
Töysän Hakojärvellä
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Luomunäyttely la klo 11 - 18
Konserttipäivä su klo 11 ->

RETU – kovan talven voittaja!

92400 Ruukki, Puh. (08) 270 7200, (02) 762 6200
www naturcom.fi

varma ja satoisa

LARGO-syysrypsi

Myynti alan liikkeet sekä

92400 Ruukki, Puh. (08) 270 7200, (02) 762 6200
www.naturcom.fi

Lasu 60v

Molempina päivinä  
luomukahvitarjoilu

Lasu 

liput 5€/ päivä, alle 12v vapaa pääsy

Tervetuloa Harjuntalolle t. Ritva ja Lasu
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LuoMusa 2010 Ohjelma 
Sunnuntai 25.7.
11:00 Hartauspolku 
12:00 
Kesäpäiväkonsertti 
Yhteislaulua
Harjuntalo-orkesteri
Matti A. Takala
Klaus Lavila
Marjo Of Nurmo
Kuvaelma Pekka Tyllilän 
kirjasta Melontareittejä 
Pohjanmaalta
Henry Ketolan yhtye
Kari Källi kitara, laulu 
Jorma Järvikangas basso 
Seppo Tuokkola rummut 
Henry Ketola 
hammond, laulu
Free Shake
Miika Koskinen - kitara 
Hannu Unnbom - kitara 
Jukka Väätänen - basso 
Esa Puntala - rummut
Teuvo ja Tynamiit
Teuvo Viitasaari, laulu 
Arto Ala-Vannesluoma, 
basso 
Vesa Rajala, rummut 
Teemu Kiilunen, kitara 
Kari Kallioniemi, 
kosketinsoittimet
Äksäplatti
Samu Kaukonen laulu, 
Sakke Lavila rummut, 
Kai Lavila kitara, 
Ossi Teerimäki basso
Soitarit
Reijo Nieminen haitari, 
Severi Rasku laulu, 
Kalevi Kytönen rummut, 
Anelma Myllymäki haitari, 
Risto Purho kitara, 
Unto Kallioniemi basso, 
Urho Mäkinen viulu,
Martti Rantala kitara, 
Esko Rinta-Pollari haitari, 
Klaus Lavila laulu
Slam`s Gran
Timo Katajamäki laulu, 
Kari Lavila kitara, 
Jyrki Ranta rummut, 
Mauri Akonniemi basso, 
Petri Anttila kitara, 
Reiska Hänninen kitara, 
Ville Koskinen koskettimet.

Lauantai 24.7. 
11.00 Portit avataan
12.00 - LuoMusa 
2010 avaus:
12.15 - Juhlapuhe 
Klaus Lavila  
Harjuntalo-orkesteri
12:30 
Marjukka Perälä
Taikakosketuksen 
hoitomuodot
13:00 
Kansanedustaja 
Kimmo Tiilikainen
Uusiutuvaa energiaa 
metsästä - vaarantuu-
ko luonnon moni-
muotoisuus (kaksi-
suuntainen video-
yhteysesitelmä)
14:00 
st1 energiapalvelut 
Tuomo Hakomäki
Aurinkokeräinten hyö-
dyntäminen lämmi-
tykseen ja käyttöveden 
tuottamiseen
15.00 Eteläpohjan-
maan ELY Tarkastaja 
Pekka Länsivierto 
Eteläpohjalaisen luo-
muviljelyn tilanne 
ja tulevaisuuden 
näkymät
16:00 Petri Leinonen, 
Ville Kari, Veijo Leino
Herneen, härkäpavun, 
lupiinien viljely

16:30 Peltokierros &
työnäytöksiä: 
energiapuukorjuu-
näytös Ville Kari,
veitsihara Harjuntalo,
perunapuimuri Laten 
Kone Oy ym.

