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Luomunäyttely
Töysän Hakojärvellä
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www.luomusa.fi

varma ja satoisa

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

Syysrypsi

www.naturcom.fi

Liput 5¤/päivä
Lapsilla vapaa pääsy
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Tervetuloa LuoMusaan 
Suven juhlaan 

toivottaa Ritva & Lasu 

Raittiuden Ystävät toi-
vottaa virkistävää 
LuoMusa - tapahtu-

maa ja onnistuneita Valta-
kunnallisia Raittiusjuhlia 
2014! Toivomme Raittius-
juhlista muodostuvan vuo-
sittain jatkuva perinne, joka 
kantaa sukupolvelta toiselle.
Järjestömme tekee nykyai-
kaista raittiustyötä korostaen 
yksilöiden ja perheiden sekä 
yhteisöjen ja yhteiskunnan 
vastuullisuutta päihdeasi-
oissa. Opastamme terveisiin 
elämäntapoihin erityisesti 
kampanjoilla, tapahtumilla 
ja tempauksilla.
Merkittävimmät yhteistyö-
kampanjamme ovat Anna 
lapselle raitis joulu ja Selvin 
päin kesään. Räväkkä Kän-
nikapina-toimintamme taas 
murskaa alkoholia koskevia 
asenteita ja kyseenalaistaa 
alkoholin paikan yhteiskun-
nassamme. Tavoitteenamme 
on Suomi, jossa on helppo 
olla selittelemättä selvin 
päin!
Raittiuden Ystävät on toi-
minut yhteiskunnallisena 
vaikuttajana ja kansalaisyh-
teiskunnan rakentajana 
1800-luvulta alkaen.  Järjes-
tö on perinteikäs kulttuuri-, 
liikunta- ja urheilutoiminnan 
järjestäjä.

Järjestölehti raitis.fi esittelee 
neljä kertaa vuodessa ajan-
kohtaisia raittiustyön kuu-
lumisia. Lehdessä nostetaan 
esille niin kannustavia uuti-
sia kuin kipeitä päihdekult-
tuurin epäkohtiakin.
Raha-automaattiyhdistys ja 
Raittiuden Ystävien säätiö 
ovat merkittävimmät toimin-
tamme rahoittajat. Kännika-
pina saa lisäksi tukea Hel-
singin kaupungin sosiaali- ja 
terveyslautakunnalta.

Lämpimästi tervetuloa 
mukaan toimintaan!

Raittiuden Ystävät ry
Lisätietoja: 
www.raittiudenystavat.fi 
www.raitis.fi 
www.kannikapina.fi 
www.selvinpainkesaan.fi

Raittiuden 
Ystävät ry

Muistan, kun itse olin 
lapsena kinkereillä 
naapuritalon isossa 

salissa. Oli jännittävää, kun 
pappi kyseli rippikoululai-
silta uskonkappaleita. Istuin 
erään rippilapsen sylissä, 
jonka vuoro oli vastata. Mi-
nua sylissään pitävän tytön 
piti nousta ylös ja tietysti 
myös minä ponkaisin seiso-
maan.  Pappi kysyi jotakin 
kymmenestä käskystä. Pe-
lotti ja arvelin, että nyt var-
maankin pappi kyselee jotain 
minultakin, kun olin istahta-
nut rippilasten joukkoon. 
Onneksi ei kysellyt, katseli 
vain vähän huvittuneena.
Oma rippikoulumuistoni 
liittyy Vivamoon, Lohjal-
la. Siellä oli hienoa viettää 
isosten ohjastamana viikko 
perehtyen Raamatun tari-
noihin ja sanomaan. Olin 
kuin pumpuliin säilöttynä ja 
olisin halunnut jäädä sinne 
ikuisiksi ajoiksi. Elämä tun-
tui turvalliselta ja selkeältä, 
mutta kun tulin takaisin ”pa-
haan maailmaan” kaikki iha-
nuus hävisikin jo seuraavana 
viikonloppuna biletykseen. 
Uskoni heitin teini-iän myl-
lerryksessä romukoppaan, ja 
alkoi pitkä taival maallisten 
asioiden parissa.
Elämän myrskyt sitten py-
sähdyttivät, ja löysin uudel-
leen uskoni. Kummityttöni 
Lavilan Katri on tänä kesänä 
rippilasten joukossa. Pienes-
tä ”nyytistä” on kasvanut 
hieno tyttö ja pikku hiljaa 

