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www.ssab.fi/kalkituslaskuri

Palkitse peltosi. 
®Kalkitse luomusti BESTON illa. 

Se käynnistää puhtaan kasvun.

 
®BESTON  

kalkituskuonat

Lajinsa parhaat: 
LEGATO-syysrypsi
CORTES-syysrapsi

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

BAMBUMETSÄ
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OHJELMA

La 14.7.

11:00 Portit avataan
11:00   Ilmastoviisaita ratkaisuja-hanke 
12:00 LuoMusa 2018  avausmusiikki: 
 Harjuntalo-orkesteri
12:10  Juhlapuhe: Runo Rakkaudesta maahan
           Tervehdys eduskunnasta: 
 Kansanedustaja Mikko Savola
 Luomuliiton tervehdys: 
 puheenjohtaja Pauli Talvitie
 Vilma-hankkeen tervehdys: Riitta Savikko
 Yhteislaulu: Tasan – Heli Yli-Mäyry, 
 Klaus Lavila, Tuomo Oksanen
12:30  M1 - Mummojen kiihdytyskisa 2018 Esla City 
 Max 3800 potkupyörillä
13:00  Saanko puheevuoron - raitistava puhe
 Raittiuden ystävät ry ja Sinuli
 RY:n hallituksen jäsen ja liittovaltuuston 
 varapuheenjohtaja Matti Järviharju,
 perhe-ja päihdeterapeutti Riitta Koivula, 
 opetusneuvos Ritva Sorila sekä päihde-
 terapeutti/päihdeperheterapeutti Minna Pörri.
 Tilaisuuden  juontaa Sinulin puheenjohtaja 
 Sari Uusi-kokko
14:00  Luontoretki
 Hortonomi, maa- ja metsätieteiden maisteri 
 Pentti Alanko: Kasvi- ja sienitunnistus.   
 Ossi Kakko: syötävien kasvien tunnistus ja 
 käyttöohjeet, villivihannesten viljely ja säilöntä 
 hapattamalla
15:00  Kansallispukujen tuuletus: 
 juontaa Ritva Sorila ja Helinä Mäyry
15:00   Työnäytöksiä, Osmo-hanke, Ilmastoviisas-hanke   
 Tervan poltto: Mikko Haapa-aho
 Heinän niitto pikkuvalmetilla: Urho Kari
 Suuri kauko-ohjattava ruohonleikkuri: Laten Kone
 Kylvö rikkaäkeellä: Jari Mäki-Lahna
 Mudan ja saven levitys, kultivointi, kyntö, tasaus, 
 äestys ja kivenkeruu: Susanna Hautalahti
 Musiikkia: 
 Oksanen Solo, Heli Yli-Mäyry, Klaus Lavila
18:00  Portit suljetaan

09:00 Vaelluskirkko: Alavuden seurakunta
 Kirkkoherra Jussi Peräaho, kanttori Paula Setälä  
 Kirkkokahvit
12:00  Harjuntalo-orkesteri 
 Heli Yli-Mäyry
 Ritulit
 Yhteislaulua
 Soitarit 
 Uusi yhtye
 Slams  Gran   
 Harjuntalo-orkesteri      

