemana. Eläin-
ystävinä paikalla ovat ponit 
Noppa ja Keke, joilla lapset 

voivat ratsastaa.
Sunnuntaina on vuorossa 
musiikkia ja hiljaisuutta. 
Päivä alkaa hartauspolulla, 
jolloin voi hiljentyä luonnon 
helmassa. Muusiikillisella 
puolella koemme kauniita 
hetkiä mm. Ähtärin Gos-
pelkuoron, Rituleitten ja 
Tohnisen Äijän kanssa. No-
peatempoisempaa musiikkia 
kuulemme usean bändin voi-
min.
Tuttuun tapaan näyttelyvie-
raita kestitsee Ritva Lavilan 
emännöimä Luomusa ra-
vintola, josta saa maittavia 
purtavia pieneen ja suureen 
nälkään.
Klaus Lavila uumoilee sään 
olevan perinteisesti pilvipou-
ta ja toivottaa vanhat sekä 
uudet kävijät tervetulleeksi 
Luomusa 2009 tapahtumaan.

Petri Leinonen
Seinää olkipaaleista

Luomusan kävijöillä 
on taas mahdollisuus 
tutustua Kalevalaiseen 
hierontaan. Ähtäristä saa-
puu lauantaina paikalle 
yrittäjä Marjukka Perälä 
luennoimaan hoitomuo-
doistaan. Marjukka on 
valmistunut myöskin 
jalkojenhoitajaksi, 
hoitomuodot täydentävät 
toisiaan ja näin sopivat 
hyvin yhteen. 
Kuvioihin on tullut mu-
kaan yksilöllinen Pohja-
laanen päähieronta!! tätä 
voi jo Luomusassakin 
kokeilla.

Taika-
kosketus

LuoMusa 2009 
Ohjelma 

Lampaamme tarvitsivat ra-
kennuksen, hoitajien muka-
vuuden vuoksi päädyimme 
lämpöeristettyyn halliin. Pit-
kään kytenyt kiinnostus savi-
olkirakentamiseen löysi vii-
menkin käytännön kohteen. 
700-neliöisen kotieläinra-
kennuksen tekemisessä on 
luonnollisesti paljon muu-
takin mietittävää kuin sei-
närakenteella ”hifistely”. 
Olkipaalirakenteella on kui-
tenkin paljon myönteisiä 
ominaisuuksia: luonnonmu-
kaisuus, paikallisuus, ra-
kentamisen helppous, hyvä 
lämmöneristys. Olkipaali-
rakentamisessa  omatoimi-
suus on myös valttia; onko 
se sitten hyvä vai huono 
asia, riippuukin tapauksesta. 
Oma lampolamme oli myös 
tutkimuksen kohteena, Pasi 
Leinonen teki seinäraken-
teen kustannuksista. Las-
kelmien perusteella näyttää, 

että ainakaan ”tavanomai-
sia” seinärakenteita kalliim-
maksi seinämme ei tullut. 
Luomusan lauantain ohjel-
massa kerron lisää hank-
keemme taustoista, toteutuk-
sesta ja tuloksista.
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www.st1.fi

Tuuli Aurinko

Pelletti

LämmitysöljyLämpöpumput

Sähkö

Energiaa on niin monen-
laista. Onneksi kaikki saa 
yhdestä paikasta.

Jos vielä ihmettelet, kannattaako maalämpö, 
tuulivoima, pelletit tai öljy, tule kysymään 
meiltä neuvoa. Nämä ja monta muuta 
energiamuotoa löydät yhdestä marketista.