Valtion aluehallinto uudistui 
vuoden 2010 alussa perus-
teellisesti. Suomeen syntyi 
15 elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskusta (ELY) sekä 
6 aluehallintoviranomaista 
(AVI). Uudistuksen tavoittee-
na on entistä parempi alue-
kehittämisen vaikuttavuus, 
asiakaspalvelun tehostaminen 
ja aluehallinnon sisäisen toi-
minnan kehittäminen sekä 
yhteistyön lisääminen. 
Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, 

liikenne- ja ympäristökeskuk-
seen siirtyi Etelä-Pohjanmaan 
TE-keskuksen, Vaasan tie-
piirin ja Länsi-Suomen ym-
päristökeskuksen tehtävät 
sekä tehtäviä Länsi-Suomen 
lääninhallituksen liikenne- ja 
sivistysosastoilta. Ympäris-
tökeskuksen ympäristölupa-
asiat siirtyivät Länsi- ja Sisä-
Suomen aluehallintovirastoon.
Etelä-Pohjanmaan ELY-kes-

kus toimii kolmella paikka-

Muutoksia valtion 
aluehallinnossa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
kunnalla: Seinäjoella (päätoi-
mipaikka), Vaasassa ja Kokko-
lassa. Keskuksessa on kolme 
vastuualuetta: elinkeinot, työ-
voima, osaaminen ja kulttuuri 
-vastuualue (TE-keskuksen 
tehtävät), liikenne- ja infra-
struktuuri- vastuualue (tiepii-
rin tehtävät) sekä ympäristö ja 
luonnonvarat- vastuualue (ym-
päristökeskuksen tehtävät).

Maaseutu ja 
energiayksikkö 
Elinkeinot, työvoima, osaami-

nen ja kulttuuri-vastuualueen 
maaseutu- ja energiayksikössä 
hoidetaan mm. maatalouden 
investointien tukemiseen, ti-
lojen sukupolvenvaihdoksiin, 
nuorten viljelijöiden aloitus-
tukiin, pelto- ja eläintukien 
valvontaan sekä maatalou-
den erityisympäristötukiin 
liittyviä tehtäviä. Tuki- ja 
maksatushakemuskäsittelyn 
lisäksi annetaan em. tehtäviin 

liittyvää neuvontaa ja kou-
lutusta. Yksikön henkilöstö 
osallistuu aktiivisesti maa-
kuntamme aluekehittämiseen, 
maatalouden ja maaseudun 
kehittämiseen  liittyvään, eri 
organisaatioiden väliseen yh-
teistyöhön. 

Ympäristö 2010 
teemavuosi
Manner-Suomen maaseudun 

kehittämisohjelman teemana 
on vuonna 2010 ympäristö. 
Teemavuoden aikana järjes-
tetään mm. ympäristöaiheisia 
koulutustilaisuuksia, seminaa-
reja ja ollaan näkyvästi esillä 
messuilla. Luonnonmukainen 
tuotanto on yksi maaseutuoh-
jelman erityisympäristötu-
kimuodoista. Etelä-Pohjan-
maalla luomusopimuksia on 
n. 300 kappaletta ja ne kattavat 
n.11000 luomuhehtaaria. 
Vuonna 2009 maksetuista 

erityisympäristötuista lähes 
puolet kohdistui luomutuotan-
to-sopimuksiin.
 
 Ritva Rinta-Pukka
 yksikön päällikkö
 Etelä-Pohjanmaan 
 ELY-keskus maaseutu 
 ja energiayksikkö  

 Etelä- ja Keski-Suomessa auringon vuosittainen säteilyenergia on n. 1000 kWh/m2. Säteilytaso 
on lähes sama tai jopa korkeampi kuin Keski-Euroopassa.
 St1 Solar aurinkokeräinjärjestelmät sopivat erittäin hyvin lisäenergialähteeksi muiden energia-

muotojen rinnalle (esim. öljy-, kiinteä polttoaine- ja suorasähkölämmitys).  Aurinkoenergialla 
lämmitetään joko käyttövesi- tai energiavaraaja. Varaajan lämmittämiseen voidaan käyttää 
lämminvesikierukkaa tai lämmönvaihdinta.
 