• Bambun viljelyalue
• Puukuulakeilapeli kansanvälinen kilpailu 
 järjestää Töysän Raittiusyhdistys
• Töysän Karjalaiset ry 
• Kyykkä
• Kari Rapo leipoo ja maistattaa Lumivaaralaista 
 perinneleivonnaista Tapuntaista lauantaina.
• Luomuhunajaa: Arto Ala-Vannesluoma
• Isännän kierros: Klaus Lavila
• Nypläystä: Kaisa Javanainen
• Tuohitöihin opastusta: Matti Lamminaho
• Vanhoja traktoreita: Jukka Tukeva
• Moto: Jouni Koivula
• Karuselli: Tivoli Sariola
• Sammuttimien tarkastus: Sammutinhuolto Tero Turunen 
• Metsälän Talli Ky
  Noppa Shetlandin poni ja Keke poniristeytys
  • talutusratsastus
  • ponilla esteratsastusnäytös
• Kengitysseppä Mikko Haapa-aho: kengitysnäytös, 
 tervanpoltto 
• Kati Haapa-aho: poni
• Leikkipaikka-auto
• Retkikohde: Keräilijän jäämistön kirppis
 Käsityötäti Merja Juppo: Keskustie 39, Töysä
NÄHTÄVYYKSIÄ
• Töysän raittiusyhdistyksen talo (Ratikämppä)
• hartauspolku • kalliosauna • näkötorni • laskettelurinne
• metsämökki • majavan pesä ja pato
• luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistämis-
alue • Etelämäki • Intiaanikallio • Luhtalan mäki

Su 15.7.

TOIMINTAA

JO miessukupolven ajan Töysän Hakojärvellä on joka kesä 
vietetty viikonloppua luomun ja musiikin seurassa.

- Vuonna 1993 kysyin Mikkelin Luomumessuilla tulevan 
Luomulehden päätoimittaja Riitta-Leena Mäkiseltä, että kun 
Suomessa on maatalousnäyttelyitä, niin miksi ei ole luomu-
maatalousnäyttelyitä.  Mäkinen siihen, että järjestä sinä, ja 
siitä se lähti, kertoo tapahtuman järjestäjä Klaus Lavila.

- Sitten kun ensimmäisellä kerralla alkoi porukkaa lap-
paamaan porteista sisään, niin ajattelin, että mitäs nyt 
tehtäisiin.

Vaikka Luomusan henkeen kuuluukin, että ei paineita, 
niin silti se on aina saatu vuodesta toiseen läpi vietyä.

Luomumaatalouden lisäksi mukaan tuli alusta asti luon-
tevasti myös musiikki.

- Minulla oli paljon muusikkotuttuja, jotka sitten osoit-
tautuivat myös ahkeriksi talkoomiehiksi, itsekin musiikki-
miehenä tunnettu Lavila jatkaa.

- Varsinkin töysäläislähtöinen rumpali Matti Takala on 
ollut korvaamaton apu rakennusurakoissa useamman 
vuoden ajan.

Jotenkin talkoohenki jakaantui niin, että jo hyvissä ajoin 
ennen näyttelyviikonloppua mukana oli ystäviä ja tuttavia 
ja sitten mitä lähemmäksi tapahtuma mentiin, mukaan tuli 
kyläläisiä, niin että kyläläiset hoitivat urakan itse näyttelys-
sä, jolloin muusikot saivat keskittyä musiikkiin.

LUOMUSAN rento meininki tarttui myös näytteilleasettajiin.
- Moni kertoi, että toisissa kesätapahtumissa tämä tuntuu 

työltä, mutta tänne tullaan niin kuin viettämään vapaavii-
konloppua, Klaus muistelee.

- Kuuluisia puhu-
jiakaan ei ole puuttu-
nut. Esimerkiksi silloinen 
nouseva poliitikko, nykyinen ymparistö-
ministeri Kimmo Tiilikainen kävi myös use-
asti paikalla.

- Valitettavasti melkein jokavuotinen kävijä ”Suomalai-
sen luomun Äiti”, vasta hiljan edesmennyt, Anja Alanko, 
jonka kanssa nytkin olimme jo suunnitelleet alkuseremo-
nioita, ei enää voi osallistua, pahoittelee Klaus.

- Onneksi kuitenkin hänen miehensä hortonomi, maa- ja 
metsätieteiden maisteri Pentti Alanko saapuu jälleen tänä-
kin vuonna neuvomaan ja opastamaan vieraita.

ALKUSITAATTI raitistumiseen viittaa siihen, että nykyisin 
mukaan on tullut myös raittiustoiminta.

