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LuoMusa 2012 Ohjelma 

Ossi Kakko antaa neuvoja villiyrteistä.

Päivitys netissä ohjelman ja esittelijäluettelon 
osalta jatkuu näyttelyyn saakka.

Oma hyvinvointi ja sen yllä-
pitäminen on jokaiselle tär-
keä asia. Luonnonmukaiseen 
hyvinvointiin herännyt kiin-
nostus etenee Suomessakin 
voimakkaasti, koska vastuun 
ottaminen omasta jaksami-
sesta on lisännyt myös kiin-
nostusta luontoa ja vaihtoeh-
toista elämäntapaa kohtaan. 
Seinäjoella järjestetään vii-
dennet Voimaannu Messut 
16-17.3.2013, tapahtuma 
on tarkoitettu jokaiselle jota 
oma hyvinvointi kiinnostaa. 
Messut ovat kohtaamispaik-
ka luonnonmukaisten hoito-
jen, tuotteiden ja palvelujen 
käyttäjille sekä niiden teki-

jöille. Mukana on eri alan 
osaajia, aiemmin messuille 
osallistuneita, mutta myös 
paljon uusia näytteilleaset-
tajia lähialueelta ja kauem-
paakin. Kannattaa siis tulla 
tutustumaan lähemmin tuot-
teisiin ja palvelujen tarjo-
ajiin.
Messuilla on myynnissä 
laadukkaita tuotteita sekä 
ammatti-ihmiset kertomassa 
niiden käytöstä ja vaikutuk-
sista. Messuilla voit myös 
kokeilla rentouttavia hoitoja 
tai ottaa lyhyitä tulkintoja. 
Kumpanakin päivänä on tie-
dossa mielenkiintoisia luen-
toja. Tule kuuntelemaan ja 

saamaan uutta tietoa ja uusia 
oivalluksia. Luennot ovat il-
maisia.
Puhdas ja terveellinen luo-
muruoka on tärkeä meille 
jokaiselle. Messuille onkin 
saatu mukaan edellisvuot-
ta enemmän luomuruoan 
tarjoajia. Perinteisesti mes-
suvieras voi poiketa hauk-
kaamassa pientä hiukopalaa 
luomukaffilassa ja tarjolla 
on myös luomuvihannesso-
sekeittoa. 
Voimaannu Messuilla henkii 
elämä, luovuus ilo ja inspi-
raatio. Messujen tunnelmaa 
on joka 
vuosi kiitelty hyvin lämmin-

VOIMAANNU-Messut Seinäjoella
henkiseksi ja nimenomaan 
siksi monet tulevat messuille 
uudelleen 
hyvinkin pitkien matkojen 
päästä. Voimaannu-messut 
tuovat tilaisuuden irrottau-
tua hetkeksi arjen kiireestä 
ja nauttia voimaannuttavasta 
tunnelmasta. Järjestäjät toi-
vottavat kaikki lämpimästi 
tervetulleeksi Voimaannu-
messuille saamaan inspiraa-
tioita ja voimaa kevääseen. 
Lisätietoja tapahtumasta, 
ohjelmasta ja näytteilleaset-
tajista löydät: 
www.voimaannu.com
Tervetuloa 
Voimaantumaan!

Taas on se aika vuodesta, että 
LuoMusa kutsuu koko per-
hettä viettämään rauhallista 
ja rentoa lomailua luomun 
tunnelmissa. LuoMusa pide-
tään launtaina ja sunnuntaina 
21.-22.7.2012 tutussa pai-
kassa Harjuntalolla Töysän 
Hakojärvellä.
Juhlapuhuja on kansanedus-
taja Mikko Savola Ähtäristä.
Ähtärin ilmailijat tekevät 
Harjuntalon kohdalla ylilen-
non, mikäli sää on suotuisa. 
Humuspehtoori kertoo maan 
kasvukunnon parantamises-
ta, työnäytöksessä levitetään 
puukuitua pellon humus-
pitoisuuden lisäämiseksi 
keskustelussa ovat mukana 
mm. luomuviljelijät Ville 
Kari, Jouko Kukkonen, Veijo 
Leino. Työnäytöksessä levi-
tetään tarkkuuslevittimellä 
puukuitua pellon humuspi-
toisuuden lisäämiseksi. Eri-
laisia aktiviteetteja alueella 
ovat mm. Alavuden lennok-
kiklubin lentosimulaattori ja 
lennokkiesittely.
Sini Hakomäki näyttää van-
haan mallin langan kehruu-
ta rukilla. Esillä on myös 
keräilijä Kauko Välimäen 
kokoelmista Rune Ejmelen 
lähettämiä kirjeitä Hakojär-
veltä, kirjeitä on lähetetty 
viiteen eri maahan vuosina 
1918-1919.
Lapsille on lisäksi talutus-