•Hyvät ilmalämpöpumput
  Daikin, Mitsubishi, 
  IVT, Panasonic,
  luotettavasti asennettuna
•Vesi-ilmalämpöpumput
  asennettuna
•Maalämpöpumput
•Pientuulivoimalat
•Turve/hake/
  pellettilämmitys
  20-500 kW, laitteistot ja
  lämpöenergian myynti

Kauppakadun St1 asemalla Seinäjoella saa polttoaineiden 
lisäksi kaikenlaisia energiaa säästäviä tuotteita:

St1 Energiamarket  Kauppakatu 28, Seinäjoki

St1 Energiamarketit tarjoa-
vat kustannuksia ja ympä-
ristöä säästäviä energiarat-
kaisuja räätälöitynä jokaisen 
asiakkaan omiin tarpeisiin.
St1 Energiamarketeissa on 
helppo vertailla erilaisia 

Kattavaa palvelua 
energia-asioissa

energiatuotteita ja vaihtoeh-
toja asiantuntevan henkilö-
kunnan opastuksella. Saman 
katon alta löytyvät lähes 
kaikki uusiutuvan energian 
hyödyntämiseen ja hajautet-
tuun tuotantoon perustuvat 

energiatuotteet ja -ratkaisut. 
Asiantuntijamme suunnit-
televat energiaa ja kukka-
roa säästävän ehdotuksen 
niin uudiskohteisiin kuin 
jo olemassa olevien ener-
giaratkaisujen ympärille. 
St1 Energiamarketin tuo-
tevalikoima kattaa erilaiset 
lämpöpumppujärjestelmät, 
pientuulivoimalat, pellet-
tikattilat, aurinkosähkö- ja 
aurinkolämpöjärjestelmät, 
tuuli-aurinkohybridit ja 
uusiutuvan energian pien-
tuotteet. Energiatuotteiden 
lisäksi sieltä saa myös asian-
tuntevan suunnittelun ja 
turvalliset asennus- ja huol-
topalvelut. St1 Energiamar-

keteista voi hankkia myös 
lämmitysöljyä, sähköä sekä 
St1:n luottokorttituotteita.
Luomusa tapahtumassa 25.7 
on mukana St1 edustaja Tuo-
mo Hakomäki kertomassa 
tarkemmin tuulivoimasta ja 
aurinkoenergiasta. Lisätiedot 
puh. 050 528 8259

Näyttelyluettelo 2009
Suotta ei suomalaista ”noo-
belia” eli Millenium –pal-
kintoa myönnetty japani-
laiselle ledien kehittäjälle. 
Tuo kahden watin katuvalo 
ei vielä ole totta (lue ko-
keiltu), mutta eteisvalona 
se on kohta vuoden asiansa 
ajanut ja tuon kopperon kii-
tettävästi valaissut.
Oli viime syksynä, kun 
huomasin paikallisen Tar-
joustalon hyllystä ns  ener-
giansäästölamppuja etsies-
säni nuo uudet ledilamput. 
Normaali E-27 kanta ja 
hehkulampun koko, mutta 
energiateho 2 w. Valotehos-
takin oli joku lukema, mut-
ta sitä en nyt enää muista. 
Pakkohan sitä oli yhtä ko-
keilla, ja seuraavana päi-
vänä hainkin sitten kaikki 
hyllyssä olleet viisi saman-
laista ”pois kuleksimasta”.
Nyt nuo ledit ovat valais-
seet viisisakaraisessa tuvan 
kattokruunussa ja yksi siinä 
eteisen kattovalossa. Siis 
eteisen valaistus on 2 wattia 
ja kattokruunun 10 w. 
Ja yllättävän hyvin näkee. 
Yllättävän kahdessakin 
mielessä: tuo kattokruunu 
on käytössä siis vain tarvit-
taessa, ja toimii siten aivan 
normaalisti, mutta eteis-
valo on päällä usein myös 
päivällä, koska eteinen on 

ikkunaton ja aina pimeä. Ja 
yllätys olikin ihmisen silmä: 
päiväsaikaan ja auringos-
ta tullessasi 2 w:n valo on 
tehoton ja häviää hetkeksi, 
mutta hämäränaikaan sa-
malla valolla näet vaikka 
kauppakuitin lukea!! On 
puhuttu kissan hämäränäös-
tä, mutta taitaa sama päteä 
myös meihin muihinkin, jos 
vain emme anna sokaista 
silmiämme.
No tämä oli kuin vanha 
aasinsilta tämän päivän 
energiakeskusteluun: an-
nammeko liian helposti 
sokaista itsemme niin, että 
emme huomaa tarpeen ja 
luodun tarpeen eroa. Kaiken 
maailman hilavitkuttimet 
pitää olla ja sähköllä toimi-
vina tietty. Itse olen joutunut 
uusissa mökkiolosuhteissa 
miettimään sähköistämisen 
tarpeellisuutta. Kynttilänva-
lo on lempeää ja romanttis-
takin, mutta joskus arjessa 
tuntuu hankalalta käyttää. 
Radio ja varsinkin cd syövät 
rutosti pattereita, ja olisihan 
se tv ja varsinkin jääkaappi 
kesäisin vallan mukavia ja 
osin tarpeellisiakin.
Kerran olen jo sähkönja-
kelijan toimistolla käynyt, 
mutta silloin niillä oli joku 
vapaapäivä, ja nyt ei uutta 
innostusta olekaan tullut. 