- Itse kuulun ja mukana on ollut jo jonkin aikaa myös 
Raittiuden ystävät ry. Tällä kertaa ohjelmassa on muual-
lakin järjestetty Saanko puheenvuoron -raitistava puhe ti-
laisuus, selventää Lavila.

Lapsia on huomioitu viime vuosina paremmin ja heitä 
onkin näyttänyt viihtyvän tapahtumassa enemmän.

- Ja onhan se hieman sukupolvi asiakin, niin että lapsen-
lapsissa suku kertaantuu, huomioi Klaus.

Eväitä ei tarvitse tälläkään kertaa ottaa mukaan, sillä 
Ritva Lavilan emännöimä kahvio/ruokala toimii tapah-
tuman ajan.

LuoMusa -sivustolta voi käydä tarkistamassa tämänvuo-
tista tarjontaa, jota päivitetään avajaisiin saakka.

TIMO PIKKANEN

LuoMusan 25. 
juhlaviikonloppu 
14.-15.heinäkuuta

TERVEYDEN ja hyvinvoinnin laitoksen uunituore tutkimus 
Itämeren ruokavaliosta todistaa kiistatta pohjoismaisten 
ruoka-aineiden terveellisyyden. Proteiinipitoinen Itäme-
ren ruokavalio sisältää runsaasti täysjyväviljaa, metsämar-
joja, kalaa ja kasviksia ja vain vähän punaista lihaa.

ILOKSENI Itämeren ruokavalion kymmenkohtaisessa 
suosituslistassa mainitaan myös luomu. Kehotuksena 
on ”syö luomua aina kun mahdollista”, ”syö enemmän 
ruokaa villistä luonnosta” ja ”vältä lisäaineita”.

TERVEELLINEN ja riittävä ruoka on keskeisimpiä ihmisoi-
keuksia. Samoin tulisi olla päihdehaitoista vapaa yhteiskunta.

RUOKAVALIOSTA, mukaan lukien myös juomat, tulisikin 
puhua entistä enemmän kokonaisuutena. Raikkaaseen 
Itämeren ruokavalioon kuuluvat itsestään selvästi alkoholit-
tomat juomat, kuten puhdas juomavetemme ja täysin perus-
teetta parjattu ja ylenkatsottu maito – ehkä vielä luomuna.

KEHOMME elää ja hengittää samassa tahdissa ympäris-
tömme ja luontomme kanssa. Kun toinen voi hyvin, voi 
toinenkin. Pidetään molemmista ja samalla toisistamme 
huolta!

RUNSASTA kasvua ja elinvoimaa LuoMusa-tapahtumalle 
ja siellä järjestettäville Valtakunnallisille Raittiusjuhlille 
edelleenkin!

Itämerta ja 
ihmisoikeuksia

MARKO KAILASMAA
Raittiuden Ystävät ry:n 

toiminnanjohtaja

Tervetuloa Saanko puheenvuoron – raitistava puhe 
-keskustelutilaisuuteen lauantaina 14.7. klo 13-14
AJANKOHTAINEN ja jokaista puhut-
televa keskustelutilaisuus alkoholin 
ja muiden päihteiden vaikutukses-
ta suomalaiseen yhteiskuntaan ja 
henkilökohtaiseen elämänhallintaan. 

Keskustelemassa perhe-ja päihdete-
rapeutti Riitta Koivula, opetusneuvos 
Ritva Sorila, Pohjanmaan Raittiuspii-
rin puheenjohtaja ja päihdeterapeutti 
/ päihdeperheterapeutti

Minna Pörri sekä Raittiuden Ystävien 
hallituksen jäsen ja liittovaltuuston 
varapuheenjohtaja Matti Järviharju. 
Tilaisuuden vetää Sinulin puheenjoh-
taja Sari Uusi-Kokko.

PANDAT asuvat korkealla vuoristossa, jossa on talvisin 
pakkasta ja lunta. Pandojen suosimat bambulajit kestä-
vät pakkasta jopa -26 asteeseen. Suurimmat erot Aasian 
vuoriston ja eteläpohjalaisissa olosuhteissa ovat ilman 
kosteus ja lumen määrä.

