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OHJELMA

11.00 Portit avataan
11.00 Hengähdä hetkeksi: Raittiuden ystävät ry 
 Ada Lillomäki 
12.00 LuoMusa 2020 
 Avaus: Luomusaveteraani Petri Leinonen
 Musiikkia Harjuntalo-orkesteri
 Juhlapuhe: Alavuden kaupunginjohtaja 
 Liisa Heinämäki
          Spv rooleissa: neuvoja Samuli Lampinen, 
 vanhaisäntä Klaus Lavila, nuori-isäntä 
 Joonas Lavila
 Ilosanoma: Jouko Kukkonen
 Musiikkia: Kai Lavila, Klaus Lavila
 Tervehdys eduskunnasta: 
 Kansanedustaja Mikko Savola 
 Mitä luomulle kuuluu: Suomen kokenein 
 luomukauppias Topi Laitinen 
 Luomuliiton tervehdys: 
 puheenjohtaja Pauli Talvitie
 Musiikkiesitys: Seinäjoen Ukuleleorkesteri
13.00  M1 - Mummojen kiihdytyskisa 2020 Esla City 
 Max 3800 potkupyörillä
13.00  Puukuulakeilapeli järjestää Töysän 
 raittiusyhdistys ja Mäkikylän nuija
13.30  Seinäjoen ukuleleorkesteri
14.00  Luontoretki
 Hortonomi maa- ja metsätieteiden maisteri 
 Pentti Alanko: Kasvi- ja sienitunnistus   
 Eero Laskujärvi: lintujen tunnistaminen 
 Luomuasiantuntijat Veli Rahikainen, 
 Petri Leinonen
15.00  Harjuntalo-orkesteri
16.30  Pauli Hanhiniemi & Ville Rauhala MAD 
18.00  J.J. & The Sideburns
19.30  Slams Gran
21.00  Harjuntalo-orkesteri

10.00  Aamuhartaus: Jouko Kukkonen 
 & Klaus Lavila
11.00  Puukuulakeilapeli, musiikkia, 
 seurustelua, tarinoita, muisteluita 
13.00  Matin päiväkonsertti   
15.00  LuoMusan jäähyväiset
18.00  Portit sulkeutuu

TOIMINTAA LAPSILLE JÄRJESTÄÄ 
LASTENOHJAAJA KATRI LAVILA:
Nukketeatteri 
Luontopolku
Karuselli Tivoli Sariola
Leikkipaikka
Siemenien kylvöpaikka
Leikkipaikka-auto
Talutusratsastusta, kärryajelua ym.

NÄYTTELYALUEELLA:
• Aluemuusikot Tuomo Oksanen, Heli Yli-Mäyry, 
 Klaus Lavila, Reijo Nieminen
• Ravintola Ritva Lavila
• Ähtärin ilmailijat ylilento säävarauksella
• Bambun viljelyalue
• Kuvallisia tunnelmia Einari Vuorelan runojen 
 siivittämänä Jaana Uusimäki & Ada Lillomäki
• Töysän Karjalaiset ry 
 Lumivaara on entinen Suomen kunta luovutetussa 
 Karjalassa, silloisessa Viipurin läänissä.
• Tervanpoltto: Mikko Haapa-aho
• Hevosia: Kati Haapa-aho
• Evp. luomuviljelijä Veli Rahikainen 
• BMW 325 F sarja ralliauto Riku Raiski
• Tuohitöihin opastusta: Matti Lamminaho
• Polkupyörä apumoottorilla: Joonas Lavila
• Itse tehty pienoispanssarivaunu ym. Pertti Huhtamäki
• Vanhoja traktoreita Jukka Tukeva
• Sammuttimien tarkastus Sammutinhuolto 
 Tero Turunen 
• Talutusratsastus, kärryajelua Metsälän Talli Ky

NÄHTÄVYYKSIÄ
• Vuoden Itetaiteilija Paula Huhtasen maalauksia
• Bambumetsä, Töysän raittiusyhdistyksen talo (Rati-
kämppä)  • Kolmas nainen: keikkabussin penkki (voi istua 
ja matkustaa mielellään) • näkötorni, laskettelurinne 
• hartauspolku, metsämökki • kalliosauna • majavien 
pesä ja padon rakentaminen ja korjaus • VR: padon 
purku ja rautatieliikennöinti • luonnon ja maiseman 
monimuotoisuuden edistämisalue • Etelämäki • Luhtalan 
mäki, Intiaanikallio

