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www.luomusa.fi

Luomunäyttely
Töysän Hakojärvellä 16.-17.7.

M1-
Mummojen 
kiihdytyskisa

Luomunäyttely la klo 11 - 18
Konserttipäivä su klo 10 ->

Tervetuloa 

Hakojärvelle!

-kuonat

Lajinsa parhaat: 
LEGATO-syysrypsi
CORTES-syysrapsi

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

toivottaa Ritva & Lasu 

Päivitys netissä ohjelman ja esittelijäluettelon osalta   
jatkuu näyttelyyn saakka.

Sunnuntai 17.7.2016

10.00  Körttiseurat pastori Alpo Järvi
12.00  Pyhäpäivän konsertti
 sekakuoro Ritulit: johtaa Ritva Sorila
 yhteislaulua
 pelimanniyhtye Soitarit: johtaa Reijo Nieminen
 Harjuntalo-orkesteri
15.00     Rockyhtye Fule
 in the Machine levynjulkaisukeikka
 - laulu Jouni Sahiluoto
 - kitara Kari Lavila
 - koskettimet Antti Heikinmäki
 - basso Jukka Lappi
 - rummut Petteri Virtanen
 Rockin uusi nousu - Fule  

LuoMusa Ohjelma 
Lauantai 16.7.2016
11.00  Portit avataan
12.00  Ylilento   Ähtärin ilmailijat ry
Avaus:  Pieni sieni  Harjuntalo-orkesteri
Juhlapuhe: 
 Maaseutupäällikkö Hanna Murtomäki-Kukkola  
 Eduskunnan terveiset: Kansanedustaja 
 Mikko Savola. Luomuliiton tervehdys: 
 puheenjohtaja Pauli Talvitie 
M1 Mummojen kiihdytyskisat Esla City Max potkupyörillä       
13.00  Luomumaito ja muut:     
 keskustelutilaisuus Beston-Areenalla
 mukana Pauli Talvitie, Veijo Leino, Urho Kari,  
 Ville Kari, Petri Leinonen ym.
14.00  Esitelmä:      
 Maatiaiskasvit sopivat nykyajankin puutarhaan
 Hortonomi maa-ja metsätieteiden maisteri   
 Pentti Alanko
15.00  esitelmä homeopatiasta: Laina Heikkola 
15.00  Työnäytöksiä: Osmo-hanke esittäytyy
 •maan tiiviysmittaus penetrometrilla
 •lehtivihreän mittaus
 •kuoppatesti
 •veden imeytymistesti
 •kasvuston tiheysmittaus
 •energiapuun murskaus     
   Jenz az 960 murskaimella
 •kyntö muovisiipisillä auroilla
 •Valmet 361 korjaus
•alue-esiintyjä Niina & The Beat Callers:    
 Niina Ojanen, Pertti Niemi,    
 Arto Ala-Vannesluoma,     
 Mikko Mytkäniemi
•Eläimiä: Hevosia, sikoja, lampaita, ankkoja,   
 vasikoita, kanoja

Turvapaikkaa löytämässä
Amerikan alkuperäiskanso-

jen joukossa oli tapana, et-
tä vakavaan rikkomukseen, esi-
merkiksi surmatyöhön, syyllis-
tynyttä ei tuomittu kuolemaan, 
vaan hänet suljettiin kansansa ja 
heimonsa sosiaalisen elämän ul-
kopuolelle. Hän sai yhä ansaita 
leipänsä, mutta häntä ei nähty tai 
kuultu. Hän oli ilmaa muille.
Tämä muistuttaa nykyaikamme 
suhtautumista päihteiden käyt-
töön. Ensin päihteiden käyttöä ei 
olla huomaavinaan, jotta siihen 
ei vain tarvitsisi puuttua, sillä oli-
sihan se nyt ennen kuulumatto-
man töykeää kysyä miten toinen 
voi tai jaksaa, vaikka hänellä on 
takanaan putkea jo niin pitkästi, 
ettei alkupään valopistettä enää 
edes näy. Eikö se vaan ole jokai-
sen oma asia, miten terveytensä, 
perheensä, maineensa ja varalli-
suutensa tuhoaa, vai mitä? Ja sit-
ten kun toinen ei enää päihderiip-
puvaisuudessaan kykene muu-