ERILAISIA bambulajeja on kaikkiaan tuhatkunta. ProAg-
ria Etelä-Pohjanmaan hallinnoimassa Bambua pandalle 
-Leader hankkeen koekasvatuksessa ollut yli 20 lajia. Pa-
rin talven jälkeen kasvatukseen on valikoitunut kymmen-
kunta pakkasenkestävintä ja pandoille maistuvaa lajia. 
Hankkeessa on mukana noin kolmekymmentä bambun 
koekasvattajaa Ähtäristä ja lähialueelta.

BAMBUA pandalle –hanke on kolmevuotinen (2016-2018) 
Leader-hanke, jonka rahoittaa Kuusiokuntien kehittämis-
yhdistys Kuudestaan ry.

Lue koko juttu:
www.luomusa.fi

Lähiruokaa pandalle
Ähtärin eläinpuiston pan-
daparille varataan tuonti-
bambua  500-1000 kiloa 
viikossa.  
ProAgria Etelä-Pohjan-
maan Bambua pandalle 
Leader -hankkeessa on 
tavoitteena selvittää 
bambun kasvatuksen 
mahdollisuuksia ja käyn-
nistää bambun tuotannol-
linen kasvatus.

LISÄTIETOJA:  
Jari Luokkakallio
Bambua pandalle hanke
ProAgria Etelä-Pohjanmaa 
jari.luokkakallio@proagria.fi • 0400 297 235

Lue koko juttu:
www.luomusa.fi

– Tapahtuma raitistunut ja tullut lapsellisemmaksi
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ESITTELYOSASTOT

• Katri Lavila: Leikkipaikka, leikkipaikka-auto, Tivoli Sariolan 
 karuselli ym.  
• Arto Ala-Vannesluoma: Luomuhunajaa
• Alavuden Öljynpuristamo Oy: Kylmäpuristettu luomurypsiöljy
• Elomestari Oy: Typpiympit nurmi- ja viherlannoitussatoja 
 varmistamaan! Vihannesten luomusiemenet.
• Esla Potkukelkat, potkupyörät
• Retkikohde: Kummitustalon taidenäyttely: Vapaa pääsy. 
 Saurakalliontie 36, 63610 Tuuri
• Eurofins Agro: Viljavuustutkimukset, kasvi-, rehu-, puutarha- ja 
 viherrakennusanalyysit
• Gaija: Luomutilan tuotteita ja käsitöitä, perinteistä ruisleipää ym.
• Ilmastoviisas-hanke
• Kati ja Mikko Haapa-aho: Poni, kengitysnäytös, tervanpolttoa
• Harjuntalo: Juuso kevätruis, Sangaste syysruis, bambuviljelykset
• Susanna Hautalahti: Valtra A 93 5-siipiset muovisiipiaurat, 
 kultivaattori, lannanlevitin
• Saimin Hotelli Punkaharju: Lumoava retkikohde Punkaharjulla
• Kaisa Javanainen: Zetor 25 K – kuule aito zetorsaundi!
• Keräilijä Kauko Välimäki: Vanha polkuauto ja vanha polkuskootteri
• JiiVeeKoo: Juolavehnän hallintaa 
• JR-Holvikellarit Oy: Tule tutustumaan aitoon 
 JR-Holvikellari-maakellariin
• Luomupioneeri Urho Kari: Vanha traktori niittokoneella
• Kivijärven pakkaamo: 
 Laadukasta siementä – edulliseen pakkaamohintaan
• Koillissatakunnan Sähkö Oy: Kaikkea sopivasti sähköllä
• Jouni Koivula: Moto
• Lassilan luomutila: Retkikohde Tuusulassa. Jukka Lassila. 
• Laten Kone Oy  
  • JCB Hydradig HD110W 4x4x4
  • Irus Quatrak kauko-ohjattava ruohonleikkuri
  • Volvo ECR88 Plus. Laten rototiltti irroitettavalla pyörittäjällä 
   Laten ja Joonaksen yhteistyössä insinööritoimisto 
   Hallenbergin kanssa kehittämällä hydrauliikkaohjauksella
  • Ransomes HR6010 ruohonleikkuri
  • Valtra 6650 Hi-tec metsätraktori
  • Kronos 120 H 4wd metsäperävaunu
  • MAN TGA 28.480 koneenkuljetusauto
  • Möslein lavetti 4-aks 2017
• Latvala Group
  • Maansiirtokoneet ja varaosat, puimurin uudet ja käytetyt 
   varaosat
• Kimmo Lehtomäki: Jawa 11 vm -53, 250 cm3

