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OHJELMA

La 13.7.

11.00 Portit avataan
11.00 Hengähdä hetkeksi 
 Sininuortenliitto Sari Uusikokko, Ada Lillomäki
12.00 LuoMusa 2019 
 • Musiikkia
 • Avaus: Tohnisen äijä 2019 Tauno Lavila
 • Juhlapuhe: Mikko Hakojärvi – Luomutilan 
  eväät elämään
 • Puutarhaponin tervehdys:
  Ihanaiset Puutarhaponilaiset
 • Tervehdys eduskunnasta: 
  Kansanedustaja Mikko Savola
 • Luomuliiton tervehdys: 
  puheenjohtaja Pauli Talvitie
 • Musiikkiesitys: Seinäjoen Ukuleleorkesteri
12.30  M1 - Mummojen kiihdytyskisa 2019 
 Esla City Max 3800 potkupyörillä
13.00  Puukuulakeilapeli 
 Järjestää Töysän raittiusyhdistys
13.00  Tietoiskuja:
 • Minun maatilani ohjelmat 
  Mtech Mikko Hakojärvi
 • Maatiaiskasvien viljelymahdollisuudet 
  Nefertiti-hanke Erkki Vihonen
 • Aurinkopaneelit virrantuottajana 
  Tapani Ala-Mutka
13:30  Seinäjoen ukuleleorkesteri
14:00  Pan Engine 1 tynnyriorkesteri
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
          • Eero Laskujärvi: lintujen tunnistaminen
15:00 Työnäytöksiä, Osmo-hanke, Ilmastoviisas 
 -hanke   
 • Ohdakkeen hallintatyönäytös: JiiVeeKoo
           • Hiilineutraali puukaasuauto: Urho Kari
           • Sinapin siemenen kylvö: Jari Mäki-Lahna
 Aluemuusikot: Oksanen Solo, Heli Yli-Mäyry, 
 Lasu
16:00  Harjuntalo-orkesteri talon oma orkesteri
 Soitarit kansanmusiikkiyhtye
 Slams Gran soittaa Juicea
 RAF huippuyhtye Seinäjoelta

09:00  Kirkko olkoon niinkuin puu
 Virret soimaan - lauletaan yhdessä
13:00  Matin päiväkonsertti
 • Matti Katajamäen muistokonsertti

• Ravintola: Ritva Lavila
• Ähtärin ilmailijat: ylilento säävarauksella
• Bambun viljelyalue
• Valokuvanäyttely Etelämäen tyttäret
• Töysän Karjalaiset ry 
 Lumivaara on entinen Suomen kunta luovutetussa  
 Karjalassa, silloisessa Viipurin läänissä.
• Luomuhunajaa: Arto Ala-Vannesluoma
• Evp. luomuviljelijä Veli Rahikainen 
• Isännän kierros: Klaus Lavila 
 Esim. valkomesikkäpelto
• BMW 325 F sarja ralliauto Riku Raiski
• Tuohitöihin opastusta: Matti Lamminaho
• Polkupyörä apumoottorilla: Joonas Lavila
• Haitarimusiikkia ja itse tehty pienoispanssarivaunu 
 Pertti Huhtamäki
• Vanhoja traktoreita: Jukka Tukeva
• Karuselli: Tivoli Sariola
• Sammuttimien tarkastus 
 Sammutinhuolto Tero Turunen 
• Metsälän Talli Ky:
 Noppa Shetlandin poni ja Keke poniristeytys, 
 talutusratsastus,  kärryajelua, ponilla esteratsastus-
 näytös
• Leikkipaikka-auto

NÄHTÄVYYKSIÄ
• Bambumetsä, Töysän raittiusyhdistyksen talo (Ra-
tikämppä) • hartauspolku, kalliosauna tulvii • Kolmas 
nainen: keikkabussin penkki (voi istua ja matkustaa 
mielellään) • näkötorni, laskettelurinne • metsämökki,  
joutsenien pesä ja perhe • majavien pesä ja padon ra-
kentaminen ja korjaus • VR: padon purku ja rautatielii-
kennöinti • luonnon ja maiseman monimuotoisuuden 
edistämisalue • Etelämäki • Luhtalan mäki • Intiaanikallio

Su 14.7.