hun, niin hienotunteisuuteemme 
kuuluukin enää se, että hänet jä-
tetään täysin tuohon sosiaaliseen 
eristäytyneisyyteen – tuomittuna 
pohtimaan omia tekojaan ilman 
kenenkään tukea. Olemme me 
suomalaiset vaan erityisen hie-
notunteista väkeä, eikö vaan?
Vai voisiko olla toisin? Saisim-
meko tähän ehkä yllättäenkin ku-
vaa viime kesästä asti jatkunees-
ta maahanmuuttajakeskustelus-
ta? Olemme nimittäin saaneet 
seurata maahanmuuttajien so-
peutumista Suomeen ja suoma-
laisen kantaväestön sopeutumis-
ta maahanmuuttokeskusteluun. 
Puheissa on toistuvasti käytet-
ty ilmaisua turvapaikanhakijat. 
On äärimmäisen valitettavaa, et-
tei kaikilla ihmisillä ole turvallis-
ta asuinpaikkaa ja kotia. Koti toki 
tietyssä mielessä seuraa aina ih-
misen mukana, oli ympäristö sit-
ten vastaanottavainen tai ei. Mis-
tä meistä sitten kukin sen löytää. 

Kaikkien pitäisi saada elää sa-
mojen ihmisoikeuksien turvassa.
Turvapaikkaa eivät kuitenkaan 
hae vain maahanmuuttajat, vaan 
me kaikki. Kyllä, hyvä ystävä, 
luit oikein. Sinäkin olet turvapai-
kan hakija. Haemme jatkuvasti 
omalle elämällemme turvaa ym-
päristön turvallisuudesta, tois-
ten läsnäolosta ja hyväksynnästä, 
kodin lämmöstä sekä omien ja 
lähimpiemme valintojen seura-
uksista, mutta myös niiden seu-
rauksilta. Vielä syvemmän mitta-
kaavan turvapaikan hakeminen 
saa, kun joutuu hakemaan tur-
vapaikkaa päihteiden käytöltä – 
oman tai toisten.
Minulta kysytään usein, eikö 
Raittiuden Ystävien sanoma voi-
si olla kohtuuden sanomaa. Siis 
millaisen kohtuuden? Sellaisen-
ko, jossa käyttäjä itse määritte-
lee käyttönsä, ehkä jopa vuo-
si toisensa jälkeen suuremmas-
sa määrässä? Kykeneekö hän sa-

Maanantai 18.7.2016

Ympäristösitoumuskoulutuspäivä
kouluttaja:  Maaseutupäällikkö    
  Hanna Murtomäki-Kukkola
koulutuspaikka:  Lehtomäentie 44, 63680 Hakojärvi
koulutusaika:  18.7. 2016 klo 9.00 - 15.00
ilmoittautumiset ja tiedustelut: 
  Klaus Lavila 040-5166 230

TOIMINTAA

Viljavuuspalvelun uudet analyysit
Porukan paikat
Tarinoita Etelämäen tuvasta: Jaana Uusimäki
Tee itse koru tuohesta: 
opastaa käsityötäti Merja Juppo 
Tuohitöihin opastusta: Matti Lamminaho
Villalangan kehruu ja tietoa luomulampaasta: 
Sini Hakomäki
-ota oma rukki mukaan ja opetellaan yhdessä
Nypläys: Kaisa Javanainen
Vanhoja traktoreita: Jukka Tukeva
Sammuttimien tarkastusta:
Sammutinhuolto Tero Turunen
Talutusratsastusta: Metsälän Talli Ky
Esteratsastusnäytös 
Jousiammuntaa:Justu
Leikkipaikka-auto
Tivoli Sariola: karuselli
Möken nurkka
Niitto piikkilangan kiristäjällä: Urho Kari
Työnäytöksiä: Heikki Hautalahti
Valmet 361 korjaus