ratsastusta.. Kesän kunniaksi 
voi tehdä myös oman kaar-
nalaivan Merja Jupon opas-
tuksella. 
Iivarin koulun Viitosen Täh-
töset esiintyvät lauantaina 
päälavalla.
Pertti Huhtamäki esittelee, 
miten polkupyöränvanne 
pinnataan. Lisäksi on muu-
takin mukavaa kesäpäivän 
tunnelmaan soveltuvaa, ku-
ten kivenhiontaa . LuoMus-
aan liittyy perinteisesti myös 
yllätysohjelmia aikatauluista 
riippumatta.
Lisäksi on hartauspolku hil-
jentymistä varten, näkötorni 
luonnon ja eläinten ihailuun. 
Joutsenperhekin saattaa 
näyttäytyä lammella.
Sunnuntai on pyhitetty mu-
siikille, jota esittävät Töysän 
nuorisoseuran sekakuoro Ri-
tulit Ritva Sorilan vetämänä. 
Ähtärin Musiikkiteatteri esit-
täytyy myös sunnuntain kon-
sertissa, samaten Henry Ke-
tolan yhtye sekä Häivähdys 
purppuraa ja Pelimanniyhtye 
Soitarit. Harjuntalon oma 
orkesteri ja Matti A. Takala 
musisoivat rennosti kesäsun-
nuntain ratoksi. 
Tervetuloa LuoMusan ke-
säfiiliksiin, toivottelee Tarja 
Manner, luomumummu.
Mistä on riemukas kesäta-
pahtuma tehty?
Kansanlorussa loruillaan: 

Mistä on pienet tytöt tehty, 
mistä on pienet tytöt tehty?
Sokerista kukkasista inki-
vääristä kanelista; Niistä on 
pienet tytöt tehty !
Mistä on pienet pojat tehty, 
mistä on pienet pojat tehty? 
Etanoista sammakoista koi-
ranhännän tupsukoista
Niistä on pienet pojat tehty !
LuoMusassa on samanlaista 
lapsenomaista riemukasta 
ilottelua, kun kansanlorussa-
kin. Aikuinenkin voi auliisti 
heittäytyä lapsenmieliseksi, 
pistää turhan nipottamisensa 
syrjään, avata kauluksen-
nappinsa, irrotella kiristä-

Iloista luomua ja musiikkia 
koko perheelle

vää vyönsolkeaan ja pistää 
suunsa nauruasentoon. Luo-
Musassa luot ja etenkin suot 
itsellesi ja muillekin tunnel-
mallisia kesämuistoja, joita 
on hauska kertailla talven 
pakkasissa, syksyn tumme-
nevissa iloissa tai vesisateen 
ropistessa marraskuisessa il-
tamyöhäisessä.
Olkihattu isolieri, kalliolta 
alas kieri. Siitä veteen vieri, 
vesilintu teki pesän, hautoi 
munat, asui kesän.
YTM, lehtori, tiimivalmen-
taja

