
Joululahjat  

Maa- ja kotitalous-

naisten  

verkkokaupasta 

Muista jouluna ystävää, perhettä, naapuria tai yhteistyökump-

pania! Tilaa joululahjat Maa- ja kotitalousnaisten verkkokaupas-

ta viimeistään 17.12. Kysy tuotteita myös piirikeskuksista! 

www.maajakotitalousnaisetkauppa.fi 

Aika-kaitaliina 

Huippusuosittu Aika-kaitaliina kruunaa joulupöydän – kestävä ja kaunis lahja muistetaan! 

Lämpimän punaisen kaitaliinan on suunnitellut Jukka Rintala ja valmistanut Jokipiin Pella-

va.  

Liinan koko 45 cm x 140 cm. Materiaali 50 % pellavaa ja 50 % puuvillaa.  

30 € 

Lämpöä talveen kauniilla oranssilla shaalilla, 

jossa taskut. Täyttä villaa. Koko 60 x 170 cm. 

Taskushaali  45 € 

20 € 

Kätevä puukko, jonka kah-

vassa on Maa- ja kotitalous-

naisten tunnus. Puukon 

teräosaan saa myös nimi-

kaiverruksen 12 euron lisä-

hintaan. Valmistaja Marttii-

ni, avainlipputuo-

te. 

Pakkaa pieni ja kätevä en-

siapulaukku mukaan au-

toon, veneelle, mökille tai 

matkalle! Ensiapulaukku 

sisältää laastareita, siteitä 

ja muita ensiaputarvikkei-

ta. Väreinä puna- tai musta

-valkoinen.  

Koko 15 cm x 11 cm x 5 cm  

 

Ensiapulaukku  

Emännän puukko 

35 € 

Lisää tuotteita verkkokaupassa! 

https://www.facebook.com/maajakotitalousnaiset
http://www.maajakotitalousnaisetkauppa.fi/
http://www.maajakotitalousnaisetkauppa.fi/


Tilaa Koti ja maaseutu 

-lehti lahjaksi!  

Edullinen kestotilaus 48 €, 

10 lehteä vuodessa  

Vuositilaus 58 €, 10 lehteä 

vuodessa 

Tutustumistilaus 5 lehteä 

29 € 

 
Tilaukset www.maajakotitalousnaisetkauppa.fi tai Anne-Mari Jouppila, puh. 0400 367 675, 

anne-mari.jouppila@netikka.fi 

Laskuun lisätään toimituskuluna 6 euroa ja postimaksu painon mukaan. Lasku lähetetään 

toimituksen yhteydessä.  

Vakka ja kultaiset jyvät -korusarja 

Sarjaan kuuluvat solmioneula, kalvosinnapit ja naisille rintaneu-

la, riipus + ketju, kaulaketju, ranneketju ja korvakorut.  

Sarjan korut on valmistettu hopealangasta taidolla kutoen.  

 Lue lisää 

Tilaa! 

Maista metsä, löydä luonto -kirja kutsuu 

löytöretkelle luontoon ja keittiöön yhdessä 

lasten kanssa. Kirja kannustaa etsimään 

elämyksiä kaikilla aisteilla. Se antaa vinkkejä 

neljän vuodenajan luontoretkille sekä oh-

jeet maukkaiden eväiden kokkaukseen.  

 

 

Uutuus! Maista metsä, löydä luonto -kirja 

Raikkaan vihreä laudeliina joulusaunaan  

Materiaali 50 % pellavaa, 50 % puuvillaa.  

Valmistaja Jokipiin pellava. Koko on 45x160 cm.  

 

Painatuksena teksti ”Maan 

mainio mukula”. Väreinä 

sininen tai oranssi. Täyttä 

luomupuuvillaa.  

Koko 80 cm.  

 

Vauvanbody 

15,50 €  

60 € 

Lämmin uutuus Lapuan kankureilta! Huopa on nu-

kattu pehmeäksi, ja se on mukavan tuntuinen paljaal-

lakin iholla. 

Huopa on 100 % puhdasta uutta villaa. Koko 130 x 180 

cm. 

 

Pompom-huopa 

25 € 

Karpalo-korvakorut 

Lämpimän puiset korvakorut.  

Valmistaja Aarikka. 

15 € 

10 € 

http://secure.yap.fi/Le-eAsiointi/MaaJaKotitalousNaiset/magazine/index
http://www.maajakotitalousnaisetkauppa.fi
mailto:anne-mari.jouppila@netikka.fi
http://www.maajakotitalousnaisetkauppa.fi/product_catalog.php?c=22