 St1 Solar aurinkokeräimet ovat 

tyypiltään tyhjiöputkikeräimiä. Ne 
soveltuvat erinomaisesti pohjoisiin 
ilmasto-olosuhteisiin. Tyhjiö toimii 
eristeenä, jolloin ulkoilman lämpö-
tila ei vaikuta olennaisesti keräinten 
tehoon esim. keväällä ja syksyllä. 

 Tyhjiöputkien 360 asteen keräyskulma hyödyntää tehokkaasti auringon hajasäteilyn, jolloin 
keräimet tuottavat lämpöenergiaa pilviselläkin säällä. Yksi 25-putkinen tyhjiöputkikeräin riittää 
tuottamaan lämpimän veden neljän hengen perheelle useita kuukausia vuodessa. 

KÄYTTÖKOHTEET 
• Käyttöveden lämmittämiseen yksityistalouksissa  
• Lattialämmitysten tukemiseen 
• Uima-altaiden veden lämmittämiseen 
• Teollisuuden veden lämmitykseen esim. autopesulat

Aurinkokeräinten toimintaperiaate

Ajattele tulevaisuutta 
- Valitse aurinkoenergia

Aurinko tarjoaa ilmaista energiaa käyttö-
veden ja huonetilojen lämmittämiseen

Tyhjiöputki toimii eristeenä. 
Syntyvällä lämpöenergialla 
lämmitetään keräimen ylä-
osassa olevaa jäätymätöntä 
lämmönsiirtonestettä, jota 
kiertovesipumpulla kierrä-
tetään lämminvesi-/energia-
varaajan lämmönvaihtimen 
kautta. Lämpöenergia siirtyy 
varaajan vesitilaan ja jäähty-
nyt lämmönsiirtoneste virtaa 
takaisin aurinkokeräimelle. 
 
Aurinkokeräimet ja muut 

nykyaikaiset lämmitysrat-
kaisut esillä LuoMusa 2010 
tapahtumassa. Lisätietoja: 
Tuomo Hakomäki 050 -
5288259 tai Kari Huutonie-
mi 044-3007121

Kaksiseninämäisen 
tyhjiöputken tyhjiö 
toimii eristeenä.

Heat-pipen sisällä oleva 
alkoholiyhdiste kaasuuntuu 

alhaisessa lämpötilassa. 
Kaasu nousee Heat-pipen ylä-
osaan luovuttaen lämpöener-
gian lämmönsiirtonesteeseen. 
Jäähtyessään kaasu muuttuu 

nesteeksi ja siirtyy takaisin 
Heat-pipen alaosaan.

Kuparinen 
Heat-pipe-putki.

Auringon säteily muuttuu tyhjiöputken sisällä olevassa kuparisessa Heat-pipe putkessa läm-
pöenergiaksi.

Toimintaa:
Henni Kleimola
• Ponin hoitoa -harjaus 
  - ruokinta - ratsastus 
• Poniajelua - Täplä vetää, 
   ohjaksissa Henni 
Metsälän Talli Ky 
• Noppa Shetlandin poni 
   ja Keke poniristeytys 
-  talutusratsastus 
-  ponilla este-
   ratsastusnäytös
Kimmo Korpela:
- T-malli Ford vm 1922
Merja Juppo: 
tee itsellesi joku Hullujuttu
Petri Loues: 
aikatauluista riippuma-
tonta  yllätysohjelmaa 
MC-Nurmonjoki
Junailijat Saavat 
ihailla kajakkeja
Kirjakirpputori
Rompetori

Nähtävyyksiä:
* Töysän raittius-
   yhdistyksen talo
* Hartauspolku
* Kalliosauna
* Näkötorni
* Laskettelurinne
* Metsämökki
* Joutsenperhe
* Majavan pesä ja pato
* Luonnon ja maiseman 
   edistämisalue