TOIMINTAA

Kotikasvatuksesta
VIIMEISEN VUODEN aikana on maassam-
me puhuttu paljon kotikasvatuksesta. On 
korostettu sen välttämättömyyttä ja tar-

peellisuutta tulevaisuuden tasa-arvoisempaa ja tasapai-
noisempaa yhteiskuntaa rakennettaessa. Hämmentävää 
asiassa on se, että kotikasvatus on ollut esillä samoilla 
sanoilla sekä niin sanotussa Islannin mallissa nuorten 
hyvinvoinnin turvaajana että puhuttaessa kannabiksen 
kasvatuksesta kodeissa.

ISLANNIN MALLIN yhtenä kolmesta kulmakivestä 
on vanhempien vastuunotto jälkikasvusta ja nuorten 
kotiintuloajoista, jotta nuorisolle asetetaan rajoja, mutta 
jotta he myös kokevat, että heistä huolehditaan. Tämä 
on kotikasvatusta parhaimmillaan. Sen sijaan kannabis 
eli marihuana on noussut kiistellyksi puheenaiheeksi 
nyt, kun kansalaisaloite kannabiksen käytön dekrimina-
lisoinnista eli rangaistavuuden poistamisesta on tulossa 
jossakin vaiheessa eduskunnan käsittelyyn.

MAASSAMME ON kuultu edesvastuuttomia puheenvuo-
roja kannabiksen vaarattomuudesta, vaikka asiantuntijat 
tutkittuun tietoon perustuen toteavat kokonaan toista.

ON MUISTETTAVA, että päihteidenkäyttö ei ole koskaan 
vain käyttäjän oma asia, koska siitä aiheutuu hänen ympä-

ristölleen ja koko yhteiskunnalle vahingollisia seurauksia.

COVID-19-PANDEMIA on muuttanut tapaamme nähdä 
maailmaa ja elämän perusarvoja. Menetetyt ihmishenget, 
koetteleva sairastaminen, raskas hoitotyö sekä menetetyt 
työpaikat ja eurot ovat toivottavasti kirkastaneet kaikille 
terveyden merkityksen.

KOTIKASVATUS ON vahvasti osa myös luomuviljelyä. 
LuoMusa-tapahtuma näyttelyineen ja valtakunnallisine 
raittiusjuhlineen on jo 20 vuoden ajan erinomaisella 
tavalla kertonut luomuviljelyn merkityksestä.

LUOMUSA-TAPAHTUMIEN soisi jatkuvan vielä vuosi-
kymmeniä eteenpäin, mutta ymmärrettävästi kaikki 
muuttuu joskus – kuin viljan kasvu, on tapahtumillakin 
vaiheensa.

RAITTIUDEN YSTÄVÄT onnittelee lämpimästi merkkivuo-
siaan viettävää LuoMusa-tapahtumien perustajaa ja isän-
tää Klaus Lavilaa. Kiitämme ”Lasua” ja hänen puolisoaan 
Ritvaa kaikista yhteistyön vuosista ja mieliinpainuneista 
tapahtumista. Olkoon luomu kanssanne!

MARKO KAILASMAA
Raittiuden Ystävät ry:n toiminnanjohtaja

Lue koko juttu:
www.luomusa.fi

”Iloitkaamme kaikesta pienestä, sillä pienuuden maailmasta 
lähtevät polut totuuden kaivolle.” – Arvi Mäenpää

Kesällä kerran v.1994
NOUSI AURINKO aamulla varhain. Pihapiirissä alkaa 
olla hyörinää, ensimmäinen Luomumaatalousnäyttely 
alkaa...

Ensimmäinen näyttely on pieni, niin kuin kaikki alkaa 
pienestä. Perheemme nuorin poika nukkui koko näyttelyn 
tuvan takana vaunuissa, eikä tiennyt tuon taivaallista ko-
ko näyttelyhulinasta.