LuoMusa 2014 
Ohjelma 

aikuisten maailman asiat 
ovat hänelläkin elämässään 
edessä. Voi kunpa voisimme 
äiteinä, isinä, mummuina ja 
pappoina sekä kummitäteinä 
ja kummisetinä suojella kai-
kelta pahalta näitä viattomia 
ihmistaimia tässä myllerrys-
ten maailmassa, missä kris-
tilliset arvot ovat yhä useam-
min halveksittuja ja itseään 
uskovana pitävää katsotaan 
jo vähän sillä silmällä, että ei 
taida tuollakaan kaikki olla 
kotona.
Miten pienessä ajassa monet 
asiat ovatkaan muuttuneet. 
Suomalaisten arvopohja on 
nykyään yhä enemmän maal-
lisissa asioissa. Toisaalta 
luonnonmukaisuus ja myös 
new age –ilmiöt ja uskomuk-
set kiinnostavat lisääntyväs-
sä määrin ihmisiä. Jeesus on 
jäänyt sivuhenkilöksi, juhan-
nuksena enemmänkin juhlis-
tetaan Herodesta, joka nir-
haisi Johannes Kastajan pään 
poikki, kuin itse Johannesta. 
Ollaan uskonnollismielisiä 
mutta ei uskovia.
Luomusassa järjestetään tänä 
vuonna kinkerit. Kristillinen 
perinne siis elää ja sopii hy-
vin luonnonmukaista ja ih-
misläheistä elämää kunnioit-
tavien arvopohjaan.  Hienoa, 
että myös raittiusaate ku-
koistaa ja voi hyvin Hakojär-
vellä. Tällaisessa maaperässä 
voivat hyvin niin kasvit, eläi-
met kuin ihmisetkin.

Tarja Manner

Kinkereitä ja 
kummilapsia

Maatiainen on vuon-
na 1989 perustettu 
yhdistys, jonka tar-

koituksena on säilyttää vanhat 
perinteiset kasvit ja eläimet 
elinvoimaisina sukupolves-
ta toiseen ja tiedottaa niiden 
olemassaolosta, vahvuuksis-
ta ja muista hyvistä puolista. 
Lisäksi halutaan vaalia pe-
rinnemaisemia, joiden ko-
konaisuus on muodostunut 
vuosisataisesta ihmisen, kas-
vien ja eläinten harmonisesta 
vuorovaikutuksesta. Jäsenten 
siemenvaihdon pohjalta on 
syntynyt siemenvälitys, jos-
ta riittää satoa myös muille, 
kestävistä ja maatiaiskasveista 
kiinnostuneille. 
Kaikki perinteisistä vaatimat-
tomista ja luomuviljelyynkin 
hyvin soveltuvista elinvoi-
maisista maatiaiskasveista 
kiinnostuneet viljelijät ja har-
rastajat toivotetaan tervetul-
leeksi liittymään yhdistyk-
sen jäseneksi. Jäsenmaksun 
suuruun on 29 € vuodessa. 
Maatiainen-lehti ilmestyy 4 
kertaa vuodessa, ja siinä käsi-
tellään monipuolisesti kasvi-, 
eläin- ja perinnamaisemiin 
liittyviä asioita. Jäsenet saavat 
postitse vuosittain ilmestyvän 

siemenluettelon sekä alennus-
ta siemenhinnoista. Jäsenille 
järjestetään matkoja, retkiä ja 
luentotilaisuuksia.
Vuosittain valittavat maati-
aiset ovat tänä vuonna tänä 
viljatatar eli tattari (Fagopy-
rum esculentum) , eläin on 
monipuolinen yleishevonen 
suomenpienhevonen ja vuo-
den 2014 perinnemaisema on  
Lohjansaaren perinnemaise-
mat Länsi-Uudellamaalla. 
Valkokukkainen ja vihreävar-
tinen tattari on syrjäyttänyt 
maatiaistattarin kaupallises-
sa viljelyssä, heikommasta 
maustaan huolimatta. Puna-
vartinen, kukkiessaan vaa-
leanpunainen maatiaistattari 
kasvaa laihassa maassa, sitä 
on viljelty kaskikulttuurin ai-
kana viljelykierron viimeisenä 
kasvina, sillä se on erittäin te-
hokas ottamaan maasta tarvit-
semansa ravinteet. Tattari on 
ravintoarvoiltaan erinomai-
nen. Tattarinsiemenissä on 
runsaasti lyseeni-aminohap-
poa sekä orgaanisesti sitou-
tunutta kalsiumia, rautaa, ka-
liumia, magnesiumia, piitä ja 
fluoria. Tattarin proteiini voi 
vähentää kolesterolin imeyty-
mistä jopa 47 prosentilla.

