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Tervetuloa LuoMusaan 
Suven juhlaan 

toivottaa Ritva & Lasu 

Miten usein olet viimeksi 
iloinnut vaikeuksistasi? Mi-
ten usein olet liittänyt kätesi 
yhteen ja kiittänyt Jumalaa 
niistä? Melko harvassa ovat 
ihmiset, jotka näin tekevät. 
Eikö olekin meille ihmisille 
luontevinta, että vaikeuksi-
en tullessa me muutumme 
ilottomiksi, pahimmallaan 
kiroamme asioiden ikävää 
tilaa, joskus saatamme sada-
tella vaikeuksistamme itse 
Jumalaakin. 
Tuntuuko turhauttavalta? 
Mitä järkeä nyt vaikeuksis-
taan on kiitellä, varmaankin 
kyselet mielessäsi. Monet 
hukuttavat ongelmat mm. 
alkoholiin, huumeisiin tai 
joihinkin muihin riippuvuut-
ta aiheuttamiin aineisiin tai 
asioihin. Joillekin shoppailu 
tuo tyydytystä ongelmati-
lanteisiin. Jotkut puolestaan 
ahmivat ruokaa  suruunsa. 
Onnellinen on siis ihminen, 
joka kestää kiusaukset. Hän 
saa palkinnokseen elämän, 
jonka Jumala on luvannut 
kaikille, jotka häntä rakas-
tavat. Kiusaukset syntyvät 
ihmisen omista pahoista 
ajatuksista ja toiveista. 
Pahat ajatukset johtavat te-
koihin ja lopulta joudumme 
eroon Jumalasta. Älkäämme 
siis eksykö. Jumalan valta-
kunta kuuluu kaikille, jotka 
häntä rakastavat. Jos tosis-
samme uskomme Herraan ja 
olemme todellisia kristittyjä, 
meidän tulisi osoittaa tämä 
auttamalla toinen toisiamme. 
Jos sinulla on ystävä, joka 
tarvitsee ruokaa ja vaat-
teita, ja te sanotte hänelle: 
näkemiin nyt ja Jumalan 
siunausta antamatta hänel-
le kuitenkaan vaatteita ja 
ruokaa. Mitä hyötyä siitä on 
hänelle?
Huomaatte siis, että usko 
ei voi olla vaikuttamatta 
elämäämme. Usko, josta 
ei seuraa oikeita tekoja, on 
kuollutta ja hyödytöntä. 
Kristityn usko näkyy siitä, 
mitä hän tekee. Olkaamme 
siis lähimmäisiä toinen 
toisillemme.

Tarja Manner

Oletko 
onnellinen 
vai 
pelkäätkö 
vaikeuksia

Päivitys netissä ohjelman ja esittelijäluettelon 
osalta jatkuu näyttelyyn saakka.

Raittius ja luomu 
kuuluvat yhteen!
Päihtymiskeskeisen 

kulttuu-rimme keskellä 
raittius on luonnonmukaisuut-
ta parhaimmillaan. Luomu-
ravinto taas on keinotekoisen 
ruoka- ja elintarviketuo-
tannon keskellä vastaavasti 
osa terveellistä, järkevää ja 
tasapainoista elämäntapaa. 
Raittiudella ja luomulla on 
siis paljon yhteistä. Luomun 
voidaan perustellusti sanoa 
olevan ravintotottumusten 
raittiutta. Molemmat rakenta-
vat myös ehjää ja tasapainois-
ta ekologiaa, jossa ympäristö 
ei kärsi esimerkiksi keinote-
koisten kulutustottumusten ja 
päihtymisen seurauksista tai 
roskaamisesta.
 Luomun tavoin myös rait-

Syysrypsi on arvokas 
viljelykasvi, josta saadaan 
korkealaatuista valkuaista 
ja ruokaöljyä. Siitä voidaan 
myöskin valmistaa biodie-
seliä. Syysrypsin korjuu- ja 
kylvöaika ajoittuvat kesän 
parhaimpiin ajankohtiin 
tasoittaen maatilan pahimpia 
työhuippuja.
 Ongelmana on kuitenkin 
talvehtiminen. Sitä voidaan 
parantaa paljon käyttämällä 
harjuviljelytekniikkaa, jonka 
seurauksena kasvien juuristo 
kehittyy vahvemmaksi. 
Myös maan kaasujenvaihto-
kapasiteetti parantuu, jolloin 
myös vapaiden typensidonta-
bakteerien toiminta tehostuu. 
Tärkeintä on, etteivät kasvit 
huku syksyn sateiden aikana, 
koska ovat harjun päällä.