malla määrittelemään käyttönsä 
seuraukset perheelleen ja lähipii-
rilleen, vai onko niidenkin mää-
rä kasvaa? Saan todeta näihin ky-
selyihin, ettei raittiustyö ole koh-
tuuden sanomaa, vaan turvapai-
kan luomista kaikille päihteiden 
käytön runtelemista muuten sitä 
kaihtaviin toki kenenkään men-
neeseen katsomatta. Olemme 
Raittiuden Ystävissä varmista-
massa päihdevapaita tiloja, het-
kiä ja elämää, jota eivät säätele 
alkoholin myyntiajat, saatavuus-
prosentit tai myyntipaikat, vaan 
jossa elämän ja ihmissuhteet saa 
rakentaa kestävällä raittiuden 
pohjalla niin tänään kuin tulevai-
suudessakin.
Sama myönteinen elämänasen-
ne ja ravinnon turvapaikka ovat 
kyseessä luomussakin. Miksi ra-
sittaisimme kehoamme ja ainut-
laatuista luontoamme keinote-
koisella viljelyllä, kun saamme 
täysipainoista ja tervettä ravin-
toa suoraan luomuviljelystä. Sii-
nä missä raittius on terveyttä juo-
mien osalta, on luomu sitä ravin-
non osalta. Ja tämän turvapaikan 
kerran löydettyämme, emme mi-
tään muuta enää kaipaakaan. 
Siispä tutustu ja omaksu niin it-
sellesi kuin perheellesikin roh-
keasti raitis luomu!
Lämpimästi tervetuloa sekä upe-
aan LuoMusa -tapahtumaan että 
Raittiuden Ystävien toimintaan!

Marko Kailasmaa
Raittiuden Ystävät ry:n 
toiminnanjohtaja

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

Maatalouden tärkeimmät 
resurssit ovat osaami-

nen ja peltomaan kasvukunto. 
Maa on monimutkainen jär-
jestelmä, jonka kokonaisval-
tainen hallinta tilatasolla vaatii 
uudenlaista osaamista, uusia 
työkaluja ja käytäntöjä. OS-
MO vastaa näihin vaatimuk-
siin organisoimalla parhaan 
maan kasvukunnon hoidon 
tietämyksen ja osaamisen vil-
jelijöiden käyttöön sekä kehit-
tämällä kasvukunnon hoidon 
menetelmiä ja välineitä. 
 Kohderyhmä: 
Luomuviljelijät ja muut vilje-
lijät, jotka ovat kiinnostuneita 
parantamaan peltojensa kas-
vukuntoa ja maan hoitoa re-
surssitehokkaasti. 
 Päätavoite: lisätä viljelyn 
resurssitehokkuutta sekä luo-
mu- että tavanomaisessa vil-
jelyssä hoitamalla maan kas-
vukuntoa kokonaisvaltaisesti 
sekä edistää kestävien ja luo-
mumenetelmien hyödyntä-
mistä maan kasvukunnon hoi-
dossa.
 Osatavoitteet:
1. Kasvukunnon määrittämi-
nen paranee.   
2. Viljelijöiden kasvukunto-
osaaminen paranee.

OSMOn pellonpiennarpäivissä paneudutaan käy-
tännön osaamisen kehittämiseen. Opastamassa 
tutkija-viljelijä Tuomas Mattila.

3. Viljelijöille tarjoutuu hy-
vät käytännön mahdollisuu-
det hoitaa kasvukuntoa.
4. Tieto ja tietoisuus kasvu-
kunnosta sekä kasvukunnon 
hoidon kestävistä ja luomu-
viljelyssä käytettävistä mene-
telmistä leviää ja paranee.
 Kasvukunnon määritys- ja 
hoitomenetelmiä testataan 
koetilaverkostossa (8 tilaa) 
kolmen vuoden ajan. Suo-
messa käytössä olevia me-
netelmiä kehitetään ja ulko-
maisia menetelmiä sovitetaan 
suomalaisiin oloihin. 