Maatiainen yhdistys 
haluaa vaalia vanho-

ja viljelykasveja, 
kotieläimiä ja 

perinnemaisemia

Arvostamme elämän 
kokemista juuri sel-
laisena kuin se on, 

upeana ja elämänmakuise-
na. Kannustamme toimin-
nallamme aikuistuvia nuo-
ria löytämään kehyksiä ja 
suuntaviivoja tasapainoiseen 
ja päihteettömään elämään. 
Tavoitteenamme on säilyttää 
aito riemu ja ilo. Tehdään yh-
dessä merkityksellistä nuori-
sotyötä!
Valtakunnallinen, sitoutuma-
ton nuorisokasvatusjärjes-
tö, perustettu vuonna 1981. 
Raittiuden Ystävät ry:n nuo-
risojärjestö.
Lisätietoa: www.sinuli.fi
Uskalla Unelmoida- PRO-
JEKTI : 
Avaimet kohti Unelmia
Projekti kannustaa aikuis-
tuvia nuoria toteuttamaan 
rohkeasti unelmiaan sekä nä-

kemään itsessään tulevaisuu-
den edellyttämiä vahvuuk-
sia, taitoja ja kykyjä. 
Uskalla Unelmoida -työka-
lujen avulla tuetaan nuorten 
itsetuntoa ja rohkeutta sekä 
annetaan valmiuksia päih-
teettömään elämänhallin-
taan.
Projektin keskeisenä aja-
tuksena on: Usko itseesi ja 
Uskalla Unelmoida, koska 
ajatukset luovat unelmia elä-
määsi. Se mitä eniten ajatte-
let ja mihin keskityt, toteutuu 
elämässäsi.
Sari kartoittaa aiheesta Rait-
tiuden Ystävät ry:n piirejä 
ja yhdistyksiä sekä kouluja. 
Tapaamisissa ideoidaan ja 
motivoidaan uutta toimintaa. 
Projektia koordinoi Sinulin 
pj. Sari Uusi-Kokko 
sari.uusi-kokko@netikka.fi, 
050-542 9769

Sininuorisoliiton 
avaimet elämänhal-

lintaan

Lauantai 19.7.2014
11:00 Portit avataan
 Haitari Pertti Huhtamäki kitara Klaus Lavila
 Näytelmä: Luomulapset      
12:00  Ylilento
 Ähtärin ilmailijat ry
 Tervehdys: Kansanedustaja Mikko Savola
 Avaus: Sininuorisoliiton pj. Sari Uusi-Kokko
 Juhlapuhe: luomuviljelijä Jouko Kukkonen
 Luomuliiton tervehdys: pj. Jukka Lassila
13:00 Reilusti raittiudella
 Sari Uusi-Kokko, Unto Marttinen, ym
13:30 Luomutuen uudet tuulet
 ELY-keskuksen edustaja,
 mukana keskustelussa Ville Kari, 
 Veijo Leino ym.
14:00 Maatilan sukupolvenvaihdos
 Pro Agria Agronomi Samuli Lampinen
14:30 Metsälaki ja 
 Metsänhoitoyhdistys muutoksessa
 Toiminnanjohtaja Timo Ala-Kanto
15:30 Työnäytöksiä:
 - Vesakon kaato kaivinkoneen kaatopäällä
 - Murskausmateriaalin ajo 
 - Vesakon murskaus lannoitteeksi
 - Jenz az 960 murskain
 - Vesakkomurskeen levitys peltoon
 - Multaus lautasmuokkaimella         
 - Juolavehnän hallinta
 - Juolavehnänjuuriteen valmistaminen
 - Hydrauliikan virtausmittaus
 - Tien alitus myyrällä
 - Eläimiä: Hevosia, sikoja, lampaita. 
   ankkoja, vasikoita, kanoja

Sunnuntai 20.7.2014
12:00 Kinkerit
 - Elina pappi ja lukkari Anu
 Pyhäpäivän konsertti
 - laulu Jukka Riiho
   yksin-, kaksin-, ja yhteislaulua
   Anu Vuorenmaa
 Luomulapset esittää näytelmän
 Töysän nuorisoseuran sekakuoro Ritulit
 - Ritva Sorila
 Pelimanniyhtye Soitarit
 - Reijo Nieminen
 Niina & The Beat Callers
 - laulu Niina Ojanen
 - kitara Pertti Niemi
 - basso Arto Ala-Vannesluoma
 - rummut Mikko Mytkäniemi
 Wasuri Kabala.com
 - yhden miehen veljeskunta ja salaliitto
 Harjuntalon viihdeorkesteri
 - laulu Klaus Lavila
 - kitara Simo Alava
 - basso Arto Ala-Vannesluoma
 - rummut Mikko Mytkäniemi
18.00 Iltakirkko Töysän kirkossa

Päivitys netissä ohjelman ja esittelijäluettelon 
osalta jatkuu näyttelyyn saakka.