Syysrypsi- ja rapsi soveltuvat hyvin luomuviljelyyn, koska ne pystyvät hyvin 
käyttämään maan hidasliukoisia ravinteita. Tämä uudisraivauspelto, jossa lan-
noitteena on käytetty karjanlannasta valmistettua kompostia ja puuntuhkaa.

Glenni on 3-vuotias Shirenhevonen. Hän on tamma. Kokoa Glennillä on säkä 
n.185cm ja painoa reilut 800kg. Glenni on vielä varsa ja kasvaa vielä kovasti.

tiudessa ajatellaan valinnan 
vaikutuksia ja suojellaan 
ympärillä eläviä ihmisiä. 
 Vuoden lopussa voimaan 
tulevassa ehkäisevän päih-
detyön laissa huomioidaan 
ensimmäistä kertaa maamme 
historiassa lakitasolla päih-
teiden käytöstä aiheutuvat 
haittavaikutukset muille. 
 Raittiustyössä tämä on ollut 
alusta alkaen selvää. Päihteet 
tuhoavat niin omaa kehoa, 
mieltä kuin oman käytöksen 
myötä elämän tärkeimpiä 
ihmissuhteita sekä kuormit-
tavat lähiympäristön ihmisiä 
yleensä ja ympäristöä.
Raittiuden Ystävät toivot-
taa virkistävää LuoMusa-
tapahtumaa ja onnistuneita 

Valtakunnallisia Raittiusjuhlia 
2015! Odotamme Raittiusjuh-
lista muodostuvan vuosittai-
nen perinne, jota lapsemme 
saavat jatkaa. Raittius ja 
luomu eläköön myös tuleville 
sukupolville!
Lämpimästi tervetuloa niin 
LuoMusa -tapahtumaan kuin 
tutustumaan järjestömme 
toimintaankin!

Marko Kailasmaa
Raittiuden Ystävät ry:n 
toiminnanjohtaja

Lisätietoja:
www.raittiudenystavat.fi ;
www.raitis.fi ; 
www.kannikapina.fi ; 
www.selvinpainkesaan.fi 

Sunnuntai 19.7.2015
12:00 Tohnisäijä
 Ritulit Ritva Sorila Risto Lehtinen
 Pyhäpäivän konsertti
 laulu Jukka Riiho
 yksin-, kaksin-, ja yhteislaulua   
 Anu Vuorenmaa 
  Luomulapset esittää 
  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
  Safiiri 
  Wasuri Kabala.com yhden miehen   
 veljeskunta ja salaliitto
  Harjuntalo-orkesteri

LuoMusa Ohjelma 
Lauantai 18.7.2015
11:00 Portit avataan
 Sini Hakomäen osastolla Sini ja Petri   
 Leinonen: Kesälampaat maisemanhoitajina      
12:00  Ylilento
 Ähtärin ilmailijat ry
 Tervehdys: Kansanedustaja Mikko Savola
 Luomuliiton puheenjohtaja Pauli Talvitie 
         Luomulapset esiintyy
13:00 Maa ja metsätieteiden maisteri,   
 puutarhakirjailija Pentti Alanko pitää  
 esitelmän aiheesta Kestävät maatiais-  
 perennat puutarhan perustana. 
14:00 Pellon käytön vaihtoehdot ja maan   
 kasvukunto. Luomukasvintuotannon   
 asiantuntija Erkki Vihonen Pro Agria   
 eteläpohjanmaa mukana keskustelussa  
  Petri Leinonen, Ville Kari, Veijo Leino ym.
15:30 Työnäytöksiä:
 - kyntö muovisiipisillä auroilla          
           - vesakon kaato kaivinkoneen kaatopäällä
           - vesakon murskaus lannoitteeksi
           - Jenz az 960 murskain
           - vesakkomurskeen levitys peltoon
           - nurmen niitto 4,6m:n vaakatasoleikkurilla          
           - juolavehnän hallinta kvick finn
           - juolavehnänjuuriteen valmistaminen
           - hydrauliikan virtausmittaus
 - Eläimiä: Hevosia, sikoja, lampaita. 
   ankkoja, vasikoita, kanoja

Puutarhuri Pentti Alanko. Kuva: Matti Lahtinen.

Urho Karin rypsipelto.

