
Maa- ja kotitalousnaisten tuotteet
 

Pannunaluset
Myydään loppuun Huopa- 
liike Lahtisen valmistamat 
oranssi kukka -pannun- 
aluset. 
Hinta 10 €

Hopeakorut
Maa- ja kotitalousnaisten 
riipusketju riipuksineen. 
Hopeaa 925. Saurum Oy:n 
valmistaman riipuksen le-
veys 2,5 cm. Ketjusta valit-
tavana kaksi eri pituutta, 
joissa kummassakin säätö- 
mahdollisuus: 42/45 cm 
ja 45/50 cm. Kaunis koru 
on pakattu tyylikkääseen 
mustaan rasiaan.
Hinta 77 €
Maa- ja kotitalousnaisten 
näyttävä rintakoru neula-
kiinnityksellä. Korun leveys  
5 cm. Hopeaa 925. Saurum  
Oy:n valmistama koru on  
pakattu tyylikkääseen 
mustaan rasiaan.  
Hinta 99 €

Aalto-helmet 
Puuhelmet lämpimissä 
oranssin sävyissä. Korussa  
kerroksittain erikokoisia 
helmiä. Näyttävä koru juh-
laan ja arkeen! Valmistaja  
Mincos – suomalaista  
käsityötä laadukkaista  
materiaaleista. 
Hinta 28 €

Kahvilautasliina
Lautasliinassa toistuu  
Maa- ja kotitalous-
naisten logo. Koko  
24 x 24 cm. Valmistaja 
Suomen Kerta. Pak- 
kauksessa 60 liinaa.  
Hinta 5 € / paketti

Huppukassi
Reilu kassi, jonka tilavuutta ja turvallisuutta  
lisää suljettava huppu. Kassi on tummanharmaa, 
alaosa musta, oranssi tere ja huppu musta. Avo-
tasku ulkopuolella, sisäpuolella vetoketjutasku. 
Mustat lyhyet ja pitkät kantohihnat. Maa- ja koti-
talousnaisten logo- ja nimibrodeeraus.  
Leveys 38 cm, syvyys 17 cm, korkeus 32 cm. 
Hinta 38 €.

USB-ladattava plasmasytytin 
Helppokäyttöinen ja turvallinen sytytin, joka toimii  
tuulisellakin säällä. Tyylikäs tuote sopii hyvin lahjaksi 
myös miehille. Väri puna-hopeanharmaa.  
Koko 8,7 cm x 2,6 cm x 1,8 cm. Turvakytkin estää  
vahinkokäytön. Mukana 20 cm pitkä USB-lataus- 
johto. Pakattu mustaan lahjapakkaukseen.  
Maa- ja kotitalousnaisten logo ja nimi  
hopeanharmaalla.  
Hinta 29 €

Lasten aterimet
Lapsen käteen sopivat välineet  
aterinten käytön opetteluun.  
Ruokailuvälineitä kuvittavat eläin-
hahmot kissa, kettu ja pupu. Sati-
noitua ruostumatonta terästä. Ate-
rimien toisella puolella on laseroitu 
Maa- ja kotitalousnaisten logo.  
Hinta 19 €

Katso lisää www.maajakotitalousnaisetkauppa.fi

Kotisäkki
Kotisäkin käyttökohde on sekä sisällä että ulkona  
lähes rajaton. Siinä voi säilyttää vaatteita tai ken-
kiä, sitä voi käyttää kasvatussäkkinä puutarhassa 
tai kasvihuoneessa tai siihen voi kerätä kasvimaan 
satoa. Säkin huopa on valmistettu kierrätetyistä 
muovipulloista. Vilikkala Tradehouse Oy:n tuot-
teen materiaali on kestävä ja pestävä. Tilavuus 30 l. 
Hinta 23 € 

Keittiöpyyhkeet
Maa- ja kotitalousnaisten logolla 
kuvioituna. Värit oranssi ja valkoi-
nen. Materiaali 50 % pellava ja  
50 % puuvilla. Koko 45 x 60 cm.  
Valmistaja Jokipiin pellava.  
Hinta 15 €

Oranssi huivi 
Marja Kurjen reilun kokoi-
nen, 70 x 180 cm, huivi on 
materiaaliltaan ohuen ke-
vyttä, miellyttävää 100 % 
puuvillaa. Ei kutita herk-
kääkään ihoa. Hinta 29 €

Pöytäpyyhkeet
Kuvioidut ja järjestön  
logolla varustetut pöytä-
pyyhkeet tuovat pirteyttä  
keittiöihin. Oranssissa  
pöytäpyyhkeessä on  
kuviona keittiötarvikkeita  
ja vihreää pöytäpyyhettä  
somistaa kukka-aihe. 
Tuote on biohajoava. 
Hinta 10 €

Kokoontaitettava  
heijastinkassi 
Kätevä kokoontaitettava varakassi neppari-
kiinnityksellä on helppo kuljettaa mukana  
käsilaukussa. Turvallisuutta lisää heijastava 
kassikangas (ei virallinen heijastinmateriaali). 
Koko: 34 x 38 x 10 cm,  
taitettuna 17 x 9 cm.  
Hinta 10 €

Termosmuki ja juomapullo 
Tuotteet laadukkaita Colorissimo-
tuotteita ja sopivat hyvin myös lah-
jaksi. Väritys on pirteän oranssi ja 
tuotteiden alalaidassa on tyylik-
käästi merkattu Maa- ja kotitalous-
naisten logo. Tuotteet toimitetaan 
näyttävässä lahjapakkauksessa.
Termosmukin vetoisuus on 0,45 l, 
juomapullon 0,7 l. Muki ja pullo  
pysyvät hyvin kädessä matan pin-
nan ansiosta. Juomapullossa on  
ripustuslenkki. Pillin ansiosta juo-
mapullosta on helppo juoda.
Hinta 39 €