TOIMINTAA
Työpaja: Uskalla Unelmoida
Sari Uusi-Kokko
Mietteitä puutarhan hoidosta: 
puutarhuri Pentti Alanko
Juolavehnäjuuriteen valmistaminen: Ossi Kakko
Etelämäki pintaa syvemmältä: Ulla, Jaana, Ada
Pulmaleluja: Antti Haapala
Kaarnaveneen veistoa: 
ohjaajana käsityötäti Merja Juppo
Villalangan kehruu: Sini Hakomäki
Tuohitöihin opastusta: Matti Lamminaho
Vanhoja traktoreita: Ahti Tukeva
Sammuttimien tarkastusta: 
Sammutinhuolto Tero Turunen
Talutusratsastusta: Metsälän Talli Ky
esteratsastusnäytös 
Kahvipakettikuvakortteja: Kauko Välimäki
Hevosajelua vankkurikärryillä: Kirsi Vainionpää
Leikkipaikka-auto: karuselli
Taidenäyttely Vain elämää: Emilia Järvinen
Eskimokäännös: Mörtzi muusana
Valokuvaus ilmasta ja maasta: Aarno Isomäki
Tien alitus myyrällä: Latvala Group Oy
Pajukon murskaus Jenz murskaimella: 
Osku Tukeva
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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

Sini Hakomäki 050-5469937

Kaikkea hyvää lampaasta 
– tietysti luomuna

Lassilan luomutila
Suoramyynti, Arjan aitta & Kotieläinpiha

Kanat, rehut & tarvikkeet
 www.lassilantila.fi

Paijalantie 341 Tuusula 0505479428

 

www.luomuliitto.fi

 
 

 

Luomulehti − tilaa! 

Tartu 
luomuun 

 25.−26.11.

www.luomulehti.fi

Lue luomun tarinat. 
6 nroa vuodessa. Tilaushinnat  66 € / 44 €

Liity 
Luomuliittoon!

• Tutkittua tietoa     • Kysymyksiä ja vastauksia     • Luomua opiskelemassa  
• Ulkomailta   • Miten luomutuotteita kehitetään?    
• Lisäaineettomia innovaatioita

Luomupäivät 
Seinäjoella

Työpaja LuoMusa 2014 
Luomunäyttely -ta-
pahtumassa Töysän 

Hakojärvellä 19.-20.7.14. 
Uskalla Unelmoida työpa-
jassa on mahdollisuus löytää 
itsestä taitoja, vahvuuksia 
ja kykyjä. Työpajan metodit 
ovat yksinkertaisia ja kan-
nustavia. Uskalla Unelmoida 
-työkalujen avulla vahviste-

 

 

 

 

Tervetuloa lomakylään!
Tuuri Resorts -lomakylä sijaitsee Tuurissa, Etelä-Pohjanmaalla. 

Lomakylän ympäristö on rauhallinen ja viihtyisä ja se tarjoaa 
monenlaisia elämyksiä jokaiselle majoittujalle.

www.tuuriresorts.fi

Riihontie 321, 63610 Tuuri
p. 040 66 333 71  

info@tuuriresorts.fi

Esittelyosastot 2014

LuoMusa
2014

Korventie 2, Tuuri (liikenneympyrä)
Avoinna 2.6.-9.8.2014  ma-pe klo 09.00-17.30 la 10.00-16.00

Ryhmille sopimuksen mukaan.

RALLIAUTOJEN  NÄYTTELY
sekä nähtävillä myös muuta rallitavaraa, vanhoja mopoja, ym.

Liput: aikuiset 5 €, alle 12-vuotiaat ilmaiseksi aikuisen seurassa.

www.latvalamotorsport.com
puh.0405122252

JARI-MATTI FANI-TUOTE MYYMÄLÄ
VW-lippiksiä, VW- ja Ford pienoismalleja,

Jari-Matin omaa gourmet kahvia Keniasta, ym.