Mikko Haapa-aho ja Glenni

Lapsille viehättävä leikkipaikka-auto ja Tivoli Sario-
lan ilmainen karuselli ym.
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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
Sammutinhuolto Tero Turunen 
tarkastaa huoltaa ja myy sammuttimia
Lassilan luomutila 
retkikohde Tuusulassa. Jukka Lassila 050-5290482
Möken nurkka
Naturcom Oy 
Aina jyvällä
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 
Verkko-Osuuskunta Kuuskaista 
Yhteyksien tekijä
Maatiainen ry 
maatiaiskasvit, siemenvälitys
Elomestari Oy 
Typpiympit nurmi- ja viherlannoitussatoja varmista-
maan! Vihannesten luomusiemenet.
Kimmo Lehtomäki 
Jawa 11 vm-53 250cm3 
Metsänhoitoyhdistys Suomenselkä 
Metsänhoidon ja puukaupan palvelut
Meratia Oy 
Yuchai 1,5 minikaivuri
Kivijärven pakkaamo 
Laadukasta siementä-Edulliseen pakkaamohintaan 
Laten Kone Oy 
Lasse Saarenpää 
Koillissatakunnan sähkö Oy 
Kaikkea sopivasti sähköllä
Paku-trailer group Oy 
henkilöauton perävaunut
Latvala Group 
Fendt 820 Variomat,  Storm vaakatasoleikkuri 4,6m
John Deere 1170 E moto, Lännen 8600 uusi, Kvick 
fi nn. Maansiirtokoneet ja varaosat. Puimurin uudet 
ja käytetyt varaosat 
Susanna Hautalahti 
Valtra A 93 5-siipiset muovisiipiaurat, kultivaattori
Luomupioneeri Urho Kari 
Karjankuljetusvaunu, penkkikylvökone 
Riiho Yhtiöt 
Vahvat Yuchai ja JCM kaivinkoneet
Erkki Javanainen 
Zetor 25 K kuule aito zetorsaundi 
Maarakennus Tukeva Oy 
Jenz az 960 murskain
Ahti Tukeva vanhoja traktoreita ja autoja
LuoMusa Ruokala 
Ritva Lavila
Jannen Kioski 
Kompakti festivaalikanttiini
Mainosmaa Oy  
050-5146251
Kati ja Mikko Haapa-aho 
Shirenhevonen Glenni ja pieni poni Misi
Metsälän Talli Ky 
Noppa ja Keke -talutusratsastus ponilla, 
esteratsastusnäytös
Karri Kuivasmäki 
Hereford äiti ja sonnipoika
Jukka Riiho 
lampaita, poni
Eklundit 
Ankkoja, kaneja, 
suomenhevonen
Äänentoisto 
Kari Lavila

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

Mummopiste 
ja Vaarivaara

www.latenkone.fi   0400-368 183www.latenkone.fi   0400-368 183

MYYNTI

LATENKONE

0400 368 183 TUURI

                        Stenbäckinkatu 8, 00250 Helsinki
puh. 044 045 7317  -  toimisto@maatiainen.fi  
www.maatiainen.fi osoitteesta löytyy mm. mainioita kir-
joituksia vuoden maatiaisiksi valituista varjoliljasta ja sarvellisesta 
pässistä sekä siemenluettelo kohdasta siemenvälitys.
Siementilauksesi voit lähettää osoitteeseen siemen@maatiainen.fi 
Kylvä syksyllä kylmäkäsittelyä vaativia perennoita ja puuvartisia!
Liity jäseneksi. Jäsenmaksu on 30 ¤, opiskelijat 19 ¤ 
ja perheenjäsenet (varsinaisen jäsenen ohella) 12 ¤
Yhdistyksen pankkitili: 
IBAN: FI2447300010095205  BIC: HELSFIHH 

 

www.luomuliitto.fi

 
 

 

Luomulehti − tilaa! 

Tartu 
luomuun 

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

Luomuliitto 
30 v. -juhla & 
Luomupäivät 
Mikkelissä 
9.−10.11.

Vuonna 2014 Alavuden 
501 maatilasta luomu-

tiloja oli 44 kpl. Näiden luo-
mutilojen viljelyksessä peltoa 
oli noin 1.300 ha. Alavudella 
luonnonmukaisesti viljelty 
pelto on noin 8 % kaupungin 
koko peltoalasta. Luomuti-
lojen keskipeltopinta-ala on 
noin 30 ha. 
 Samana vuonna maatiloja 
Ähtärissä oli 126 kappaletta, 
joista luomutiloja oli 25 kpl. 
Luomutilojen viljelyksessä 
peltoa oli noin 1.100 ha. 
Ähtärissä luonnonmukaisesti 
viljellyn pellon osuus koko 
kaupungin peltopinta-alasta 
on noin 25 %. Ähtäriläisten 
luomutilojen keskipeltopinta-
ala on noin 45 ha. 
 Koko maassa luomutilojen 
osuus on noin 8 % kaikis-
ta maatiloista. Alavudella 
ollaan siis lähellä maan 
keskiarvoa, mutta Ähtäristä 
on kehittynyt todellinen 
luomukaupunki. Ähtärissä on 
jo ylitetty valtakunnallinen 
tavoite saada luomutuotan-
toon 20 % maan peltoalasta.
 Alueellamme ollaan siis 
luomun edelläkävijöitä, ja 
oltu jo pitkään. Töysässä luo-
mua edistivät jo 80-luvulla 
Töysän 4H-yhdistys, Luomu 
Tuokko sekä muut luomu-
toimijat. Luomutuotannon 
eteenpäin vieminen on siis 
pitkäjänteistä työtä. Alkuai-
koina luomuviljelyn edistäjät 