• Luomutuokko: Täyslihasäilykkeet, tyrni, kalasäilykkeet, 
 relissit ja hillot
• Maatiainen ry: Maatiaiskasvit
• Mainosmaa Oy: Mainosmateriaalit suunnittelusta valmiiksi 
 tuotteeksi
• Merox: Kierrätys ja mineraalituotteet, kalkituslaskuri
• Metsälän Talli Ky
  • poni-agility, temppuja Noppa-ponilla, 
   ratsastusta Buster-ponilla
• Jari Mäki-Lahna: Rikkaäes pneumaattisella kylvökoneella
• Möken nurkka
• Naturcom Oy: Aina jyvällä
• Paku-Trailer Group Oy: Kestävät ja käytännölliset henkilöauton  
 perävaunut
• Pop-artikkeli: Äänentoisto-, valo- ja studiopalvelu. 
 Täydellinen studio Lapinkylän koululla.
• Maaelo: Puutarhaponi Rimmruu – Kasvutarinoita Juuristosta
• Sammalisto Sulo: Puuseppä
• Sammutinhuolto Tero Turunen tarkastaa, huoltaa 
 ja myy sammuttimia
• Raittiuden Ystävät ry: Pohjanmaan piiri 
• Töysän Raittiusyhdistys: Puukuulapeli
• Töysän Karjalaiset ry: Esittelyssä kyykkä
• Verkko-Osuuskunta Kuuskaista: Yhteyksien tekijä
• LuoMusa Ruokala: Ritva Lavila
• Äänentoisto Kari Lavila

0400 663 442 | www.kivijarvenpakkaamo.net

KIVIJÄRVEN 
PAKKAAMO

Laadukasta siementä 
edulliseen pakkaamohintaan

LEHTIMÄKI - TÖYSÄ - ÄHTÄRI - ALAJÄRVI
0400 269 036 • 0400 263 889 • 040 1261 433 • 06 5572 112

METSÄNHOIDON JA 
PUUKAUPAN PALVELUT 
LÄHIPALVELUNA

MAAELO OY vaalii nimensä mukaisesti maata ja elämää, 
kannustaa ihmisiä luonnonmukaisempaan elämäntyyliin 
ja levittää luonnon, eläinten ja kasvien ilosanomaa.

PUUTARHAPONI-sarjan kirjat sopivat sekä aikuisille että 
lapsille, ja ne kertovat satumaisia tarinoita puutarhasta, 
maasta ja elämästä.

KORENTO-vaatemallisto on eettisesti valmistettu puutar-
hahenkinen mallisto ja se valmistetaan pienessä nepali-
laiskylässä Himalajan juurella suomalais-nepalilaisena 
yhteistyönä.

PERINTEINEN kuudes Kansallispuvun tuuletus seutukun-
nalla  klo 15.00. Pukujen mannekiineinä paikallisia neito-
ja ja vaimoja. Mukana   on länsisuomalaisia ja karjalaisia 
kansallispukuja sekä feresejä. Puvuista kertovat Ritva 
Sorila ja Helinä Mäyry. Kaiva Sinäkin pukusi kaapista ja 
tule mukaan tuomaan väriä  Luomusan yleisöjoukkoon. 
Tapahtuman järjestävät Alavuden ja Töysän karjalaseurat 
sekä Töysä-seura. Kuva viime vuodelta 2017  Alavudelta  
Ryskööt-tapahtumasta.