Mutta 60 watin aurikopa-
neelit olen hankkinut, ja 
kun nyt muutamana kesänä 
olen pyyhkeitä pyykkina-
run alatuulesta etsiskellyt, 
odottaa myös uusi 300 wa-
tin pienoinen tuulivoimala 
pystytystään. Akkutehoa on 
nyt 180 ah, ja televisio sekä 
radio toimivat jo omalla 
sähköllä.
Jääkaappikin on hankittu, 
ja taas löytyi yllätys: Van-
ha kylmälaukun näköinen 
”autojääkaappi” söi sähköä 
48w ja koko ajan. Normaali 
kompressorijääkaappi syö 
75w, mutta vain 10 min tun-
nissa, - eli vain kolmasosan 
kulutus pienemmästään… 
Akku ja aurinko eivät vielä 
takaa noita kylmälaitteita, 
mutta propeli sitten jo var-
mistaneekin pilviset päivät. 
Ja sitten ne sähkövalotkin 
tulevat uuteen harkintaan. 
Mitä muuta – tuskinpa! 
No jaa, kännykkä latautuu 
jo sekä pieni läppärikin. 
Kaikki tähänastiset 12v ta-
savirralla, mutta jääkaappi 
ja ehkä nuo valot tuovatkin 
sitten muuntimen ja 230 v 
vaihtovirran. Mutta kaikki 
toimii – ainakin näin maal-
likon ennakkolaskelmissa. 
 Mitä sitten opiksi tästä: 
Yllättävän helposti saadaan 
aurinko ja tuuli riittämään 

mökkimittakaavan kulutuk-
seen. Yllättävän edullisesti-
kin. Tässä mainitut laitteet 
lähtevät halvimmillaan 
1000 eurolla. Ja tavaraa on 
tarjolla. 
Samoin suuren luokan au-
rinko- tai varsinkin tuuli-
voimaa on kehitelty ja sitä 
on kyllä saatavilla. Tänään 
puhutaan (huhutaan) var-
sinaisesta superverkosta, 
jolla Afrikasta siirrettäisiin 
korkeajännitettyä aurin-
golla tuotettua tasavirtaa 
Eurooppaan. Siihen voitai-
siin kytkeä myös Espanjan 
ylänköjen (pyörivät jo) ja 
merenrannan tulevat tuu-
livoimapuistot. Puhutaan 
jopa 80 %:n sähkönkatta-
vuudesta koko Euroopan 
alueella!!!
No, omakoti-maatilaluokan 
sähköntuotanto tuntuu kul-
kevan eniten jäljessä. Mutta 
tullee kyllä. Tuotekehittely 
ja varsinkin odotetut syöt-
tötariffit antaisivat vauhtia. 
Vaikkapa luomalla uuden 
tulevaisuuden tuotanto-
muodon maatiloille. Ja il-
man päästöjä, ellei nyt näitä 
”joidenkin mielestä utopis-
tia” puheita pidetä päästöi-
nä..
Näitä miettii nyt Risto Ni-
kunen Orimattilan suunnal-
ta.

Kahden watin katuvalo
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Kaikki koneet jotka myymme toimitamme koottuina ja koekäytettyinä!
myynti - huolto - varaosat

Kaikki 
sopivasti sähköllä!

www.ksat.�

Yrittäjäntie, Ähtäri p. 06-5415 111 
 La

do
nt

ap
al

ve
lu

 T
ap

an
im

äk
i O

y 
20

09