Tarja Manner

Tervetuloa Harjuntalolle 
t. Ritva ja Lasu

Lauantai 21.7.2012
11.00 Portit avataan
	 Haitari	Pertti	Huhtamäki
12.00 LuoMusa 2012 avaus:	Luomuliiton	
	 varapuheenjohtaja	Jukka	Lassila	
	 Harjuntalo-orkesteri
12:10 Ähtärin ilmailijat ry	Ylilento
	 (säävarauksella)
12.15 Juhlapuhe: kansanedustaja	Mikko	Savola
12:30 Viitosen tähtöset	Iivarin	koulun
	 viidesluokkalaisia	esiintyy
12:45 Kapteeni Raittius	Raittiuslaulu		
13:00 Jukka Lassila		Paikallisesta	ruokajärjes-
	 telmästä	apua	ympäristölle
13:30 Petri Leinonen, Elomestari Oy
	 Maamikrobit,	maan	kasvukunto	ja	
	 mikrobien	ruokkiminen
14:00 Humuspehtoori 

Maan	kasvukunnon	parantaminen	humuksen	
lisääminen	 ja	 hoito	 puukuidut	 ja	 muut	
keinot	keskustelussa	mukana	luomuviljelijät	
Ville	Kari,	VeijoLeino,	 Jouko	Kukkonen	Petri	
Leinonen	ym.

15:00 työnäytös Ville	Kari Humuspehtoorin		 	
	 puukuidun	levitys	tarkkuuslevittimellä,		 	
	 työnäytös	Veijo	Leino	kultivointi	4,7	m:n		
	 työleveydellä,	työnäytös	Esko	Tonteri		 	
	 suorakylvökoneella		Semeato	TDNG	300	E
	 kyntönäytös	Harri	Keisala		Lemken	sälesiipi		
	 kääntöauroilla
15:30 Luento Kirsti Pasto	

Hyvinvointia	 ja	terveyttä	luonnonmukaisesti	
Luontaishoitojen	esittelyä	ja	itsehoitovinkkejä

16:00 Rukoushetki	luomuviljelijä	Jouko	Kukkonen
18:00 Portit suljetaan

Sunnuntai 22.7.2012
SUNNUNTAIN PÄIVÄKONSERTTI
juontajana	Matti	Istanmäki
11,00 Hartauspolku
12:00 Pyhäpäivän konsertti alkaa
	 Harjuntalo-orkesteri
	 Lasu	Matti.A.	VP	ja	Möke	maratoonilla
	 Ähtärin musiikkiteatteri
	 Pekka	Tupamäki	laulaa	Olavi	Virran		 	
	 ikivihreitä,	Esko	Jussila	Tevjen	ja	
	 Lazar	Wolfin	laulu	kapakassa
	 yhteislauluna	mm.	Sabattilaulu	Viulun	
	 soittaja	katolla	musikaalista
	 Pelimanniyhtye Soitarit	
	 Reijo	Nieminen
	 Töysän nuorisoseuran sekakuoro		 	
	 Ritulit	Ritva	Sorila

	 Ääni keho ja liike	Anu	Vuorenmaa
	 musiikillinen	kokeileva	työpaja	kaikille		
	 kiinnostuneille	
	 Henry Ketolan yhtye,	Kari	Källi	kitara		
	 laulu,	Jorma	Järvikangas	basso,	laulu,		
	 Seppo	Tuokkola	rummut,	Henry	Ketola		
	 Hammond,	laulu
 Vasuri Kabala
	 Kai	Lavila	&	kumppanit
	 Voipi	kuulua	-	Saapi	nähdä
 Häivähdys purppuraa, laulu	Jouni
		 Sahiluoto,	kitara	Kari	Lavila,		 	 	
	 koskettimet	Antti	Heikinmäki,	basso			
	 Jukka	Lappi,	rummut	Petteri	Virtanen