TOIMINTAA

MYÖS LUOMU- ja musiikkitapahtuma LuoMusa tuik-
kii tänä vuonna kirkkaana tähtenä Euroopan kartalla, 
sillä se on mukana Euroopan kulttuuriympäristöpäivät 
-hankkeessa, jota Suomessa koordinoi Kotiseutuliitto. 
Hankkeen yhtenä tarkoituksena on huomata lähiym-
päristömme arvot, joita myös kannattaa juhlia. Heillä 
on sivuillaan mm. kartta, jossa mukaan ilmoittautuneet 
tapahtumat tuikkivat kunnittain.

Lähi- ja kasvuympäristön arvoja sivunnee juhlapuhees-
saan myös tapahtuman naapurustossa syntynyt ja nuo-
ruutensa viettänyt Helsingin yliopiston vieraileva tutkija 
Mikko Hakojärvi.

13.-14. heinäkuuta järjestettävillä päivillä voi tutustua 
myös miksi, kun kaikki muut haluavat tuhota juolaveh-
nän, JiiVeeKoo -kerho haluaa sen uhanalaisten kasvien 
joukkoon? Terveiset eduskunnasta puolestaan tuo tapah-
tumaan kansanedustaja Mikko Savola.

MUUTEN TÖYSÄN Hakojärven Harjuntalolla mennään 
tuttuja polkuja, sillä mukana on mm. suosittu luontopol-
ku, jossa eri osa-alojen asiantuntijat vastaavat, metsään 
tutustumisen lomassa, mukana olevien kysymyksiin, tai 
kertovat omia huomioitaan. Mikko Haapa-aho näyttää 
kuinka tervaa poltetaan ”kotikäyttöön”. Kengitysseppänä 
toimiva Haapa-aho tuo mukanaan yleisön ihailtavaksi 
tuhat kiloa painavan shire -rotuisen hevosensa. Luomu-
pioneeri Urho Karilla on näyttelyyn tuoda hiilineutraali 
puukaasuauto. Tapahtuman aikana tilan pelloilla työs-

kentelee suuri 
kauko-ohjattava 
niittomurskain.

KILPAILUHENKISILLE on Mummojen 
kiihdytyskisojen lisäksi tänä vuonna kan-
sainväliset Puukuula -keilapeli kilpailut, jotka järjestää 
urheiluseura Mäkikylän Nuija. Välineet tähän hyvin 
perinteiseen kisaan ovat löytyneet Töysän Raittiustalol-
ta. Näyttelyalueen nähtävyyksistä voisi mainita Kolmas 
nainen -bändin keikkabussin penkin, jossa voi matkustaa 
mielellään.

HIEMAN POIKKEUKSELLISESTI musiikki on jaettu niin, 
että kevyempää musiikkia kuullaan jo lauantaina mm. 
Seinäjoen ukulele -orkesterilta sekä Pan Engine 1:ltä (, 
jolla on kuitenkin tapahtumaan häävaraus).

Sunnuntaina päivä aloitetaan Virsiä aamutuimaan tilai-
suudella, josta jatketaan syksyllä edesmenneen Matti Ka-
tajamäen muistokonsertilla. Katajamäki oli ammatiltaan 
kanttori ja syntynyt Harjuntalossa.

LUOMUSA.FI SIVUSTOLTA voi käydä tarkistamassa 
tarkempia ohjelmatietoja, joita päivitetään avajaisiin 
saakka. Ruokalassa saa vatsansa päivien mittaan täyteen, 
joten ruoasta ei kannata olla huolissaan.