Täplä poni. Kuva : Janne Lavila

Päälava. Kuva : Janne Lavila

Info-koppi. Kuva : Janne Lavila

Harakankello. Kuva : Janne Lavila
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LUOMU TAKAA LAADUN  !
Maan parhaita luomukauppoja

www.latenkone.fi    0400-368 183

Taika-
kosketuksessa 

hoidetaan 
koko keho 
kuntoon

 Marjukka Perälä asuu ny-
kyisin Ähtärissä viidettä vuot-
taan ja viihtyy paikkakunnalla 
hyvin.
Taikakosketus sijaitsee Os-

tolantiellä R-kioskin takana, 
siellä Marjukka on tehnyt 
hoitoja jo kaksi vuotta.
Marjukka tekee Kalevalaista 

hierontaa ja jalkahoitoja. Ka-
levalainen hieronta on se-kä 
korjaavaa hoitoa tukielinsai-
rauksissa että niiden ennalta-
ehkäisyä. Samalla se on hyvin 
rentouttavaa ja hoivaavaa. Hie-
ronnassa saavutettu sisäinen 
ilo auttaa jaksamaan arjessa. 
Kun lihakset rentoutuvat ja 
kipu hellittää, liikkuminen on 
helpompaa ja unikin rauhalli-
sempaa.
Kalevalainen hieronta on 

vanhaan Suomalaiseen pe-
rinnekulttuuriin pohjautuva 
hoitomuoto.Marjukka Perälän 
mukaan se on asiakkaan ja 
hoitajan välistä yhteistyötä 
toimintojen palauttamiseksi 
normaaliin olotilaansa.
Hoidossa verenkierto, her-

motoiminta, kudosnestekierto 
ja kehon energiajärjestelmä 
pyritään vapauttamaan luon-

nolliseen, tasapainoseen ti-
laansa.Jalkojenhoito kuuluu 
Marjukan mielestä ihmisen 
perusterveydenhuotoon. 
Etenkin Diabeetikkojen kan-

nattaa kiinnittää huomiota 
jalkojensa hoitoon. Jalat ovat 
ihmisen perusta niin kuin 
talossa kivijalka, joten niitä 
kannattaa hoitaa hyvin.
Jalkojenhoidossa kynsien 

hoidon lisäksi poistetaan ko-
vettumat, känsät ja syylät.
Marjukka liittää hoitoon  aina 

jalkojen hieronnan polviin 
saakka, minkä asiakkaat ovat 
kokeneet hyvin myönteisenä. 
Se edistää jalkojen verenkier-
toakin. Marjukka on mukana 
Luomusa tapahtumassa tänä-
kin kesänä.
Mukana on erittäin laadukkai-

ta jalkojenhoitotuotteita, joihin 
kannattaa tutustua. Mukana 
myöskin uutuustuote suihku-
sandaali, joka on käytännölli-
nen ja hauska jalkojenpesuvä-
line, sopii jäykkäselkäisellekin 
pesijälle.
Lisäksi Marjukka kertoo mie-

lellään hoidoista ja vastaa 
kysymyksiin.

Näyttelyluettelo 2010
(täydellinen versio www.luomusa.fi)