TOIMINTAA
Ossi Kakko	villiyrttineuvontaa
Matti Lamminaho	tuohitöihin	opastusta
Alavuden lennokkiklubi	-	lentosimulaattori	-	lennokkeja	esillä	
-	sään	salliessa	lentonäytöksiä
Sini Hakomäki	langan	kehruuta	rukilla
Keräilijä Kauko Välimäki	Rune	Ejmelen	lähettämiä	kirjeitä	Hakojärveltä
viiteen	eri	maahan	vuosina	1918-1919
Metsälän Talli Ky Noppa	Shetlandin	poni	ja	Keke	poniristeytys
-	talutusratsastus	-	ponilla	esteratsastusnäytös
Kaarnalaivakurssi	vetäjänä	Merja	Juppo
-	rakenna	ikioma	kaarnalaiva
Pertti Huhtamäki	-	polkupyöränvanteen	pinnaaminen	
-	haitarin	soittoa	-	pienoismallivetureita	-	kivenhiontaa
Sauli Järvinen	kaivinkone	EC	460	LC	1:14	pienoismalli
Ulla Järvinen	Kaneja	(kääpiöluppia	ja	leijonaharjaksia)
Space Radio -	Äänimaisemia	maasta	ja	avaruudesta.
Valoteoksia,	taidenäyttely	ja	keikka	katsottavissa:
http://www.youtube.com/petriloues

NÄHTÄVYYKSIÄ
-	Töysän	raittiusyhdistyksen	talo
-	hartauspolku
-	kalliosauna
-	näkötorni
-	laskettelurinne
-	metsämökki
-	joutsenperhe
-	majavan	pesä	ja	pato
-	luonnon	ja	maiseman	
		monimuotoisuuden	edistämisalue
-	Etelämäki

HUMUSPEHTOORI
Maanparannus ja 
lannoitetuotteet
www.humuspehtoori.fi
0400-236 145
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0400-663 442
www.kivijarvenpakkaamo.net

Kivijärven Pakkaamo
Laadukasta siementä 

- Edulliseen pakkaamohintaan

www.latenkone.fi    0400-368 183

Esittelyosastot 2012

T:mi O. Tuokko Housunkyläntie 451
FI-63600 TÖYSÄ

puh./fax (06) 526 1240 GSM 040-510 5221
olavi.tuokko@luukku.com
www.luomutuokko.com

KANSALAISTOIMINTAA TERVEEN  
YHTEISKUNNAN PUOLESTA 
 

Raittiuden Ystävät ry (RY)  
on kansalaisjärjestö, jonka 
tavoitteena on raittiuden  
edistäminen ja alkoholin  
kulutuksen vähentäminen.  
 

Kannustamme vanhempia, isovanhempia ja  
muita kasvattajia tukemaan perhettä  

erityisesti lasten ja nuorten päihteettömän  
elämäntavan edistämiseksi. 
 

Kasvatuksen tueksi tarjoamme mm. suosittuja  
Vastuullisuus-aineistoja. 
 

 
 

TILAUKSET JA LISÄTIEDOT: 
http://raittiudenystavat.fi/raittiudenystavat/aihe/tuotteet 
Puh. 09 5420 9522 
ry@raitis.fi       
www.raitis.fi 

 

Gaija  045-1139787 Luomutilan tuotteita ja käsitöitä 
perinteistä ruisleipää ym.
JiiVeeKoo Juolavehnän hallintaa työnäytösalue
Sini Hakomäki kaikkea hyvää lampaasta 
- tietysti luomuna
Maanmittauslaitos Maanmittausinsinööri 
Juhani Keisala. Tutustu monipuoliseen palveluun.
JR-Holvikellarit Oy Tule tutustumaan aitoon 
JR-Holvikellari-maakellariin
Kirsi Pasto Voimaannu messut Luonnonmukainen 
hyvinvointi Seinäjoella 16.-17.3.2013
Pertti Huhtamäki pienkone-ja 
polkupyöräkorjaamo, pelimanni
Karoliina Järvinen nukkekoti ja sen kalusteet
Sauli Järvinen pienoismallikaivinkone Volvo EC 460 LC
Tellervo Järvinen käsitöitä
Petri Loues Space Radio
Lassilan tila monipuolinen luomutila Tuusulassa 
Luomuliitto 
ESVY ry - Etelä-Suomen Luonnonmukaisen 
viljelyn yhdistys
Suomen Via campesina - kansainvälinen pien-
ja perheviljelijöiden järjestö
Möken nurkka ja ”maratooni”
Naturcom Oy Aina jyvällä
Pohjonen-Yhtiö Satuja ja pipoja