Mutta siitä se lähti kasvamaan ja kehittymään niin näyt-
tely, kuin pieni poikakin. Jokainen vuosi toi tullessaan jo-
tain uutta ja pihapiiriin nousi uusia rakennuksia. Ensin 
ruokala, jonka pressukaton nosto oli oma juttunsa. Ihmet-
telen vieläkin miten se onnistui, mutta niin vaan onnistui. 
Päälava, Beston areena, suojia eläimille ym. ym.

En oikein ymmärrä, mikä tähän johti, mutta kesä ei olisi 
ollut mitään ilman tätä touhua ja aherrusta. Olisihan sitä 
voinut lähteä valmiisiin tapahtu-
miin ja huvipuistoihin, mutta me-
hän saatiin se sama tänne, eikä ole 
tarvinnut lähteä kotoa mihinkään.

Lasu on kyllä hyvä tapahtuma-
järjestäjä, mutta yksi juttu hänessä 
on. Se että tapahtuma pitää järjes-
tää omalla tilalla ja omin voimin, 
perheen voimin, talkoo voimin ja 
kummallista kyllä hän saa "ylipu-
huttua" minut aina mukaan...

Vuosien saatossa mukana on ol-
lut paljon ihmisiä talkoissa, esiin-
tymässä, luentoja ja esitelmiä pitä-
mässä.

Lapsille puuhaa ja tekemistä jär-
jestämässä satutäti lastenteltassa, 
maalaamista, taiteilua, soitinra-
kennusta, ratsastusta ym, ym

Vuosien kuluessa jouduimme tai 
saimme muuttaa nimen LUOMU-
SAKSI -luomua ja musiikkia, mikä 
oli kyllä sopiva nimi tapahtumalle.

Tällä konseptilla ollaan jatkettu 
tähän päivään asti ja onhan tämä 
sisältänyt paljon, paljon kaiken-
laista.

OLI NE hurjat kasvun vuodet, näytteille asettajia oli toista 
sataa ja kävijämäärät nousi 5000 kävijään.

Silloin alkoi voimavarat olla koetuksella. Tapahtuma oli 
jo kolmipäiväinen. Perjantaina joku kurssi tai muu vastaa-
va. Lauantai ja sunnuntai näyttelypäiviä iltaohjelmineen. 
Yöpyjät tarvitsivat omat tilansa ja palvelunsa.

Tuli eteen tilanne, että tähän suuntaan meidän voimat ei-
vät riitä, ja jotain on tehtävä, lopetetaanko vai mitä.

Tuli RAITTIUS. Samalla kun Luomusa raitistui se myös 
pieneni siihen mittaan, että jaksoimme taas touhuta.

Talkoolaisiahan meillä on ollut vuosien saatossa paljon 
ja kaikenlaisia taitajia, KIITOS HEILLE.

On ollut läheltä ja kaukaa tuttuja ja ennen tuntematto-
mia, joista on tullut tuttuja, ystäviä. Rakentajia, soittajia, 
taiteilijoita. Luomun guruja ja -asiantuntijoita, saunante-
kijöitä. Kaikki hurjia ihmisiä.

Jotkut asuivat täällä viikon kaksi, kuukauden tai jopa ko-

ko kesän. Välillä tuntui, et-
tä pyöritämme aikamoista 
leiriä koko kesän, jonka koho-
kohta oli Luomusa, niin kuin joulu 
tai juhannus, jota odotetaan koko vuosi.

Ja niin kuin joulussakin parasta on se odotus ja tekemi-
nen ja aatto, jota on odotettu.

Niin oli myös Luomusassakin parasta sen tekeminen ja 
ne ihmiset, jotka oli mukana, ja aatto ennen juhlaa. Se me-
neminen ja tuleminen, onko kaikki muistettu, mitä vielä 
ehtii tehdä.

Aamulla sitten ei voi muuta kun antaa mennä... Vieraita 
alkaa virrata paikalle ja tapahtumat sekä ohjelmat etene-
vät omaa tahtiaan. Ruokaa, kahvia, virvokkeita ohjelmaa, 
iloisia ilmeitä.

Parasta on ollut huomata, että tääl-
lä on viihdytty, ei ole tungosta, lap-
set eivät katoa vanhemmiltaan. On 
tavattu vieraita ja tuttuja, sukulai-
sia, vanhoja koulukavereita. Kuun-
neltu hyvää musiikkia ja samalla 
saatu luomutietoutta ja hankittu jo-
tain kotiin viemiseksi.