Timo Pikkanen

LuoMusa tuikkii 
kirkkaana 
Euroopan kartalla
– ja haluaa juolavehnästä uhanalaisen

Ilmastonmuutos. Nyt
ILMASTONMUUTOS NOUSI eduskunta-
vaaleissa yhdeksi keskeisimmistä aiheista. 
Huoli ympäristön tilasta ja maapallomme 

selviytymisestä yhdistää ihmiskuntaa entistä enemmän. 
Yhä useampi suomalainenkin saa ymmärtää, että planeet-
tamme näkökulmasta jokainen meistä määritellään myös 
sillä mitä kaikkea jätämme jälkeemme. Elämänmittaisen 
hiilijalanjälkensä kokoa harvaa osaa laskea oikein, saatik-
ka arvioida valintojen seurauksia pitkällä aikavälillä. Vie-
lä jos joudumme toteamaan, että maasta olemme tulleet, 
mutta muoviksi meidän pitää entistä enemmän tuleman, 
ovat tulevaisuuden uhkakuvat entistä synkeämmät.

ISON KUVAN ahdistaessa on tärkeää keskittyä pieniin 
arjen valintoihin. Sillä lopulta juuri niistä muodostuvat 
myös valintojemme suuret seuraukset. Niihin voimme 
jokainen vaikuttaa ja tuntea omassa kehossamme nopeas-
tikin myönteiset vaikutukset. Silloin se, minkä koemme 
tervehdyttävänä vaikutuksena omassa kehossamme, 
toimii ennen pitkää kestävänä kehityksenä koko luonnol-
le ja ympäristölle. Siksi teemme netissä, kaupan hyllyjen, 
bensiiniaseman tankkauspistoolien ja ruokareseptien 
äärellä kestävän kehityksen kannalta elämämme suurim-
mat valinnat. Olkaamme siksi rohkeita, sillä vain elävät 
kalat uivat vastavirtaan!

KOEN LUOMUN ja raittiin elämän reseptiin kuuluvan 
ainakin seuraavat asiat:

Jätä rohkeasti pois ennakkoluulot terveyttä ja hyvinvoin-
tia kohtaan. Uusi alku on mahdollinen meille jokaiselle. 
Kokeile siis rohkeasti luomua!

”Päihteet eivät kuulu terveelliseen elämään.” Tämän on 
todistanut jo niin moni, että jokaisen tulisi ottaa tämä to-
sissaan. Kun terveys ja hyvinvointi kohentuvat monipuo-
lisen ja terveellisen ruokavalion, oikean uni–valve-rytmin 
ja riittävän liikunnan myötä, ei ole mitään syytä hidas-
taa myönteistä kehitystä päihteillä. Siksi kannattaa kokeil-
la raittiutta. Saatat yllättyä! Biohakkerointi on myös kan-
nustava näköala omaan kehoon. Näet sen myötä valinto-

jen kannustavat vaikutukset.
Tunne lähi- ja ilmastoruoat! Löydät varmasti läheltä-

si monia ruoantuottajia, joilta saat ostettua suoraan lähi-
ruokaa, muun muassa raikkaita vihanneksia ja kasviksia 
sekä liha- ja maitotuotteita. Kun tiedät, mistä ruoka tulee, 
voit luottaa sen terveellisyyteen ja tuet samalla suomalais-
ta työtä ja osaamista.

Tutustu rohkeasti uusiin resepteihin. Kuka sanoi, että ter-
veellisen ruokavalion tai hyvinvointia edistävän elämän 
pitäisi olla tylsää ja mautonta? Moni on löytänyt niin luo-
musta kuin raittiudestakin uuden harrastuksen ja miele-
kästä tekemistä. Reseptioppaita voi lainata hyvin vaikkapa 
kirjastosta ja paikallisesta raittiusseurasta löytää aina sa-
manhenkistä väkeä.

Nautitaan hyvässä seurassa! Ruoka yhdistää kulttuure-
jamme ympäri Telluksen. Mikä onkaan houkuttelevampaa 
kuin saada kutsu yhteiseen pöytään luomusesonkiherk-
kujen äärelle. Kutsu siksi ystäväsikin mukaan iloitsemaan 
suomalaisista antimista ympäri vuoden.