KESÄKAHVILA

TERVETULOA 

TUTUSTUMAAN

                        Stenbäckinkatu 8, 00250 Helsinki
puh. 044 045 7317  -  toimisto@maatiainen.fi  
www.maatiainen.fi osoitteesta löytyy mm. mainioita kir-
joituksia vuoden maatiaisiksi valituista kasveista ja eläimistä sekä 
siemenluettelo kohdasta siemenvälitys.
Siementilauksesi voit lähettää osoitteeseen siemen@maatiainen.fi 
Kylvä syksyllä kylmäkäsittelyä vaativia perennoita ja puuvartisia!
Liity jäseneksi. Jäsenmaksu on 29 ¤, opiskelijat 19 ¤ 
ja perheenjäsenet (varsinaisen jäsenen ohella) 12 ¤
Yhdistyksen pankkitili: 
IBAN: FI2447300010095205  BIC: HELSFIHH 

Gaija
Luomutilan tuotteita ja käsitöitä perinteistä 
ruisleipää ym.
JiiVeeKoo
Juolavehnän hallintaa työnäytösalue
Sini Hakomäki
Kaikkea hyvää lampaasta - tietysti luomuna
JR-Holvikellarit Oy
Tule tutustumaan aitoon JR-Holvikellari-maakellariin
Pertti Huhtamäki
pienkone-ja polkupyöräkorjaamo, pelimanni
Sammutinhuolto Tero Turunen
tarkastaa huoltaa ja myy sammuttimia
Lassilan luomutila
Luomuliitto
ESVY ry 
Etelä-Suomen Luonnonmukaisen viljelyn yhdistys
Suomen Via campesina
kansainvälinen pien-ja perheviljelijöiden järjestö
Jukka Lassila 050-5290482
Möken nurkka
tällä kertaa: Mörzi muusana
Lepo-Heli
Ekologiset ryhtituotteet
Naturcom Oy
Aina jyvällä
Pop-artikkeli
Äänentoisto,-valo-ja studiopalvelu.  täydellinen studio 
Lapinkylän koululla
Sammalisto Sulo
Puuseppä
RUUKKI
Kierrätys ja mineraalituotteet  Kalkituslaskuri
Luomutuokko
Täyslihasäilykkeet, tyrni, kalasäilykkeet, relisit ja hillot
Raittiuden ystävät ry Pohjanmaan piiri
pj. Rauno Hirvimäki

Töysän Raittiusyhdistys
pj. Klaus Lavila 040-5166230
Verkko-Osuuskunta Kuuskaista
Yhteyksien tekijä
Keräilijä Kauko Välimäki
Kahvipakettikortteja
Maatiainen ry
Maatiaiskasvit, siemenvälitys
Elomestari Oy
Typpiympit nurmi- ja viherlannoitussatoja varmista-
maan! vihannesten luomusiemenet.
Kimmo Lehtomäki
Jawa 250cc käyttöentisöity vm. 1953
Meratia Oy
Yuchai 1,5 minikaivuri
Kivijärven pakkaamo
Laadukasta siementä - Edulliseen pakkaamohintaan
Laten Kone Oy
Lasse Saarenpää 0400-368183
Sähköauto Tesla Model S85 100% sähköauto,
Peugeot Partner Electric Venturi 100% 
sähköpakettiauto, ruohonleikkuri John Deere 
1600 4 WD, Atmos PDP 28 vaunukompressori,
Tehojätkä Pro TJ-3.1 Pienmetsäkone
Koillissatakunnan sähkö Oy
Kaikkea sopivasti sähköllä
Paku-trailer group Oy
Henkilöauton perävaunut
Latvala Group
Maansiirtokoneet ja varaosat Puimurin 
uudet ja käytetyt varaosat
Luomupioneeri Urho Kari
Karsina karjankuljetusvaunu
Luomuviljelijä Ville Kari
Valmet ja metsäkärry
Riiho Yhtiöt
Vahvat Yuchai ja JCM kaivinkoneet

Terho Riiho
Lemken lautasmuokkain
Zetor 25 K
Kuule aito zetorsaundi
Ahti Tukeva
Vanhoja traktoreita ja autoja
Maarakennus Tukeva Oy
Jenz az 960 murskain
Olli Ala-Mutka
Chervolet Camaro