 Alueellista kasvukunto-osaa-
mista kehitetään vapaamuo-
toisen verkoston tapahtumis-
sa ja osaamisryhmissä. Ryh-
missä viljelijät laativat ohja-
tusti tilalleen maan kasvukun-
non hoitosuunnitelman. Vetä-
jien ja vierailevien asiantunti-
joiden lisäksi osaamista kas-
vattavat järjestelmällinen kes-
kustelu tilakohtaisista kysy-
myksistä ja kasvukunnon hoi-
tosuunnitelmien työstäminen. 
Hankkeessa tuotetaan kasvu-
kunnon hoidon työkalupakki. 
Pakkiin kuuluu maan kasvu-

kunnon määritysmenetelmiä 
ja hoidon suunnittelun apu-
välineitä sekä näiden käyttö-
ohjeita ja taustatietoa. Käy-
tännönläheisyyttä tuovat käy-
tännön esimerkit tiloilta. Ha-
vainnollisuutta lisätään käyt-
tämällä monipuolisesti ääntä 
ja kuvaa. 
 Tuloksia levitetään pellon-
piennarpäivissä, seminaareis-
sa, ammattilehtiartikkeleil-
la, hanke-, Luomu.fi- ja Luo-
muinstituutin internet-sivuil-
la.  Viljelijöille osoitetaan, että 
he voivat parantaa satoja hoi-
tamalla maan kasvukuntoa. 
Ryhmät ja verkosto levittävät 
tietoa myös hankkeen jälkeen.  
 OSMOn toteuttavat Etelä-
Pohjanmaalla Helsingin yli-
opiston Ruralia-instituutti ja 
ProAgrian Etelä-Pohjanmaa.
Lisätietoja valmennuksista 
ja hankkeesta: 
Jukka Rajala, projektipäällik-
kö, Helsingin yliopisto, 
Ruralia-instituutti, 
Lönnrotinkatu 7, 50100 Mikkeli, 
044-303 2210, 
jukka.rajala@helsinki.fi
ProAgria Etelä-Pohjanmaa
Jari Luokkakallio, 
jari.luokkakallio@progria.fi 
puh. 0400 297 235  

HELSINGIN YLIOPISTO 
PROAGRIA 

OSMO - Osaamista ja työkaluja resurssitehokkaaseen maan 
kasvukunnon hoitoon yhteistyöllä 2015–2018

Maatalouden tärkeimmät resurssit ovat viljelijän osaaminen ja peltomaan kasvu-
kunto. Peltomaa on monimutkainen järjestelmä, jonka kokonaisvaltainen hallinta 
vaatii uudenlaista osaamista sekä uusia työkaluja ja käytäntöjä. OSMO organisoi 
parhaan maan kasvukunnon hoidon tietämyksen ja osaamisen viljelijöiden käyt-
töön sekä kehittää kasvukunnon hoidon menetelmiä ja välineitä.  Hanke tukee 

ravinteiden kierrätyksen ja resurssitehokkuuden paranemista sekä maatalouden 
vesiensuojelutavoitetta. 

Kohderyhmä: Viljelijät, jotka ovat kiinnostuneita peltojen kasvukunnon parantamisesta ja resurssitehok-
kaasta maan hoidosta. 

Päätavoite: Lisätä viljelyn resurssitehokkuutta hoitamalla maan kasvukuntoa 
kokonaisvaltaisesti.