ITSELLÄNI KYLLÄ on monta 
näyttelyä mennyt keittiössä aika 
tarkkaan ja huomannut sitten 
maanantaina, että niin, siinäkös 
se taas meni. Usein on tullut sitten 
haikeuskin, että juhla on ohi.

Vaikka on siinä valmistelun aika-
na tullut mieleen monta kertaa, et-
tä saa olla viimeinen kerta kun tätä 
teen, niin eipä ole maanantai vielä 
illassakaan, kun on jo tullut sanot-
tua, että ensi vuonna ei sitten teh-
dä tuota, tai joku juttu tehdään sit-
ten ihan toisin. Ja taas on suunni-
teltu seuraavaa.

NYT TOTEUTETAAN 27. LUOMU-
SAA, viimeistä.

Kaikki suuret starat musiikin alalla ovat kuolleet 27 vuoti-
aina mm. Henrix, Joplin, Morrison, Copain...

Niinpä ainoaa laatuaan oleva Luomusakin loppuu 27 
vuotiaana.

Siihen on syynsä. Meillä ei ole enää tilaa, jolla Luomusa 
syntyi ja eli. Mutta se ei ole murhe eikä surun paikka, sil-
lä luomutila Harjuntalo jatkaa, isäntä vaan vaihtuu nuo-
rempaan.

Pieni poika, joka nukkui ensimmäisen näyttelyn vau-
nuissa on kasvanut mieheksi ja ottaa ohjat käsiinsä. Olem-
me siitä ylpeitä ja kiitollisia, että tilanpito jatkuu nuorin 
voimin ja uusin ajatuksin. Ja eihän sitä tiedä mitä tulevai-
suus tuo tullessaan.

Meidän aikamme on siirtyä ETELÄMÄKEEN katselemaan 
ilta-auringon punerrusta.

Harjun talossa 1.7.2020 RITVA LAVILA
Piirros: sarjakuvataiteilija PETRI PELKONEN 

Su 2.8.

La 1.8.
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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
• Kummitustalon hunajaa Kai ja Sanna Lavila
• Polun päässä on taivas valokuvanäyttely 
• Retkikohde: Ilveslinna Jämsänkoski
•	Eurofins	Agro: viljavuustutkimukset, kasvi-, rehu-, puutarha- ja 
 viherrakennusanalyysit
• Haapa-aho Kati ja Mikko: kaunis shire hevonen, tervanpolttoa 
 biohiilen valmistusta työnäytöksenä
• Harjuntalo spv musta kaura, bambuviljelykset
• Saimin Hotelli Punkaharju lumoava retkikohde Punkaharjulla
• Hautalahti Susanna: myytäviä maatalouskoneita 
• Javanainen: Zetor 25 K kuule aito zetorsaundi
• JiiVeeKoo: juolavehnäkerho Kunniajäsen agronomi kasvipatologi 
 Heikki Koskimies
• 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  
 • Sisu SL 171 Hiab, Sisu autoja
• Latvala Group: Maansiirtokoneet ja varaosat Puimurin uudet ja 
 käytetyt varaosat
• Joonas Lavila: Sampo 360 puimuri, polkupyörä apumoottorilla
• Riku Raiski: BMW 325 F sarja ralliauto
• Lanttola Juha: Vaakatasojyrsin Lely 3 m, New Holland TAS 125, 
 kivitalikko  
• Luomutuokko: Täyslihasäilykkeet, tyrni, kalasäilykkeet, relisit ja 
 hillot
• Maatiainen ry: maatiaiskasvit
• Mainosmaa Oy: Mainosmateriaalit suunnittelusta valmiiksi 
 tuotteeksi
• Metsälän Talli Ky: poniagility, Noppa-ponilla temppuja, 
 Buster-ponilla ratsastusta, ponikärryajelua
• Jari Mäki-Lahna: kesantomurska Machio 210 Valtra A 93
• Mtech: minun maatilani ohjelmat
• Möken ja Swiden sydännäyttely
• Naturcom Oy: Aina jyvällä
• Nature Paavola: mahlatuotteita kuivatut villiyrtit ja marjat
• 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
• Sound La vila äänialan ammattilainen Kari Lavila
• Pop artikkeli: 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

Rakkaudesta maahan
Rakkaani olet maa
Miten haluaisin kylvää tuhansia siemeniä ja peittää 
sinut ketojen kukkasin

Ja kun illan laulut ovat vaienneet ja laaksojen 
hämärässä viipyy kesän tuoksu
minä vielä viimeiseksi tartun kitaraani ja laulan 
sinulle rakkaudesta oi maa.