Pop-artikkeli Äänentoisto,-valo-ja studiopalvelu. 
Täydellinen studio Lapinkylän koululla
Sammalisto Sulo Puuseppä
RUUKKI Kierrätys ja mineraalituotteet 
Luomutuokko Täyslihasäilykkeet, tyrni, 
kalasäilykkeet, relisit ja hillot
Raittiuden ystävät ry Pohjanmaan piiri pj. Rauno Hirvimäki
Töysän Raittiusyhdistys pj. Klaus Lavila 
Töysän 4-H yhdistys ry Tekemällä oppii parhaiten 
- Hyvällä harrastuksella huomisen huipulle!
Verkko-Osuuskunta Kuuskaista esillä monipuolisia 
verkkopalveluja
Keräilijä Kauko Välimäki  Rune Ejmelen lähettämiä kir-
jeitä Hakojärveltä viiteen eri maahan vuosina 1918-1919
Elomestari Oy Typpiympit nurmi- ja viherlannoitussatoja 
varmistamaan! vihannesten luomusiemenet.
Harri Keisala Valtra 202 D Lemken europal 
sälesiipikyntöaurat
Meratia Oy autopurkamo romutustodistukset 
Yuchai 1,5 minikaivuri
Kivijärven pakkaamo Laadukasta siementä - Edulliseen 
pakkaamohintaan 
Laten Kone Oy Lasse Saarenpää 0400-368183 Kersten 
K1330L lannanpoisto ja kuivikkeen levityskone vm. 2007
Oil & Steel Octobussy 17-15 Twin tela-alustainen  henki-
lönostin vm. 2007

Koillisatakunnan Sähkö Oy Kaikki sopivasti sähköllä
Latvala Group Maansiirtokoneet ja varaosat Puimurin 
uudet ja käytetyt varaosat Lännen 8600 E
Luomuviljelijä Ville Kari Valtra N 121 Kronos 6020 
Joskin 9000 V
Luomuviljelijä Veijo Leino kultivaattori 
työleveys 4,7 m
Riiho Yhtiöt Vahvat Yuchai ja JCM kaivinkoneet
Zetor 25 K kuule aito zetorsaundi
Ahti Tukeva Mörkömajuri, dieselgeneraattori 
traktori Bolinder Munktell BM 10 
Hannu Kattelus maamoottoreita
Suhonen Guitars soitinrakentaja

Näyttelypalvelut
Jannen Kioski Kompakti festivaalikanttiini
Mainosmaa Oy Painotuotteet, tarrat, suurkuvatulostus
LuoMusa Ruokala Ritva Lavila
Metsälän Talli Ky Noppa ja Keke -talutusratsastus 
ponilla esteratsastusnäytös
Kimmo Kallioniemi viiriäisiä
Äänentoisto Kari Lavila
Töysän kiinteistöhuolto Oy Jäte- ja kiinteistöhuolto, 
kierrätyskeräily, moottorikelkka-ja karting autovuokraus
Rompetori

hyvä�rakenne

hyvä�vesitalous

kaasunvaihto�toimii

hyvä�juuristo

juurieritteitä,�kasvinjätteitä

hyvä�mikrobisto

hyvä�mururakenne

hyvä�rakenne

huono�rakenne

ei�tilaa�juurille

heikko�kasvu

vähän

juurieritteitä

maamikronit

nälkiintyvät

ei�muruja

maa�tiivistyy

huono

rakenne

Nousu-�vai�syöksykierre?Maan terve mikrobisto on 
luomu-pellon kasvukunnon 
ydin. Eloperäinen lannoitus 
ei hajoa kasveille käyttökel-
poiseksi ilman mikrobitoi-
mintaa. Maan mururakenne 
on mikrobien aikaansaan-
nosta.  Tautitilanne pysyy 
hallinnassa monipuolisen 
mikrobiston ”kauhun tasa-
painossa”. Mutta miten hoi-
taa maan pieneliöitä, noita 
silminnäkymättömiä?