Kansallispukujen esittely

 

www.luomuliitto.fi

 

Luomulehti − tilaa! 

Tartu 
luomuun 

www.luomulehti.fi

Lue luomun tarinat. 

Liity 
Luomuliittoon!

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

Luomupäivät 
15.–16.11. 
Porissa

MAATALOUDELLA on ilmastonmuutoksen suhteen monta 
roolia. Suomen ilmastopaneeli on vuonna 2014 julkaistus-
sa raportissaan listannut niitä kolme (Ollikainen ym. 2014).  
Ilmastonmuutoksen vaikutukset tuovat viljelyyn sopeu-
tumistarpeita. Toisaalta maataloudessa muodostuu kasvi-
huonekaasupäästöjä. Kolmas rooli korostaa maatalouden 
tarjoamia ilmastoratkaisuja. Maa- ja metsätalous tarjoavat 
ratkaisuja ja mahdollisuuksia ilmakehään päästetyn hiilen 
sitojana maahan, ja uusiutuvan energian tuottajana, jotta 
fossiilienergiariippuvuudesta voidaan irtautua. 

MAATALOUSMAAN hiilensidonnan lisäämisen arvioidaan 
olevan yksi tärkeimmistä tavoista, jolla maatalous voi osal-
listua ilmastotalkoisiin. Lisäksi maan eloperäisen aineksen 
kasvu parantaa kasvukuntoa, jolla edistetään maan tuot-
tavuutta ja sopeutumista ilmastonmuutokseen. Maan kas-
vukunnosta huolehtiminen voi lisätä sietokykyä äärellisiä 
sääoloja vastaan. Hyvä maan rakenne ja korkea eloperäi-
sen aineksen määrä kasvattavat maan vedenpidätyskykyä 
kuivina jaksoina ja toisaalta estävät maan kulkeutumisen 
pellolta pintavalunnan mukana rankkasateiden aikana. 

TYPENSITOJAKASVEJA viljelykiertoon sisällyttämällä voi 
vähentää typpilannoitteiden ostotarvetta ja samalla niiden 

valmistamisessa kuluvan energian määrää. Ravinteiden 
kierto tehostuu tilojen välisellä yhteistyöllä ja hakemalla 
tehokkaimpia lantaan ja kierrätyslannoitteisiin pohjau-
tuvia ratkaisuja. Alus- ja kerääjäkasvit pelloilla auttavat 
myös ravinteiden talteen nappaamisessa. Monimuotoisuu-
den kasvattaminen viljelykierron sekä kasvilajien ja lajik-
keiden monipuolisen käytön kautta lisää satovarmuutta ja 
voi parantaa tilan riskienhallintaa. 

Yksi esimerkki maatilojen ilmastoratkaisuista on myös 
peltoekosysteemin toiminnallisen monimuotoisuuden 
vaaliminen. Luomussa eloperäisen aineksen tehokkaasti 
tukema runsas eliöstö maan alla ja päällä, sisältäen moni-
puolisesti maaperämikrobeja ja niveljalkaisia, tukee muun 
muassa kasvitautien ja tuholaisten ehkäisyä, maan muru-
rakennetta, ravinteiden kiertoa ja vapautumista ja onnis-
tunutta pölytystä. Viljelijä voi toimillaan tukea viljelyn ja 
luonnon positiivisia kytkentöjä ja siten auttaa vahvista-
maan luontaisen lajiston monimuotoisuutta peltoympäris-
töissä. Ekologinen kasvinsuojelu, maan muokkauksen vä-
hentäminen ja alus- ja kerääjäkasvit, mesikasvit, ojanpien-
tareet sekä pajut ja puut pellon reunoilla tarjoavat ruokaa 
ja suojaa hyötyhyönteisille.