Miten kaikki minussa virtaa sinua kohti (armaani) ja 
sanasi hyväilevät sieluani
ja silmissäsi tähtien kaukainen valo sytyttää minut

Rakkaani olet maa ja minä taivas tuuli ja sade
Miten elämän voimillasi täydennät minua

Minä vielä viimeiseksi tartun kitaraani
ja laulan sinulle rakkauteni laulun oi maa

Sillä mitä me olemme kohta muuta kuin
kaukaisten tähtien pölyä
ja avaruus kohta kutsuu meitä

Pian olemme poissa
mutta maa, taivas, sade ja tuuli ovat ikuiset.

Polun päässä on taivas
Kuvallisia tunnelmia Einari Vuorelan 
runojen siivittäminä
HEINÄKUUSSA 2018 kävimme tyttäreni Adan kanssa 
ottamassa valokuvia entisessä mummulassani, Etelämäen 
talossa Töysän Hakojärvellä. Halusimme löytää samalla 
jälkiä mummuni Impi Mäkirannan (os. Rankila) sielun-
maisemasta.

OLI HARVINAISEN kaunis ja kirkas kesäpäivä ja taivaalla 
leijaili puhtaanvalkoisia ja pehmeitä poutapilviä. Ihai-
limme hienoja pilvien heijastuksia talon ikivanhoissa 
ikkunoissa. Vietimme koko päivän valokuvaten. Kauniin 
kesäpäivän otokset ehtivät olla vuoden unohduksissa, 
kunnes seuraavana kesänä 2019 syntyi idea luoda niistä 
valokuvanäyttely kuvauspaikalle Etelämäkeen osana 
LuoMusa-näyttelyn tapahtumia.

KUVAT TUNTUIVAT yhä kaipaavan jotain, joten otin 
kirjahyllystä Einari Vuorelan runokirjan Huilunsoittaja. 
Kirjaa selatessani kansilehdeltä löytyi Einarin omakäti-
nen signeeraus. Vihdoinkin meistä tuntui Adan kanssa 
siltä, että olimme löytäneet koskettavia runoja kuvien 
rinnalle.

JAANA UUSIMÄKI & ADA LILLOMÄKI

• 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

SEINÄJOEN UKULELEORKESTERI SUO on yli kolmenkym-
menen ukuleleintoilijan kokoonpano, joka on toiminut 
syksystä 2016 alkaen. SUO on suurin Etelä-Pohjanmaalla 
toimiva ukulelekokoonpano, kuuluen valtakunnallisesti-
kin suurten uke-orkestereiden kadehdittuun kastiin. 

SUON OHJELMISTO muodostuu eri vuosikymmenten 
mukaansatempaavista ja helposti lähestyttävistä hiteistä 
meiltä ja maailmalta. 

ORKESTERIN ILOINEN meininki ja hymyilevä soundi ke-
räävät kiitosta kuulijoilta. Ukulelejen kepeä äänimaailma 
täydentyy monilla muilla soittimilla. Tasokkaat solistit ja 
iso orkesteri luovat juuri sopivasti SUOlaisen sekoituksen, 
joka saattaa aiheuttaa rytmijalan liikehdintää ja suupieli-
en asettumista hymyn tapaiseen. 

SUOLAINEN MEININKI on himpun verran  totista yrit-
tämistä ja suuressa määrin itselle hymyilemistä ukulele 
sylissä ja kieli sopivasti poskessa. 

Anja Alanko

Seinäjoen Ukuleleorkesteri

Lue koko juttu: www.luomusa.fi

 

www.luomuliitto.fi

 

Luomu turvaa 
     tulevaisuuden.
  

www.luomulehti.fi

Liity 
Luomuliittoon!

Tilaa 
Luomulehti! 

Luomupäivät
3.– 4.11.
Joensuussa

 On niin 
hyvä olla. 