Luomu Alavudella 
ja Ähtärissä

joutuivat usein ennakkoluu-
lojen kohteeksi. Ajateltiin, 
että se on vain puuhastelua 
ja ”huuhaa”-hommaa. 
Nykyisin monet luomutilat 
ovat kuitenkin tehokkaita 
luomumaidon ja -luomuli-
han tuottajia. Luomutilojen 
keskipeltopinta-ala onkin jo 
suurempi kuin tavanomaisten 
maatilojen. 
 Luomuviljelyn lisääntymi-
sen esteenä ovat olleet yhä 
tiukentuvat määräykset ja 
byrokratia sekä markkinoin-
nin ongelmat. Luomuviljelyä 
edistää taas tutkimuksissa 
todettu luomun parempi 
kannattavuus tavanomai-
seen nähden. Myös valtio 
on nostanut luomun yhdeksi 
maaseudun kehittämiskoh-
teeksi. Manner-Suomen ke-
hittämisohjelma 2014–2020 
auttaa monin tavoin luomun 
kehittämisessä. Luomu on 
tällä ohjelmakaudella oma 
toimenpiteensä ja tukita-
sokin on noussut entisestä. 
Toivottavasti sekä Suomen 
että EU:n virkamieskoneisto 
nyt käärii hihat tosissaan 
ja ryhtyy purkamaan sekä 
luomu- että muita viljelijöitä 
kohtuuttomasti rasittavaa 
byrokratiaa. Se jos mikä olisi 
maaseudun etu.

Aurinkoista kesänjatkoa 
kaikille luomun ystäville!
Hanna

Shirenhevonen Glenni ja pieni poni Misi

Noppa ja Keke -talutusratsastus ponilla, 

Hereford äiti ja sonnipoika

Luhtalan kalliolta kuvasi Aarno Isomäki.

Ähtärin ilmailijoiden ylilento. Kuva Luomusa 2014.

Korventie 2, Tuuri (liikenneympyrä)
www.latvalamotorsport.com

puh.0405122252

Raittiustalolla iltamat lauantaina.

Esittelyosastot
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Fräntiläntie 46, 
63600 TÖYSÄ
0400-565645

- Autopurkaamo - Romutustodistukset - Kaivinkonetyöt

www.meratia.fi
040-555 3002

Tank Team Oy
www.tankteam.fi

0400-628835    Ruostumatonta Osaamista

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.

Näyteikkunoihin, oviin, 

Pelipaitoihin, työvaatteisiin, 

Sisustustaulut, esitteet, kirjat, 

TEIPPAUKSET

JULISTEET

PAINATUKSET

MEILTÄ MYÖS

• IKH Traktori ja maatalouskoneiden kulutusosat 
• Woikoski hitsaustuotteet 
• Hydrauliikkapalvelu

Lavilantie 2, 63610 TUURI
p. 040-551 3278

www.alavudenauto.fi
Lähteentie 2

ALAVUS
(06) 5112 866

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

EDULLISIMMIN SUOMEN SUURIMMALTA! 
•Teiden alituksia myyrällä

TUURI 06-539 550 www.jarilatvala.com

0400-663 442
www.kivijarvenpakkaamo.net

Kivijärven Pakkaamo
Laadukasta siementä 

- Edulliseen pakkaamohintaan

Kaikki 
sopivasti sähköllä!

www.ksat.�

Yrittäjäntie, Ähtäri p. 06-5415 111 
 

Noutaen, tai pihaan tuotuna ja asennettuna

jälleenmyyjä

Metsänhoitoyhdistys
SUOMENSELKÄ

Metsänhoidon ja 
puukaupan palvelut lähipalveluna

LEHTIMÄKI - TÖYSÄ - ÄHTÄRI - ALAJÄRVI
0204136250 • 0204136260 • 0204136240 • 065572112

 

?
Tervetuloa lomakylään!

www.tuuriresorts.fi