MAAELO vaalii myös pe-
rinteitä ja wanhan kansan 
viisautta tehden yhteistyötä 
Yläkuu kustannuksen kanssa.

Lue koko juttu:
www.luomusa.fi

Ilmastoviisaita maatalouden 
ratkaisuja etsimässä

Mitä voi tehdä omalla 
tilalla ilmastonmuutokseen 
varautumiseksi?
ESIMERKKEJÄ:
• kasvatan peltomaan hiilinielua ja vaalin sen rakennetta ja kasvukuntoa
• vältän peltojen tiivistymistä
• huolehdin peltojen vesitaloudesta, eli ojituksesta ja salaojien toimivuudesta
• viljelen alus- ja kerääjäkasveja
• viljelen monivuotisia kasveja osana viljelykiertoa
• viljelen palkokasveja, hyödynnän biologista typensidontaa 
 viherlannoituksena ja tuotan kotimaista valkuaisrehua ja/
 tai kasviproteiineja ihmisten ruoaksi
• vähennän muokkausta erityisesti turvemailla ja viljelen turvemaalla 
 nurmikasveja
• en raivaa turvemaita uusiksi pelloiksi
• lannoitan kasvien tarpeen mukaan
• varastoin lannan asianmukaisesti, levitän lannan kasvukauden aikana 
 ja multaan sen välittömästi
• ruokin eläimet tarpeen mukaan, vältän valkuaisyliruokintaa
• mietin, voisinko tuottaa ja käyttää uusiutuvaa energiaa 
 (energialähteenä puu, tuuli, aurinko, biokaasu)
• pyrin tilojen välisen yhteistyön lisäämiseen, kaikkia osapuolia 
 hyödyttävästi ja riskejä hajauttaen
• opin toisten kokemuksista, etsin tietoa ja teen kokeiluja

RIITTA SAVIKKO, SARI HIMANEN JA SAKARI RAISKIO 
Luonnonvarakeskuksesta 

LISÄTIETOJA ILMASTOVIISAITA RATKAISUJA 
MAASEUDULLE –SIVUILTA WWW.ILMASTOVIISAS.FI 
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• IKH Traktori ja maatalouskoneiden kulutusosat 
• Woikoski hitsaustuotteet 
• Hydrauliikkapalvelu

Lavilantie 2, 63610 TUURI
p. 045-1044 700

Fräntiläntie 46, 
63600 TÖYSÄ

• puh 06-510 6622 
• fax 06-510 6626

0400 628 835   Ruostumatonta Osaamista

www.tankteam.fi

Luotettavaa 

palvelua 

jo 30 vuotta

Noutaen, tai pihaan tuotuna ja asennettuna
v

Alavus 0500-561 177
www.e-tiensuu.com

JARI-MATTI LATVALAN 
RALLIAUTO NÄYTTELY 
TUURISSA
• Ralliauto- ja palkintonäyttely
• Fanituotekauppa
• Kesäkahvila
• Lapsille liikennepuisto 
+ muuta kivaa tekemistä
5 € / hlö, alle 12-vuotiaat 
ilmaiseksi aikuisen seurassa
Nauti kuppi kahvia ja 
pehmisjäätelö kesäkahvilassamme!

TERVETULOA!
Korventie 2, 63610 Tuuri

AVOINNA:
•  Ma-La 10-17.00 • Su 12-17
Muulloin tilauksesta:
+358 (0)40 512 2252
helena.latvala@jarilatvala.com

LUOMU TAKAA LAADUN  !
Maan parhaita luomukauppoja

TUURI 0500 407 444 www.jarilatvala.com

Volvo maansiirtokoneiden uudet varaosat
Maansiirtokoneiden purkuosat

Puimureiden uudet varaosat ja purkuosat

KAMPANJA! UUTUUS!

KÄYTTÖ-
TURVA!*

UUTUUS!

  KÄYTTÖ
TURVA!*UUTUUS!

KAMPANJA!