Osatavoitteet:
1.  Kasvukunnon määrittäminen paranee   
2.  Viljelijöiden kasvukunto-osaaminen paranee
3.  Viljelijöille tarjoutuu hyvät käytännön mahdollisuudet hoitaa kasvukuntoa
4.  Tieto ja tietoisuus kasvukunnosta leviää ja paranee

Testataan kasvukunnon määritys- ja hoitomenetelmiä koetilaverkostossa (8 tilaa) 
kolmen vuoden ajan. Suomalaisia menetelmiä kehitetään ja ulkomaisia sovitetaan 

suomalaisiin oloihin.
Kasvukunto-osaamista kehitetään valmennustilaisuuksissa, tapahtumissa ja 
osaamisryhmissä. Laaditaan tilakohtaisia maan kasvukunnon hoitosuunnitelmia. 
Tuotetaan kasvukunnon hoidon työkalupakki, maan kasvukunnon määritysme-
netelmiä ja hoidon suunnittelun apuvälineitä sekä näiden käyttöohjeita ja tausta-

tietoa ja esimerkkejä tiloilta. 
Tuloksia levitetään pellonpiennarpäivissä, seminaareissa, ammattilehdissä ja inter-

net-sivuilla.  

Toteutusalue: Etelä-Pohjanmaa, Satakunta, Varsinais-Suomi, Uusimaa
Toteuttajat: Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti, ProAgriat Etelä-Pohjanmaa ja Länsi-Suomi.

Rahoitus: Varsinais-Suomen ELY-keskus / Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 / 
Vesiensuojelun ja ravinteiden kierrätyksen erillisrahoitus, yritykset, viljelijät ja säätiöt.

Lisätietoja: Jukka Rajala, projektipäällikkö, Helsingin ylipisto, Ruralia-instituutti
Lönnrotinkatu 7, 50100 Mikkeli, 044-303 2210, jukka.rajala@helsinki.fi

O  MO
OSAAMISTA MAAN KASVUKUNNON HOITOON

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
Hotelli Punkaharju: retkikohde Punkaharjulla
Lassilan luomutila: retkikohde Tuusulassa Jukka Lassila 
Möken nurkka
Elinsiirtokerho ry: Timo Akkala, kerho esittäytyy
Naturcom Oy: Aina jyvällä
Pop-artikkeli: Äänentoisto,-valo-ja studiopalvelu.  
 Täydellinen studio Lapinkylän koululla
Sammalisto Sulo: Puuseppä
MEROX: Kierrätys ja mineraalituotteet. Kalkituslaskuri
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 var- 
 mistamaan! 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: Ransomes-hr 6010 ruohonleikkuri
 Yanmar-vio 75 kaivinkone
 TMK-energiapuukoura keräävä,
 Zetor 6341 mf wd quicke 415 ek
 Lasse Saarenpää 0400-368 183
Koillissatakunnan sähkö Oy:
 Kaikkea sopivasti sähköllä
Paku-trailer group Oy: 
 Henkilöauton perävaunut
Latvala Group: Volvo dumpperi, Volvo kaivinkone,   
 Lännenkone. Maansiirtokoneet ja varaosat.  
 Puimurin uudet ja käytetyt varaosat
Susanna Hautalahti:
 Valtra A 93 5-siipiset muovisiipiaurat,   
 kultivaattori
Luomupioneeri Urho Kari:
 Karjankuljetusvaunu, penkkikylvökone 
Jari Mäki-Lahna: Mercedes Benz
Riiho Yhtiöt: Vahvat Yuchai ja JCM kaivinkoneet
Kaisa Javanainen 
Zetor 25 K: kuule aito zetorsaundi
Maarakennus Tukeva Oy: Jenz az 960 murskain
Jukka Tukeva: vanhoja traktoreita ja autoja
LuoMusa Ruokala: Ritva Lavila
Jannen Kioski: Kompakti festivaalikanttiini
Mainosmaa Oy: Mainosmateriaalit    
 suunnittelusta valmiiksi tuotteeksi
Kati ja Mikko Haapa-aho:
 Shirenhevonen Glenni ja pieni poni Misi
Metsälän Talli Ky: Noppa ja Keke -talutusratsastus   
 ponilla esteratsastusnäytös
Karri Kuivasmäki: Hereford lihakarjaa
Jukka Riiho: poni
Eklundit: Ankkoja kaneja ym.
Äänentoisto: Kari Lavila