Iloitaan valintojen seurauksista. Elämäntapojen ja ruoka-
valion muutokset näkyvät nopeasti. Saat huomata jo muu-
taman viikon tai viimeistään muutaman kuukauden ku-
luttua vointisi olevan paljon parempi. Myös tämän lupaan 
omasta kokemuksestani! Olo on esimerkiksi 10–20 kiloa 
kevyempänä huomattavasti energisempi ja tehokkaampi.

Osallistutaan kestävään kehitykseen yleisemminkin. 
Luonnonmukaisuus, kulutuksen rajoittaminen, monipuo-
linen kierrättäminen ja vaikkapa Roska päivässä -liikkeen 
toimintaan osallistuminen ovat kestävän kehityksen joka-
päiväisiä arjen valintoja. Valitset samalla kertaa valoisam-
man tulevaisuuden lapsillesi, itsellesi ja koko luomakun-
nallemme.

TOIVOTAN ONNISTUNUTTA LuoMusa-tapahtumaa ja 
Valtakunnallisia Raittiusjuhlia kaikille. Olkoon luomu ja 
raittius kanssanne!

MARKO KAILASMAA
Raittiuden Ystävät ry:n toiminnanjohtaja

LuoMusa on osa Euroopan 
kulttuuriympäristöpäiviä
PÄIVIÄ VIETETÄÄN vuonna 2019 
teemalla Viihteen ja taiteen ti-
loissa. Kulttuuriympäristöpäiviä 

(englanniksi European Heritage 
Days) vietetään 50 maassa. Päivien 
kymmeniin tuhansiin tapahtumiin 

osallistuu vuosittain noin 30 miljoo-
naa ihmistä.
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MAATIAISLAJIKKEET ELÄVÄT luomussa uutta tuloaan. 
Niitä tutkitaan ympäri Eurooppaa erittäin 
paljon ja uusia koeruutuja sekä kau-
pallisia markkinoita on syntynyt 
runsaasti. Lisäksi on huomattu, 
että osa maatiaislajikkeista 
on erittäin sopivia luomutuo-
tantoon ravinteiden oton ja 
kasvitautien kestävyyden 
myötä. Myös maaperä ja 
pellon viljavuuteen on maati-
aislajikkeilla uusia mah-
dollisuuksia monipuolisten 
juuristojen kautta, jolloin ne 
tuottavat maahan ja kasvus-
toon enemmän orgaanista 
ainetta. Lisäksi maatiaislajikkeil-
la on terveydellisiä vaikutuksia 
monipuolisten hiventen ja erilaisen 
energian laadun myötä.

TULEVAISUUDESSA MYÖS maatiaislajik-
keet tuovat luomuun uusia mahdollisuuksia, 
koska luomusiemenen käyttöön tulee paljon muu-
toksia EU:n uuden luomuasetuksen myötä. Muutokset 

kohdistuvat luomussa tavanomaisen siemenen rajoittami-
seen sekä luomusiemenen jalostamiseen.

Nefertiti -hanke on Euroopan unionin Ho-
rizon 2020 rahoittama hanke. Hankkeen 

tarkoituksena on tuoda luomupelto-
viljelyn uusia innovaatioita ja mah-

dollisuuksia esiin laajasti Euroo-
pan laajuisesti. Nefertiti-hanke 

on mukana Etelä-Pohjanmaalla 
ja koko Suomessa. Tarkoitukse-
na on koota Suomeen hyvä de-
motila verkosto, joiden kautta 
saadaan uutta näkyvyyttä luo-
muun. Tule mukaan tapahtu-
miin.