Bakteerit, sienet, arkit, alkue-
läimet - nuo maan pieneläjät 
ovat jo määritelmällisestikin 
näkymättömiä. Tarkemmin-
kin mikroskoopilla katso-
en ei niiden ulkomuoto ole 
kummoinen; bakteerit ovat 
pyöreitä tai sauvamaisia, 
sienirihmat hieman moni-
muotoisemman näköisiä. Ja 
koko maaperän pieneliöiden 
monimuotoisuudesta meillä 
on vielä varsin huonot tie-

dot, eri arvioiden mukaan 
tunnemme 1-10 % maaperän 
bakteereista.
Joudummekin hoitamaan 
maaperän mikrobeja ”lau-
mana”, sen kummemmin 
niitä yksilöimättä.      Poik-
keuksena ovat nuo palkokas-
vien typpibakteerit, mutta ne 
ovatkin sitten oma lukunsa.

Happea
Eloperäisen aineksen ha-
jottaminen lienee tärkein 
mikrobien työ. Näin peltoon 
lisätyn karjanlannan, kom-
postien, satojätteiden, juuris-
ton ja muun eloperäisen ai-
neksen ravinteet vapautuvat 
jälleen kasveille käyttökel-
poseen muotoon. Hajottaja-
mikrobien tuottamat lima- ja 
liima-aineet kittaavat pieniä 
maahiukkasia suuremmiksi 
muruiksi, jotka ovat maan 
muokattavuuden perusta.
Hapellinen hajotustoiminta 
on huomattavasti hapetonta 
tehokkaampaa, ero on noin 
kymmenkertainen. Käytän-
nössä tämä tarkoittaa toimi-
vaa peruskuivatusta.
”Oja on pellon äiti”, sanoo 
vanha kansanviisaus. Kun 
pelto kuivuu ajoissa, elo-
peräinen aines sulaa, kasvit 
voivat hyvin ja maan pieneli-
öt murustavat maata tehok-
kaasti. Kun olin harjoitteli-
jani kanssa ojitustyömaalla, 
saatoin sanoa hänelle kai-

vinkoneen olevan peltomik-
robiologin tärkein työväline!

Ravintoa
Bakteerit eivät nekään kas-
va ”pyhällä hengellä”, vaan 
vaativat ravintoa kasvaak-
seen. Hyvään viljelykiertoon 
mahtuu nurmi- tai viherlan-
noitusvuosia: näiden kas-
vien juuristotyö ja jäljelle 
jäävä kasvinjäte ruokkivat 
pieneliöstöä monin verroin 
paremmin vilja- tai rivivil-
jelykasveihin verrattuna. 
Karjanlanta- ja kompostilan-
noitus täydentää hyvin näi-
tä viljelykierron tarjoamia 
mahdollisuuksia.
Erilaiset muut eloperäiset 
maanparannusaineet saatta-
vat joissain tapauksissa aut-
taa maata toipumaan poik-
keusoloista. Myös korkean 
intensiteetin puutarhavilje-
lyssä niiden käyttö voi olla 
perusteltua. Tasapainoinen 
nurmikierrossa oleva luomu-
pelto ei niitä rutiinisti tarvit-
se, sopivalla lisäyksellä tosin 
saatetaan nopeuttaa tavoitel-
lun kasvukunnon saavutta-
mista merkittävästikin.

Hellyyttä
Pellon hoidon on oltava myös 
sellaista, että hyödyllisen 
pieneliötoiminnan edellytyk-
siä ei tuhota. Suurin uhka on 
maan tallaaminen hengettö-
mäksi.
(Märän) maan tiivistämisellä 
heikennetään vedenläpäisy-
kykyä, joilloin kuivatus ei 
enää pelaa kunnolla, eli maan 
kaasunvaihto häiriintyy. Sil-
loin edelleen myös murus-
tuminenkin heikkenee, mikä 
edelleen pahentaa tilannetta.
Myös ylimuokkaamisella 
voidaan tilannetta pahentaa, 
”taudin” oireet ovat samat.
Bakteerien ja sienten ”hyvä 
hoidon” perusteet ovat yllät-
täen aivan samat kuin muu-
tenkin peltomaalle suositel-
laan. Mikrobit eivät olekaan 
mikään erillinen juttu, vaan 
hyvän pellon oleellinen osa.

