Maa- ja kotitalousnaisten tuotteet
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-latausjohto.
Pakattu mustaan lahjapakkaukseen.
Maa- ja kotitalousnaisten logo ja nimi
hopeanharmaalla. Hinta 29 €

Termosmuki ja juomapullo
Tuotteet laadukkaita Colorissimotuotteita ja sopivat hyvin myös lahjaksi. Väritys on pirteän oranssi ja
tuotteiden alalaidassa on tyylikkäästi merkattu Maa- ja kotitalousnaisten logo. Tuotteet toimitetaan
näyttävässä lahjapakkauksessa.
Termosmukin vetoisuus on 0,45 l,
juomapullon 0,7 l. Muki ja pullo
pysyvät hyvin kädessä matan pinnan ansiosta. Juomapullossa on
ripustuslenkki. Pillin ansiosta juomapullosta on helppo juoda.
Hinta 39 €

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

Biohajoava

Oranssi huivi
Marja Kurjen reilun kokoinen, 70 x 180 cm, huivi on
materiaaliltaan ohuen kevyttä, miellyttävää 100 %
puuvillaa. Ei kutita herkkääkään ihoa. Hinta 29 €

Huppukassi
Reilu kassi, jonka tilavuutta ja turvallisuutta
lisää suljettava huppu. Kassi on tummanharmaa,
alaosa musta, oranssi tere ja huppu musta. Avotasku ulkopuolella, sisäpuolella vetoketjutasku.
Mustat lyhyet ja pitkät kantohihnat. Maa- ja kotitalousnaisten logo- ja nimibrodeeraus.
Leveys 38 cm, syvyys 17 cm, korkeus 32 cm.
Hinta 38 €.
Hopeakorut
Maa- ja kotitalousnaisten
riipusketju riipuksineen.
Hopeaa 925. Saurum Oy:n
valmistaman riipuksen leveys 2,5 cm. Ketjusta valittavana kaksi eri pituutta,
joissa kummassakin säätöKierrätys- mahdollisuus: 42/45 cm ja
45/50 cm. Kaunis koru on
materiaapakattu Maa- ja kotitalouslista
naisten logolla merkittyyn
pakkaukseen. Hinta 75 €
Lasten aterimet
Lapsen käteen sopivat välineet
Maa- ja kotitalousnaisten
aterinten käytön opetteluun.
näyttävä rintakoru neulaRuokailuvälineitä kuvittavat eläinkiinnityksellä. Korun leveys
hahmot kissa, kettu ja pupu. Sati5 cm. Hopeaa 925. Saurum
noitua ruostumatonta terästä. Ate- Oy:n valmistama koru on
rimien toisella puolella on laseroitu pakattu Maa- ja kotitalousMaa- ja kotitalousnaisten logo.
naisten logolla merkittyyn
Hinta 19 €
pakkaukseen.
Hinta 99 €
Tarjotin Maa- ja kotitalousnaisten logolla
Tilaisuuksissa saamme tuotua järjestöämme esille
myös omilla tarjottimilla. Tarjotin sopii siis hyvin
yhdistysten käyttöön ja laina-astiastojen
Aalto-helmet
valikoimaan, lahjaksi ja omaan kotiin.
Puuhelmet lämpimissä
Tarjottimet valmisteRajoitettu
oranssin sävyissä. Korussa
taan kotimaisesta
ERÄ
kerroksittain erikokoisia
koivuviilusta ja koko
helmiä. Näyttävä koru juhon 42 x 32 cm ja ne
laan ja arkeen! Valmistaja
kestävät konepesun.
Mincos – suomalaista
Tarjottimen valmistaa
käsityötä laadukkaista
Suomen Viilupuu
materiaaleista.
Pieksämäellä.
Hinta 28 €
Hinta 20 €

Kotisäkki
Kotisäkin käyttökohde on sekä sisällä että ulkona
lähes rajaton. Siinä voi säilyttää vaatteita tai kenkiä, sitä voi käyttää kasvatussäkkinä puutarhassa
tai kasvihuoneessa tai siihen voi kerätä kasvimaan
satoa. Säkin huopa on valmistettu kierrätetyistä
muovipulloista. Vilikkala Tradehouse Oy:n tuotteen materiaali on kestävä ja pestävä. Tilavuus 30 l.
Hinta 20 €

Puinen kattausalusta
Puinen kattausalusta on
lämpökäsiteltyä koivua, joten sen päälle voidaan laskea kuumat tarjoiluastiat.
Alusta toimii myös kauniina
puisena kaitaliinana! Tuotteet on valmistanut Mäntyharjulla Visapaja Oy.
Koko 22 x 90 cm.
Hinta 36 €

Pannunaluset
Huopaliike Lahtisen valmistamien pannunalusten valikoimassa ovat punainen
sydän ja oranssi kukka.
Hinta 10 €

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

Kokoontaitettava
heijastinkassi
Kätevä kokoontaitettava varakassi nepparikiinnityksellä 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 €

Kahvilautasliina
Lautasliinassa toistuu
Maa- ja kotitalousnaisten logo. Koko
24 x 24 cm. Valmistaja
Suomen Kerta. Pakkauksessa 60 liinaa.
Hinta 5 € / paketti