ERKKI VIHONEN
Asiantuntija, 

luomukasvintuotanto
ProAgria

ESITTELYOSASTOT

• Katri Lavila leikkipaikka, leikkipaikka-auto, Tivoli Sariolan 
 karuselli ym.  
• Arto Ala-Vannesluoma: luomuhunajaa
• Elomestari Oy: Typpiympit nurmi- ja viherlannoitussatoja 
 varmistamaan! Vihannesten luomusiemenet.
• Esla: Potkukelkat, potkupyörät
• Retkikohde: Ilveslinna Jämsänkoski
•	Eurofins	Agro:	viljavuustutkimukset, kasvi-, rehu-, puutarha- ja 
 viherrakennusanalyysit
• Ilmastoviisas hanke
• Haapa-aho Kati ja Mikko: kaunis shire hevonen, tervanpolttoa, 
 biohiilen valmistusta työnäytöksenä
• Harjuntalo: valkomesikkä, bambuviljelykset
• Saimin Hotelli Punkaharju: lumoava retkikohde Punkaharjulla
• Hautalahti Susanna: myytäviä maatalouskoneita 
• Javanainen: Zetor 25 K kuule aito zetorsaundi
• JiiVeeKoo: ohdakkeen väsyttäminen -työnäytös
• JR-Holvikellarit Oy: Tule tutustumaan aitoon JR-Holvikellari-
 maakellariin
• Luomupioneeri Urho Kari: hiilineutraali puukaasuauto Volvo 240
• Koillissatakunnan sähkö Oy: Kaikkea sopivasti sähköllä
• Lassilan luomutila: retkikohde Tuusulassa Jukka Lassila 
• Laten Kone Oy:
 • Volvo LM 1641 pyöräkuormaaja
 • Gehl 340 kuormaaja
 • Sisu SL 171 Hiab 
 • Ransomes HR 300 ruohonleikkuri
 • Merlo 4025 MCSS Roto kurottaja
 • Scania 124 vaihtolava-auto
 • Scania rekkaveturi + Özsam puoliperälavetti 
• Latvala Group: Maansiirtokoneet ja varaosat Puimurin uudet 
 ja käytetyt varaosat
• Joonas Lavila: polkupyörä apumoottorilla
• Riku Raiski: BMW 325 F sarja ralliauto
• Kimmo Lehtomäki: Jawa 11 vm -53 250 cm3

• Lanttola Juha: peruskorjattu 4 m kylvökone 
 Junkkari Simulta 4000 ST
• Luomutuokko: Täyslihasäilykkeet, tyrni, kalasäilykkeet, 
 relisit ja hillot
• Maatiainen ry: maatiaiskasvit
• Mainosmaa Oy: Mainosmateriaalit suunnittelusta valmiiksi tuotteeksi
• Merox: Kierrätys ja mineraalituotteet, Kalkituslaskuri
• Metsälän Talli Ky: poniagility, Noppa-ponilla temppuja, 
 Buster-ponilla ratsastusta, ponikärryajelua
• Jari Mäki-Lahna: rikkaäes pneumaattisella kylvökoneella
• Mtech: Minun maatilani ohjelmat
• 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, 
 biohiiltä  
• Sammalisto Sulo: Puuseppä
• Sammutinhuolto Tero Turunen tarkastaa, huoltaa
 ja myy sammuttimia
• Raittiuden ystävät ry Pohjanmaan piiri 
• Töysän Raittiusyhdistys: puukuulapeli
• Töysän Karjalaiset ry 
• LuoMusa Ruokala: Ritva Lavila
• Äänentoisto: Kari Lavila, Pasi Penttilä, Timo Katajamäki

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

METSÄNHOIDON JA 
PUUKAUPAN PALVELUT 
LÄHIPALVELUNA

- Autopurkaamo - Romutustodistukset - Kaivinkonetyöt

www.meratia.fi
040-555 3002

 

www.luomuliitto.fi

 

Luomu turvaa 
     tulevaisuuden.
  

www.luomulehti.fi

Liity 
Luomuliittoon!

Luomupäivät 
6.–7.11. 
Jyväskylässä

Tilaa 
Luomulehti! 