Sini Hakomäki 050-5469937

Kaikkea hyvää lampaasta 
– tietysti luomuna

Luotettavaa 

palvelua jo

yli 30 vuotta

Petri Leinonen, Elomestari Oy

Maamikrobit, maan kasvukunto 
ja mikrobien ruokkiminen
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Kunnosta näin kesällä ennen puintiaikaa 
- saat uudet ja käytetyt puimurien osat 

EDULLISIMMIN SUOMEN SUURIMMALTA!

TUURI 06-539 550 www.jarilatvala.com

Fräntiläntie 46, 
63600 TÖYSÄ
0400-565645

Näyttelytoimisto: Harjuntalo, 63680 HAKOJÄRVI

Ilmainen pysäköinti

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

P

Orivesi

Kaikki 
sopivasti sähköllä!

www.ksat.�

Yrittäjäntie, Ähtäri p. 06-5415 111 
 

Tuonti-ja tukkuliike

Mikko Raiski Oy
Kiiltomäentie 39
FIN-63640 Ritola

www.mikkoraiski.fi 06-5266701

Pohjolan vakuutukset turvaavat yllättävän suuria asioita. Maatilan  
arki ja haasteet ovat meille tuttuja, joten maatilavakuutuksemme  
ovat alansa parhaita. Voit turvata niillä ihmiset, rakennukset,  
eläimet, koneet ja kodin. Lisätietoja saat lähimmästä konttoristamme, 
numerosta 0303 0303 tai osoitteesta pohjola.fi

Sen edessä joutuu 
joskus nöyrtymään. 
Siksi se kannattaa 
vakuuttaa.

Copyright © 2012 Husqvarna AB (publ). All rights reserved.

RideR HusqvaRna 216 aWd

Erinomaisilla hallintaominaisuuksilla varustettu nelivetoinen Rider  
tekee puutarhatyöstä helpompaa ja hauskempaa. Monipuolisin 
lisälaittein Rider kulkee niin kinoksissa kuin nurmikollakin.  
Hinta Combi 103 -leikkuulaitteen kanssa 5 290 €.

Kone käyntiin ja 
homma haltuun.

5 190 €
sis. Combi 94 -leikkuulaitteen

www.alavudenauto.fi

HUUTAVA PULA

2-VETO

RAIDEREISTA

TULE KYSYMÄÄN 

KESÄN KUUMA 

VAIHTOTARJOUS 

4-VETOON

LuoMusa
2012

  

Infoa - Hoitoja - Tuotteita - Luomua 
Inspiroivia luentoja, workshoppeja, luontaishoitoja,  
tulkintoja, luonnonmukaisia tuotteita, luomuruokaa.  

Katso tarkempi ohjelma ja näytteilleasettajat:  
www.voimaannu.com

Lisätiedot ja messupaikat: 
kirsti@voimaannu.com 0400 668 692/ kati@voimaannu.com 050 535 7971

Luonnonmukaisen Hyvinvoinnin Messut
Seinäjoella 16.-17.3.2013

Koulutuskeskus Sedu, Kirkkokatu 10
Messut avoinna 17.3. klo 10-18 ja 18.3. klo 10-17.

Pääsyliput 7€/päivä. Ilmaisluennot!

-	Autopurkaamo	-	Romutustodistukset	-	Kaivinkonetyöt

www.meratia.fi
040-555 3002

Valmistaa 
ja huoltaa 
kielisoittimia

www.suhonenguitars.com
045-6770 166

Laadukkaat 
painotuotteet
Esim.
Canvastaulut
Esitteet
Julisteet
Kirjat
Kutsut
Kuvankäsittelyt
Kuvastot
Käyntikortit
Lehdet
Lehtimainokset
Logot
Nettibannerit
Postikortit
Tarrat

Mainosmaa Oy
Tuurintie 2, 63610 Tuuri
06-5148 640
050-5146 251
aineisto@mainosmaa.fi
www.mainosmaa.fi