Katso lisää www.maajakotitalousnaisetkauppa.fi

TILAA LAADUKKAAT TUOTTEET –
TUET JÄRJESTÖN TOIMINTAA!
Järjestöpaidat ¾ -hihalla
Paidat on valmistanut Suomessa
E. Laiho. Mustan ja valkoisen paidan
hihassa teksti Maa- ja kotitalousnaiset.
Oranssin paidan materiaali 100 % puuvillaa. Koot XS–XXXXL.
Valkoisen paidan materiaali 96 % puuvillaa ja 4 % lycraa. Koot XS–XXL.
Mustan paidan materiaali 50 % polyester ja 50 % puuvilla. Koot XS–XXXXL.
Hinta 33 €
Tunnistaudu
Kuusi-huopa
Esiliina
pukeutuLapuan kankureiden Väri musta tai oranssi. Esiliinat on
malla
Lasten esiliina
huovan on suunnivalmistanut Suomessa Keskimäki.
Väri oranssi. Esiliinan pituus 60 cm
tellut japanilainen
Rinnassa Maa- ja kotitalousnaisten logo.
Hartiahuivi
ja leveys 50 cm. Tuotteen on valMasaru Suzuki.
Edessä tilava tasku. Essun pituus 82 cm
mistanut Suomessa Keskimäki.
Marja Kurjen suuri merino- Jacguard-villahuopa ja leveys 70 cm. Solmittava niskalenkki.
Hinta 14 C
on 100 % puhdasta Hinta 25 €
villainen hartiahuivi on
uutta villaa. Väri
syksyn ja talven ykkössammal-valkoinen.
asuste. Väri oranssi.
Puuvillapipo
Koko 130 x 200 cm
Koko 75 x 200 cm.
Miellyttävän kevyt,
Hinta 74 €
Hinta 65 €
kaksinkertainen,
hyvin korvat peittävä pipo, jossa heiMaijan ruokaJuoksuvyö heijastinnauhalla
jastava Maa- ja
vuodet -kirja
Roiskevesitiivis, heijastava ja kevyt
kotitalousnaisten
Kirjassa Maija Silvennoijuoksuvyö, jossa aukko kuulokkeille.
logo.
Materiaali:
nen kokkaa omia, päivi95 % puuvillaa, 5 % Säädettävä ja joustava vyö luotettatettyjä suosikkejaan 60-luvalla lukituksella. Vyötaskuun mahtuu
elastaania. Värit
vulta tähän päivään, keresimerkiksi kännykkä ja avaimet.
oranssi ja musta.
too vaiheistaan, tapaamiKoko 24 x 4,2 cm. Väri oranssi.
Hinta
17
€
sistaan ihmisistä ja ruokaHinta 15 €
kulttuurin muutoksesta.
Docendo, 200 sivua.
Omat avaimet
Hinta 25,50 €
Omat avaimet on Maa- ja
kotitalousnaisten järjestöUUTUUS
historiikki ja lisäksi kuvaus
suomalaisen maaseudun ja
sen elämänmuodon muuVauvan body
toksista sekä maaseudun
Raikkaan värinen
naisten aikaansaannoksista Putkihuivi
1700-luvulta tähän päivään Putkihuivi on moni- maatila-kuosinen
puolinen asuste.
vauvan body lahsaakka. Historiikin on kirMateriaali miellyttä- jaksi tai omalle
joittanut kirjailija, FT Kirsti
vä ohut polyesteri. mukelolle. Koko
Manninen. Omat avaimet
Maista metsä, löydä luonto
Hinta 5 €
74 cm. Materiaali
– Maa- ja kotitalousnais– kokataan yhdessä lasten
95 % puuvillaa,
ten yhteistyön ja neuvonnan
kanssa
5 % lycraa.
historiaa. 318 sivua.
Kirja antaa vinkkejä neljän vuodenajan
Pesu 40 o C.
Hinta 39 €
luontoretkille sekä ohjeet maukkaiden
Valmistaja
Vekarat.
eväiden kokkaukseen.
Hinta 20 €
Hinta 10 €

Adressit
Muistoadressi ilman
tekstiä. Mukana tulee
viisi muistolauseehdotusta. Koko A4.
Hinta 10 €

Onnittelukortit
Pakkauksessa 5 korttia. Gerbera- ja Ruusukortin sisällä ei tekstiä. Kakkukortin sisällä
mansikkanakukakun ohje. Kortit painettu
Juuret maalla -paita
Suomessa.
Maa- ja kotitalousnaisten uusi slogan ja logo
Hinta Gerbera 8,50 €,
nyt t-paidassa! Koot S–L, XXXL, Hinta 30,50 €
Kakku- ja ruusukortit 10 €

TILAUKSET tilaukset@maajakotitalousnaiset.fi, puh. 040 527 1579
Tilauksiin lisätään postimaksua ja pakkauskulut. Tuotteet toimitetaan postitse kirjeenä, maksikirjeenä tai postipakettina.
Kun tuotetta on varastossa, toimitusaika 1–2 viikkoa tilauksen vastaanottamisesta.
Tilauksen maksutapana on lasku, suuremmissa ostoissa postiennakko.