Elosato Oy: Viljo lannoitteet
Gaija: Luomutilan tuotteita ja käsitöitä, 
perinteistä ruisleipää, kynttilöitä ym.
JiiVeeKoo: 
Juolavehnän hallintaa, työnäytösalue
JR-Holvikellarit Oy: 
Tule tutustumaan aitoon JR-Holvikellari-maakellariin
Tellervo Järvinen: kahvipusseista tehtyjä kasseja
Petri Loues: Äänivaloteos
Kimmo Korpela: T-malli Ford vm -22
Marjo of Nurmo: 
Pässinpökkimä erotiikkamessut & posliini. Osasto osa 7
MC-Nurmonjoki: kajakkiaiheisia kanavatöitä.
Nurmon liikenneympyräkuvaelma osa 4 B
Naturcom Oy: Aina jyvällä
Pop-artikkeli: Äänentoisto,-valo-ja studiopalvelu.
Sammalisto Sulo: Puuseppä
RUUKKI: Kierrätys ja mineraalituotteet 
Taikakosketus Marjukka Perälä: 
Kalevalaiseen jäsenkorjaukseen pohjautuvia hoitoja 
hierontaa, jalkahoitoja ja päänhierontaa
Luomutuokko: 
Täyslihasäilykkeet, tyrni, kalasäilykkeet, relisit ja hillot
Töysän seurakunta Diakoniatyö:
leivonnaisia, käsitöitä, arpoja
Töysän 4-H yhdistys ry: 
Tekemällä oppii parhaiten 
- Hyvällä harrastuksella huomisen huipulle!
Verkko-Osuuskunta Kuuskaista:
esillä monipuolisia verkkopalveluja
Olli Ala-Mutka: Chevrolet Corvette
Elomestari Oy: 
Typpiympit nurmi- ja viherlannoitus-satoja varmistamaan!  
Vihannesten luomusiemenet.
Harjuntalo: 
Levyhara, Massey Ferguson 87
Harri Keisala:
Valtra 202 Direct uuden sukupolven traktori
Kivijärven pakkaamo: 
Laadukasta siementä - Edulliseen pakkaamohintaan
Luomuviljelijä Veijo Leino: 
Valkuaiskasvien viljely, juolavehnän torjuntamenetelmiä
Mauri Lanttola: 
Lely Terra 3000 vaakatasojyrsin
Laten Kone Oy:
hinattava perunapuimuri Dewulf RDT 1700 vm 2006
Latvala Group: 
Maansiirtokoneet ja varaosat.
Puimurin uudet ja käytetyt varaosat
Joonas Lavila: Yamaha DT 125
Riiho Yhtiöt: Vahvat Yuchai ja JCM kaivinkoneet
Terho Riiho: Tuulimyllyn käyttökokemukset
st1 Energiamarket: energiapalvelut
Majurikerho: Majuri - Super traktori
Ahti Tukeva: 
Mörkömajuri, Deuz, dieselgeneraattori
Jannen kioski
• Kompakti festivaalikanttiini
• Jannen valokuvanäyttely
Ladontapalvelu Tapanimäki Oy
LuoMusa Ruokala
Äänentoisto
Kari Lavila
Töysän kiinteistöhuolto Oy: 
Jäte- ja kiinteistöhuolto

Kunnosta näin kesällä ennen puintiaikaa 
- saat uudet ja käytetyt puimurien osat 

EDULLISIMMIN SUOMEN SUURIMMALTA!

TUURI 06-539 550 www.jarilatvala.com

0400-663 442
www.kivijarvenpakkaamo.net

Kivijärven Pakkaamo
Laadukasta siementä 

- Edulliseen pakkaamohintaan

Autohuolto 
Timix

Kiiltomäentie 41
63640 Ritola

Puh. 5266655
0400 568 473

*Huollot/korjaukset,
myös pienkoneet

* Rengas- ja 
vannemyynti

* 4-pyöräsuuntaukset 
* Varaosat, tarvikkeet, 

öljyt ym.Ampiainen omenankukassa. 
Kuva : Janne Lavila

Pankki, 
josta saat
bonusta.

Osuuspankista saat kaikki kodin ja perheen 
vakuutukset. Kun keskität asiointisi meille,  
voit maksaa kertyneillä OP-bonuksilla vaik-
kapa Pohjolan vakuutusmaksuja. Tutustu 
osoitteessa op.fi/bonus tai tule käymään!
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Fräntiläntie 46, 
63600 TÖYSÄ

• puh 06-510 6622 
• fax 06-510 6626

Ajamisen iloa pihasi parhaaksi

 www.husqvarna.fi 

4990 €  

HUSQVARNA 
Rider 16C AWD
+ Sweeper 82 cm

Markkinoiden edistyksellisin 
neliveto. Ainutlaatuisen ketterä 
käsitellä.

HUSQVARNA 
LT151 + kerääjä

1890 €  
Suosittu, suorituskykyinen 
puutarhatraktrori. Sitkeä 
painevoideltu 15 hv moottori. 

Monipuoliset lisälaitteet ympärivuotiseen käyttöön.

www.alavudenauto.fi

 

www.kuuskaista.com

Näyttelytoimisto: Harjuntalo, 63680 HAKOJÄRVI

Ilmainen pysäköinti

Lähin rautatieasema Ähtäri (9km) www.vr.fi

P

Orivesi

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