Tarjotin Maa- ja kotitalousnaisten logolla
Tilaisuuksissa saamme tuotua järjestöämme esille  
myös omilla tarjottimilla. Tarjotin sopii siis hyvin  
yhdistysten käyttöön ja laina-astiastojen  
valikoimaan, lahjaksi ja omaan kotiin.
Tarjottimet valmiste- 
taan kotimaisesta  
koivuviilusta ja koko 
on 42 x 32 cm ja ne  
kestävät konepesun.  
Tarjottimen valmistaa 
Suomen Viilupuu  
Pieksämäellä.
Hinta 20 €

Rajoitettu
ERÄ

Bio- 
hajoava

Kierrätys-
materiaa-

lista



Onnittelukortit
Pakkauksessa 5 korttia. Gerbera- ja 
Ruusukorteissa uudet mallit, niiden  
sisällä ei tekstiä.  Kakkukortin sisällä  
mansikkanakukakun ohje. Kortit pai-
nettu Suomessa. 
Hinta 10 €
 

Adressit
Muistoadressi ilman 
tekstiä. Mukana tulee 
viisi muistolause- 
ehdotusta. Koko A4. 
Hinta 10 €

Omat avaimet
Omat avaimet on Maa- ja  
kotitalousnaisten järjestöhistoriikki ja lisäksi ku-
vaus suomalaisen maaseudun ja sen elämän-
muodon muutoksista sekä maaseudun nais-
ten aikaansaannoksista 1700-luvulta tähän päi-
vään saakka. Historiikin on kirjoittanut kirjaili-
ja, FT Kirsti Manni-
nen. Omat avaimet 
– Maa- ja kotitalous-
naisten yhteistyön ja 
neuvonnan historiaa. 
318 sivua. 
Hinta 20 €

TILAUKSET tilaukset@maajakotitalousnaiset.fi, puh. 040 527 1579  
Tilauksiin lisätään postimaksu ja pakkauskulut. Tuotteet toimitetaan postitse kirjeenä, maksikirjeenä tai postipakettina.  

Kun tuotetta on varastossa, toimitusaika 1–2 viikkoa tilauksen vastaanottamisesta.  
Tilauksen maksutapana on lasku tai postiennakko.  

Järjestöpaidat  
¾ -hihalla
Paidat on valmistanut Suo-
messa E. Laiho. Mustan ja 
valkoisen paidan hihassa 
teksti Maa- ja kotitalousnai-
set. Oranssin paidan mate-
riaali 100 % puuvillaa. Koot 
XS-S, L-XXXL. Valkoisen pai-
dan materiaali 96 % puuvil-
laa ja 4 % lycraa. Koot XS–
XXL. Mustan paidan mate-
riaali 50 % polyester ja 50 % 
puuvilla. Koot XS–XXXL.
Hinta 33 €

Lasten esiliina 
Väri oranssi. Esiliinan pituus 
60 cm ja leveys 50 cm. Tuot-
teen on valmistanut Suo-
messa Keskimäki.
Hinta 14 C

Esiliina
Väri musta tai oranssi. Esi-
liinat on valmistanut Suo-
messa Keskimäki. Rinnassa 
Maa- ja kotitalousnaisten 
logo. Edessä tilava tasku. 
Essun pituus 82 cm ja  
leveys 70 cm. Solmittava 
niskalenkki.  
Hinta 25 €

Maijan ruoka-
vuodet -kirja
Kirjassa Maija Silvennoi-
nen kokkaa omia, päivi-
tettyjä suosikkejaan 60-lu-
vulta tähän päivään, ker-
too vaiheistaan, tapaami-
sistaan ihmisistä ja ruoka-
kulttuurin muutoksesta.  
Docendo, 200 sivua.  
Hinta 25,50 €

Juuret maalla -paita
Maa- ja kotitalousnaisten t-paidassa slogan ja 
logo. Koot S–L, XXXL, Loppuunmyynti, 2 pai-
taa yhteensä 40 €, yksittäin 25 €

Kuusi-huopa 
Lapuan kankureiden 
huovan on suunni-
tellut japanilainen 
Masaru Suzuki.  
Jacguard-villahuopa 
on 100 % puhdasta  
uutta villaa. Väri 
sammal-valkoinen. 
Koko 130 x 200 cm 
Hinta 76 € 

Hartiahuivi
Marja Kurjen suuri merino- 
villainen hartiahuivi on  
syksyn ja talven ykkös- 
asuste. Väri oranssi.  
Koko 75 x 200 cm.  
Hinta 65 €

Puuvillapipo
Miellyttävän kevyt, kaksinkertainen, 
hyvin korvat peittävä pipo, jossa hei-
jastava Maa- ja kotitalousnaisten  
logo. Materiaali: 95 % puuvillaa, 5 % 
elastaania. Värit oranssi ja musta.  
Hinta 18 €

Vauvan body
Raikkaan värinen  
maatila-kuosinen  
vauvan body lah- 
jaksi tai omalle  
mukelolle. Koko  
74 cm. Materiaali  
95 % puuvillaa,  
5 % lycraa.  
Pesu 40 oC.
Valmistaja Vekarat.  
Hinta 20 €

Tunnistaudu  
pukeutu- 

malla 

TILAA LAADUKKAAT TUOTTEET –  
TUET JÄRJESTÖN TOIMINTAA! 