 

HUSQVARNA - JOKAISELLE NURMIKOLLE

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

www.alavudenauto.fi

Lähteentie 2, ALAVUS (06) 5112 866

RIDER 214TC
Hydrostaattinen, Combi 94 -leikkuulaite

4.290 €
NORM. 4.790 €

Hintaan lisätään toimituskulu 90 €

AUTOMOWER® 310/315
Leikkuukapasiteetti 1000/1500 m2

1.690/
1.995 €
Ei sisällä asennussarjaa

Kun annat Husqvarna-kauppiaan hoitaa robottileikkurin asennuksen, 
saat tuotetakuun lisäksi 12 kk:n käyttöturvan!

LC 140/S
-RUOHONLEIKKURI
Keruu/taaksepuhallus,
40 cm, S= vetävä

305/
365 €

TS 138 -TRAKTORI
Hydrostaattinen, leikkuuleveys 97 cm

2.295 €
*Tankkaamalla Husqvarna-
alkylaattipolttoainetta saat 
uudelle bensiinikäyttöiselle 
Husqvarna-tuotteelle 
ylimääräisen 12 kk:n 
käyttöturvan.

OSTAMME 
LUOMURYPSIÄ
Teemme luomurypsin 
viljelysopimuksia

www.alavudenoljynpuristamo.fi

YHTEYSTIEDOT: 
Järviluomantie 24 

63300 Alavus  
040 189 5530 

info@alavuden.fi

Keskustie 8
63600 Töysä
p. (06) 526 1142

Töysän 4H-yhdistys
Wilskmanintie 1

63600 Töysä
toysa@4h.fi

p. 050 376 4319

Sähköä 
hyvään 
kotiin...

Keskustie, Virrat
03 485 511
www.ksat.fi

KOILLIS-
SATAKUNNAN
SÄHKÖ OY

myynti@ksat.fi
PYYDÄ TARJOUS!

Meiltä Wirtasetti-
AURINKOSÄHKÖ-

JÄRJESTELMÄT 
avaimet käteen -asennettuna!

LATEN KONE Oy
Lasse Saarenpää, puh. +358 400 368 183
s-posti: lasse@latenkone.fi • Tuurintie 660, 63610 TUURI w
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Kotimaiset siemenet jäsenten puutarhoista, nyt saatavilla 
myös verkkokaupastamme: http://www.maatiainen.fi/puoti/

Haluaa säilyttää elinvoimaisina

•  vanhat viljely- ja 
 koristekasvit 
•  vanhat viljat, perunat 
 ja perennat 
• alkuperäiset 
 kotieläinrodut 
•  kulttuurimaisemat

Tule mukaan ja liity jäseneksi: Tutustu www.maatiainen.fi  
Jäsenmaksu on 30 €, opiskelijat 19 € ja perheenjäsenet (varsinaisen jäsenen 
ohella) 12 €. Maksa yhdistyksen pankkitilille IBAN: FI24 4730 0010 0952 05 ja 
maatiaisasioita käsittelevä Maatiainen-lehti saapuu kotiosoitteeseesi 4 kertaa 

vuodessa sekä siemenluettelo vuoden alkupuolella. Jäsenille alennusta 
siemenhinnosta, kursseja ja paljon muuta.

LIESKYLÄN KEVYTMETALLI• Autohuollot• Hitsaustyöt, myös al ja rst

Lahdenahontie 80, 63700 Ähtäri

040 728 6200 

OP Alavus
Kuulantie 2, 63300 Alavus

OP Tuuri
Keskisentie 7, 63610 Tuuri

Arvostitpa kookasta tonttia tai elämää suurempaa maisemaa,  
paikallisesta pankistasi saat asuntolainan isolla sydämellä.  
Rehdisti, joustavasti ja tietenkin  #kasvotusten.

Kokeile asuntolainalaskuria osoitteessa uusi.op.fi ja katso, kuinka paljon lainastasi kertyisi OP-bonusta. 

Tässä on hyvä.