KAIKKEA HYVÄÄ
LAMPAASTA
- tietysti luomuna

SINI 
HAKOMÄKI 
050 5469 937

Maaelon sadon-
turvajoukot
MAAELO OY:N kaikessa toiminnassa taustalla on rakka-
us maata, luontoa ja eläimiä kohtaan. Kukaan ei pärjää 
täällä yksin. Ja kun koko kesä kuluu puutarhatöissä, on 
mukava tietää, ettei siellä koskaan todellakaan tarvitse 
olla yksin. Sadonturvajoukkomme turvaavat satoa sekä 
ylhäältä että alhaalta. Annetaan kimalaisen lentää ja pö-
lyttää, madon möyriä ja hämähäkin häärätä omiaan, sillä 
ne tietävät mistä hyvä sato syntyy, luonnollisesti.

Maaelolaisten suosikki on tietenkin kastemato! Ilman 
matoa ei tule satoa. Kastemadot parantavat maan raken-
netta monella eri tavalla ja vapauttavat ravinteita kasvien 
käytettäväksi. Matojen läsnäolo kasvimaalla kertoo maan 
hyvästä kasvukunnosta. Voisimmeko me kaikki puoles-
tamme miettiä, mitä voimme tehdä matojen hyväksi?

Maaelo Oy kirjoittaa satumaisia Puutarhaponi-kirjoja 
maasta ja elämästä, kuusta ja puutarhasta. Vastuullisesti 
valmistettu Korento-vaatemallisto syntyy Himalajan juu-
rella ja kietoo kotipuutarhurit kukkakuoseihin. Maaelon 
pientilalla seuraamme Kuun vaikutuksia ja pidämme lu-
entoja aiheesta ympäri Suomen.

Tavataanhan LuoMusassa?
MAAELO OY

www.puutarhaponi.fi • Facebook/Puutarhaponi

040-162 4202 • Kallenkuja 4 Alavus

Iloitkaamme kaikesta pienestä,

sillä pienuuden maailmasta lähtevät

polut totuuden kaivolle.

Taiteilija Arvi Mäenpää

Maatiaislajikkeet luomussa

LAVILA KY
Maan parhaaksi
Viljelykiertosuunnitelmat,
Wisut, viljavuusanalyysit, 

siemenet, ympit, 
kivijauheet

Harjuntalo
63680 HAKOJÄRVI

040 5166 230 | luomusa.fi

Graafinen suunnittelu 
Painotuotteet
Teippaukset
Suurkuvatuotteet
Mainostelineet
Verkkojulkaisut
Tekstiilipainatukset
Canvastaulut
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• IKH Traktori ja maatalouskoneiden kulutusosat 
• Woikoski hitsaustuotteet 
• Hydrauliikkapalvelu

Lavilantie 2, 63610 TUURI
p. 045-1044 700

LASSILAN LUOMUTILA
Suoramyynti, Arjan aitta & Kotieläinpiha

Kanat, rehut & tarvikkeet
 www.lassilantila.fi

Paijalantie 341, Tuusula • 050 5479 428

Fräntiläntie 46, 
63600 TÖYSÄ

• puh 06-510 6622 
• fax 06-510 6626

Luotettavaa 

palvelua 

jo 30 vuotta

Noutaen, tai pihaan tuotuna ja asennettuna
v

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

LUOMU TAKAA LAADUN  !
Maan parhaita luomukauppoja

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

LATEN KONE Oy
Lasse Saarenpää, puh. +358 400 368 183
s-posti: lasse@latenkone.fi • Tuurintie 660, 63610 TUURI w

w
w
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e.
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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 

kotiin…
… ja mökille

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

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

1.599/
1.899 €
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

319/
379 €

TS 138 -TRAKTORI
Hydrostaattinen, leikkuuleveys 97 cm

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

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

TUURI 0500 407 444 www.jarilatvala.com

Volvo maansiirtokoneiden uudet varaosat
Maansiirtokoneiden purkuosat

Puimureiden uudet varaosat ja purkuosat

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.