Näyttelypalvelut
Jannen Kioski
Kompakti festivaalikanttiini
Mainosmaa Oy
Tuurintie 2, 63610 TUURI 050-5146251
LuoMusa Ruokala
Ritva Lavila
Metsälän Talli Ky
Noppa ja Keke -talutusratsastus ponilla 
esteratsastusnäytös
Kirsi Vainionpää
hevosajelua vankkurikärryillä
Karri Kuivasmäki
Hereford sonni,hieho & mikropossu 
(Masa Hela ja Pumba)
Henri Yhtiö
Ylämaankarjaa, villasika
Teppo Eklund
Ankkoja kaneja suomenhevonen
Äänentoisto
Kari Lavila

taan luovuutta ja itsetuntoa 
sekä tuetaan miten saadaan 
kaikki potentiaaliset voima-
varat käyttöön.
Usko itseesi ja uskalla innos-
tua unelmien avulla, koska 
ajatukset luovat unelmia elä-
määsi. Se mitä eniten ajatte-
let ja mihin keskityt, toteutuu 
elämässäsi!

Uskalla Unelmoida 

•  Puutarhuri Pentti Alanko: Mietteitä puutarhanhoidosta  •  Ossi Kakko: juolavehnä huulilla 
•  Turvallinen tienalitus myyräntyönä   •   Ankkaryhmä - puhtaat  Ankat
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iKunnosta 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

- Autopurkaamo - Romutustodistukset - Kaivinkonetyöt

www.meratia.fi
040-555 3002

Kaikki 
sopivasti sähköllä!

www.ksat.�

Yrittäjäntie, Ähtäri p. 06-5415 111 
 

Luotettavaa 

palvelua jo

yli 30 vuotta

Tank Team Oy
www.tankteam.fi

0400-628835    Ruostumatonta Osaamista

PAKU-Trailer Group Oy

varustettuna laadukkaalla, markkinoiden tilavimmalla
               -muovikuomulla

Kaikissa vaunuissa kip-
paava vetoaisa kahdella 
kaasujousella, huoltova-
paat vesitiiviit pyöränna-
vat, nokkapyörä, ajosilta 
takalaita, itsekantava 
erillisrunko.

SOITA 044-2566 800 / myös ilt. ja viikonloppuisin

PAKU -Trailer PT 3500

Kuusikontie 5, 62100 Lapua

www.alavudenauto.fi
Lähteentie 2

ALAVUS
(06) 5112 866

www.latenkone.fi   0400-368 183

MYYNTI

LATENKONE

0400 368 183 TUURI

Tuurinkyläntie 2, 
63610 Tuuri
050-5146 251
aineisto@mainosmaa.fi
www.mainosmaa.fi

Mainostuotteet
Tuurista

Näyteikkunoihin, oviin, 
autoihin, koneisiin, 
lattioihin ja muihin kohteisiin

Jättilakanat, myymäläban-
nerit, valolaatikkomainokset, 
kyltit ja mainostelineet

Pelipaitoihin, työvaatteisiin, 
t-paitoihin, huppareihin
ja muihin tekstiileihin

Sisustustaulut, esitteet, kirjat, 
kutsut, käyntikortit,lehdet, 
lehtimainokset, logot, 
postikortit, tarrat ym.

TEIPPAUKSET

JULISTEET

PAINATUKSET

MEILTÄ MYÖS

:

 

Mainio tuotto. Ja vain asiakasomistajille. 
Olemme tehneet sinua varten uuden tuotteen, Tuotto-osuuden. Tavoittelemme sille 
tänä vuonna 3,25 % tuottoa*. Sijoitat suoraan omistamasi Osuuspankin pääomaan. 
Tuotto-osuuden korko ja sen maksaminen riippuvat aina pankin toiminnan 
tuloksellisuudesta. 
Kysy lisää omasta Osuuspankistasi tai vieraile osoitteessa op.fi/tuotto-osuus. 

*Tuottotavoite voi muuttua vuosittain ja tuotto-osuuksien takaisinmaksamiseen sisältyy tiettyjä ehtoja. Tutustu 
merkintäesitteeseen. 

Yhdessä hyvä tulee. 

Metsänhoitoyhdistys
SUOMENSELKÄ

Metsänhoidon ja 
puukaupan palvelut lähipalveluna

LEHTIMÄKI - TÖYSÄ - ÄHTÄRI
0204136250  •  0204136260  •  0204136240

• IKH Traktori ja maatalouskoneiden kulutusosat 
• Woikoski hitsaustuotteet 
• Hydrauliikkapalvelu

Lavilantie 2, 63610 TUURI
p. 040-551 3278

0400-663 442
www.kivijarvenpakkaamo.net

Kivijärven Pakkaamo
Laadukasta siementä 

- Edulliseen pakkaamohintaan