Esittelyosastot Pysähdy elämään
Tämän vuoden LuoMusa ha-
luaa korostaa läheisistä välit-
tämistä. Jatkuvasti kiireellis-
tyvä maailma ja teknologian 
kehitys saa ihmisen elämän 
syklin lyhenemään niin, että 
keskiössä on enää pieni, ohi-
kiitävä hetki, joka on tallen-
nettu kuvapalveluun tykkäys-
ten toivossa. Ohessa saattaa 
helposti unohtua kuinka tär-
keää aitojen sosiaalisten yh-
teyksien ylläpitäminen on. Ih-
miset poteroituvat omiin so-
mekuoppiinsa, eikä arkinen 
kuulumisten vaihto kiinnosta 
ilman sykettä nostattavaa ka-
tastrofielementtiä tai sydän-
tä sulattavaa kuvaa koiran-
pennusta. Minäkeskeisyyden 

Rockin uusi nousu 
- Fule

korostuessa perinteisten yh-
teisöjen, jopa perheiden, raa-
mit alkavat rakoilla. Unohde-
taan ympärillä elävät ihmiset. 
Unohdetaan välittää.
 Raittiuden Ystävät ry:n toi-
minnanjohtaja Marko Kaisla-
maa ottaa tekstissään osuvasti 
kantaa välittämiseen ja punta-
roi somekuplan sijasta päihde-
kuplassa elävän yksilön suh-
detta ympäristöön. Lue kirjoi-
tus tämän lehden sivulta.
 LuoMusa on luomunäytte-
lyn ja musiikin lisäksi kohtaa-
mispaikka, jossa voi pysäh-
tyä nauttimaan elämästä in-
ternet-maailman sijasta konk-
reettisessa, aidosti käsin kos-
keteltavassa ympäristössä. 

 

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

Luomupäivät 
16.‒17.11.
Turussa

Kalkituslaskuri:
www.ruukki.fi/maatalous

www.ruukki.fi/maatalous

Sadonkorjuun jälkeen
on taas kalkituksen aika.
 

®Kun levität BESTON -kalkituskuonan viljankorjuun jälkeen 
®sängelle, BESTON  alkaa vähitellen imeytyä maahan ja 

muokata maan pH-arvoa ja kalsium-/ magnesiumsuhdetta 
ihanteelliseksi. Keväällä maa on taas virkeä käynnistämään 
hyvän ja terveen kasvun. Vain oikein hoidettu maa tuottaa 
huippusatoa. Tavoiteltava pH-arvo on 6,5...7 ja oikea 

®kalsium-/magnesiumsuhde. Valitse viisaasti. BESTON  on 
edullista ympäri vuoden.    Tilaa nyt - maksa vuoden lopussa.

Kysy sänkikalkituksiin MEROXilta
BESTON Ca28Mg6 Masuunikuona  tai
BESTON Ca32Mg2 Masuunikuona-kalsiittiseos.
BESTON Ca32Mg3 Teräskuona on myös 
nyt myynnissä.

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

LUOMU TAKAA LAADUN  !
Maan parhaita luomukauppoja

Öljyvärimaalauksia maja-
koista, monoliiteista, 

pyramideista ja kaikesta, 
mistä en tiedä: 

Kai Lavila / Vasuri Kabala 
facebook.com/vasurikabala 
- www.vasurikabala.com 

- improvisoituja rakennus-
projekteja+maalausvideoita 
youtube.com/vasurikabala

Alueelle on tuotu tuttuun ta-
paan erilaisia työkoneita se-
kä kotieläimiä lampaista Shi-
renhevoseen. Ohjelmassa on 
muun muassa riemastuttava 
M1 Mummojen kiihdytyskisa 
sekä uuden, 70-luvun rockin 
tälle vuosikymmenelle päi-
vittänyt rockyhtye Fule, joka 
soittaa debyyttialbuminsa le-
vynjulkaisukeikan LuoMus-
assa sunnuntaina 17.7. Luvas-
sa on siis kesätapahtuma, jota 
ei kannata jättää välistä.
Nauttikaa kesästä 
ja välittäkää toisistanne! 
Tervetuloa LuoMusaan!