Kerttu-
mummu 
& Katri

Kerään voimissani ihmisiä alakerrasta

yläkertaan!  Valoa  kohti.
Kerron niille jotka eivät ole koskaan kuulleet.
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LUOMU TAKAA LAADUN  !
Maan parhaita luomukauppoja

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

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
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HYDRAULIIKAN
KOKONAISPALVELUA

– Yli 40 vuotta

Rajatie 46, 60120 Seinäjoki | Myynti (06) 4125 100 | Korjaamo 044 066 1007Seinäjoki
Vaasa Laturintie 4, 65100 Vaasa | Myynti (06) 3205 300 | Korjaamo 044 343 3454
24 h Varaosamyynnin päivystys Seinäjoki 0400 564 441 | Vaasa 0400 564 442

www.lakeudenhydro.com

www.lakeudenhydro.com

Rajatie 46
60120 Seinäjoki

Myynti (06) 4125 100
Korjaamo 044 066 1007

Laturintie 4
65100 Vaasa

Myynti (06) 3205 300
Korjaamo 044 343 3454

Seinäjoki Vaasa

Seinäjoki 0400 564 441
Vaasa 0400 564 442

24 h 
Varaosamyynnin 
päivystys

Jälleenmyynti ja huolto Virallinen huolto

Virallinen huoltoJälleenmyynti ja huolto

Vakomet-korjaamopuristimien sekä 
räätälöityjen hydraulipuristimien 
suunnittelu, valmistus ja myynti.www.vakomet.fi

www.lakeudenhydro.com

Rajatie 46
60120 Seinäjoki

Myynti (06) 4125 100
Korjaamo 044 066 1007

Laturintie 4
65100 Vaasa

Myynti (06) 3205 300
Korjaamo 044 343 3454

Seinäjoki Vaasa

Seinäjoki 0400 564 441
Vaasa 0400 564 442

24 h 
Varaosamyynnin 
päivystys

Jälleenmyynti ja huolto Virallinen huolto

Virallinen huoltoJälleenmyynti ja huolto

Vakomet-korjaamopuristimien sekä 
räätälöityjen hydraulipuristimien 
suunnittelu, valmistus ja myynti.www.vakomet.fi

www.lakeudenhydro.com

Rajatie 46
60120 Seinäjoki

Myynti (06) 4125 100
Korjaamo 044 066 1007

Laturintie 4
65100 Vaasa

Myynti (06) 3205 300
Korjaamo 044 343 3454

Seinäjoki Vaasa

Seinäjoki 0400 564 441
Vaasa 0400 564 442

24 h 
Varaosamyynnin 
päivystys

Jälleenmyynti ja huolto Virallinen huolto

Virallinen huoltoJälleenmyynti ja huolto

Vakomet-korjaamopuristimien sekä 
räätälöityjen hydraulipuristimien 
suunnittelu, valmistus ja myynti.www.vakomet.fi

Elämänturvayhtiö
lähelläsi

•  vanhat 
 viljely- ja 
 koristekasvit 
• alkuperäiset 
 kotieläinrodut 
•  kulttuuri-
 maisemat 
 ja luonnon 
 moni-
 muotoisuus

Maatiainen – Det lantliga kulturarvet ry on aatteel-
linen yhdistys, jonka tarkoituksena on säilyttää

Yhdistys tahtoo myös ylläpitää omavaraisen elämänmuodon 
arvostusta ja sen edellyttämien taitojen osaamista.
Yhdistys on perustettu vuonna 1989, ja siinä on lähes 2000 jäsentä

www.maatiainen.fi

LIESKYLÄN KEVYTMETALLI• Autohuollot• Hitsaustyöt, myös al ja rst

Lahdenahontie 80, 63700 Ähtäri

040 728 6200 

TUURI 0500 407 444 www.jarilatvala.com

Volvo maansiirtokoneiden uudet varaosat
Maansiirtokoneiden purkuosat

Puimureiden uudet varaosat ja purkuosat

OSTAMME 
LUOMURYPSIÄ
Teemme luomurypsin 
viljelysopimuksia

www.alavudenoljynpuristamo.fi

YHTEYSTIEDOT: 
Järviluomantie 24 

63300 Alavus  
040 189 5530 

info@alavuden.fi

KUUSKAISTA.COM


