

                               
























































 

 

 


  

  

  

  






































































 



 








 

 



 



 



 

 

















 



 

 



 








 







       





    

    

    








      























 







 















  



      

     






















































  
















  

   



 

      














   

 







  

    





   












   

      

 







    



    







       

    





    

  



  





  

    





     

 



   



    

     





 




















































 






























 

  

 

  

  

     



      















    





    

 

   







       

   

  





     

   

 

 



   

  

   

    



  

   














    



  

     





    



    







 





  

    

  



   

  

   

   

   























 























     

    

     





    

   







     











    

       

    



      












   







  











      















   

     

      



 

 




     

      







       





  

    



  







     

   



   



















  





  





  

  

   





   










    

    



  

  

   



   

    



     

    

  





     







    





 

  



 



    











    

    





  



   









   

   

 



    





    



   

   

    










 

 

 

 







































































    

    

    

  

   



   





    

  





   

  



 

    

















 





        





  

   

    



 

     



   



 



    

   

    

 





  











    





   





       



    















    

   

 

     

  

 

    
















 


















     











   
























  

 








      

    





























    









      

 





















      

     

  

      

     



     

    





   

 

   

  

  



     









 










     

      





   

    













   

      











































   



  

    

 

   









   

  

 







   

 

   

   



  



   

 

  





   

 



 

 

  

   





















     

 

    

   



 





   

   

    

  

   

   






   

    



     











    

    

  

   



   

    





    










    

 

  

  



  



  



   

   



   

   

    

   

    

     















   

  



    





   







   






  



    

    

   



  

 

 



 

  

 

  

 

    

  







   



   

 

    







  

   



















Sammonkatu 2, 60120 Seinäjoki 
Puh. (06) 211 3010

teamsportia.fi 
Avoinna: ark. 9.30-18, la 9.30-15
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Tmi JJ-Eristys





Oy Markus 
Karlsson Ab
Kiinteistöhuolto






ERKINHEIMO
Saharakaari 5 
62300 Härmä

puh. 020 761 9140

Kuljetusliike 
Mikko Iivari
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Savola Oy





Pekves Oy





Koneellinen puunkorjuu
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Mannila & Haapaniemi
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Automaalaamo
Sailokoski Ky




Combi Mont




HAKEURAKOINTIA rumpuhakkurilla
T:mi Kalle Koskilahti 040 825 9528
Paavolantie 100, 62165 Tiistenjoki
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Kari Rantala
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