Sanna Roininen, 
tuotantoassistentti

70-luvun hard rockille kunni-
aa tekevä uusi rockyhtye Fu-
le julkaisee debyyttialbumin-
sa In the Machine 13.7.2016. 
Bändi on ammentanut ele-
menttejä albumiinsa erilais-
ten rock-lajien laajasta kirjos-
ta ja sulattanut niistä vaikutta-
van kokonaisuuden. Vaikut-
teita kaikuu niin progressiivi-
sen rockin, space rockin kuin 
myös metallin puolelta.   
Kokoonpano on hitsautunut 
kiertämällä vuosia Suomea 
Häivähdys Purppuraa nimi-
senä Deep Purple -tribuutti-
na. Nyt aika oman musiikin 
tekemiselle on kuitenkin kyp-
sä. ”Oman musan tekemistä 
alettiin pohtimaan kun oltiin 
tehty muutama pieni, mutta 
onnistunut Häivähdys Purp-

puraa -rundi ja mietittiin, et-
tä mitäs sitten alettaisiin. Pää-
tös omien biisien tekemises-
tä tehtiin syksyllä 2012, joten 
hetki tähän reissuun meni”, 
kommentoi yhtyeen kosketin-
soittaja Antti Heikinmäki.   
In the Machine julkaistaan 
aluksi sähköisenä albumi-
na suoratoistopalvelussa. Le-
vyn julkaisukeikka järjeste-
tään 17.7.2016 LuoMusa-ta-
pahtumassa Töysän Hakojär-
vellä. Bändi odottaa innolla 
pääsevänsä soittamaan omia 
biisejään livenä. ”LuoMusa 
on tälle porukalle jo jonkin-
lainen perinne, ja mukava sel-
lainen. Toivottavasti tulee ih-
misiä kuuntelemaan”, Heikin-
mäki tuumaa.    
 Sanna Roininen   

- Autopurkaamo - Romutustodistukset - Kaivinkonetyöt

www.meratia.fi
040-555 3002

Luotettavaa 

palvelua 

jo 30 vuotta

Noutaen, tai pihaan tuotuna ja asennettuna
v

Töysä 0500-561 177
www.e-tiensuu.com



LuoMusa’164

m
ai

no
sm

aa
.f

i 2
01

6

SE TUNNE, 
KUN ASIAT 
LOKSAHTAVAT 
PAIKOILLEEN... 

LAINA- 
NEUVOTTELUT 
KOTISOHVALTA 
op.fi/verkkoneuvottelu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yrittäjäntie, Ähtäri ● 03 485 511  
Myynti ● 03 485 5420 
myynti@ksat.fi ● www.ksat.fi 

- Varmaa sähköä ja 
ystävällistä palvelua  

asiakkaidemme parhaaksi - 
 jo 70 vuotta! 

RIDER 214TC

136LIL-AKKUTRIMMERI435-MOOTTORISAHA

AUTOMOWER® 420/430X
Hydrostaattinen, Combi 94 -leikkuulaite

4.290 €
NORM. 4.790 €

40.9 cm³, 1.6 kW, 4.2 kg 

299 €
NORM. 405 €

Leikkuukapasiteetti 2200/3200 m²

ALKAEN
 

2.450 €
Ei sisällä asennussarjaa

KAMPANJA! KAMPANJA!

VAIHTO-
TARJOUS!*

*Vaihda käyttökuntoinen ruohonleikkurisi uuteen Husqvarna Automower 420 tai 430X 
-robotti leikkuri in: saat hyvityksen, joka määräytyy vaihtokoneen mall in/kunnon mukaan.

Hintaan l isätään toimituskulu 90 €

KAMPANJA!

Li-Ion 36V, 3.1 kg 

389 €
Mukana akku ja laturi
NORM. 415 €

BÄSTAPREMIUMVAL
2016

HUSQVARNA AUTOMOWER® 430X

**Tankkaamalla Husqvarna-alkylaattipolttoainetta saat uudelle  
bensiinikäyttöiselle Husqvarna-tuotteelle yl imääräisen 12 kk:n käyttöturvan.

HUSQVARNA- 
ALKYLAATTIPOLTTOAINE

Puhdasta tehokkuutta,  
100 %:inen Husqvarna.**

HUSQVARNA - PUUTARHASI PARHAAKSI
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www.alavudenauto.fi

Lähteentie 2, ALAVUS (06) 5112 866

H U S Q VA R N A 
-  P U U TA R H A S I  PA R H A A K S I

Laajennettu (580 m2) ja UUDISTETTU 

J-M Rally Parc Ferme avaa ovensa 27.6.2016  

RALLIAUTOJEN ja PALKINTOJEN NÄYTTELY

JARI-MATTI FANI-TUOTEMYYMÄLÄ

KAHVILA

TERVETULOA

JUHLA- / KOKOUSTILA SAUNALLA TAI ILMAN

Nähtävillä myös muuta rallitavaraa yli 3 vuosikymmeneltä.
Liput: 5 €, alle 12-vuotias aikuisen seurassa ilmaiseksi.

Jari-Matti VW-lippikset, VW-paidat, J-M paidat, takit, pienois-
mallit ym., sekä suosittu Jari-Matin Reilun Kaupan Gourmet kahvi.

kahvi 1 €, Itsetehdyt pullat, sämpylät, pikkupitsat,
höyrymakkarat, jäätelöt ja juomat.

Vuokrataan: Keittiö, ruokailu + oleskelutila 74 m2 (videotykki +
laajakaista), saunaosasto 17 m2 ( sauna 10:lle, suihku-, pukuhuone )

Latvala Motorsport Oy
Varaukset ja yhteydenotot: 040 512 2252

Järjestetään RALLIAUTOKYYDITYKSIÄ, tilaisuuksiin saatavana myös tarjoilua.

JM-RALLY
PARC FERMÈ 

Korventie 2, 
63610 Tuuri 
(Liikenneympyrä)

MA-LA  10-17
SU        12-17

0400-663 442
www.kivijarvenpakkaamo.net

Kivijärven Pakkaamo
Laadukasta siementä 

- Edulliseen pakkaamohintaan

www.latenkone.fi   0400-368 183

MYYNTI

LATENKONE

0400 368 183 TUURI

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

EDULLISIMMIN SUOMEN SUURIMMALTA! 
•Teiden alituksia myyrällä

TUURI 0500 407 444 www.jarilatvala.com

Metsänhoitoyhdistys
SUOMENSELKÄ

Metsänhoidon ja 
puukaupan palvelut lähipalveluna

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

Fräntiläntie 46, 
63600 TÖYSÄ
0400-565645

Tank Team Oy
www.tankteam.fi

0400-628835    Ruostumatonta Osaamista

• IKH Traktori ja maatalouskoneiden kulutusosat 
• Woikoski hitsaustuotteet 
• Hydrauliikkapalvelu

Lavilantie 2, 63610 TUURI
p. 045-1044 700
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                        Stenbäckinkatu 8, 00250 Helsinki
puh. 044 045 7317  -  toimisto@maatiainen.fi  
www.maatiainen.fi osoitteesta löytyy mm. mainioita kirjoi-
tuksia vuoden maatiaisiksi valituista pähkinäpensaasta ja maati-
aiskissasta 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 

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

Mainostuotteet
Tuurista
TEIPPAUKSET

JULISTEET

PAINATUKSET

Canvastaulut

Tervetuloa 
lomakylään!

www.tuuriresorts.fi
Riihontie 321, 63610 Tuuri

p. 040 66 333 71  
info@tuuriresorts.fi

Pellettimyynti 
Mikko Ylitalo

Soukkalantie 96, 
63350 Sulkavankylä
mylital@luukku.com 

0400 515 397


