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KIITOS TUESTASI !

Ostoksesi auttaa meitä toteuttamaan unelmamme.

Myyjä

Ryhmä



Laadukasta varainhankintaa SUURELLA SYDÄMELLÄ !

Nyt Tehdään Yhdessä Hyvää Muumien Kanssa !

Jar-X Oy on vuonna 1993 perustettu 
perheyritys, joka tarjoaa laadukasta 
varainhankintaa koululuokille, 
urheiluseuroille sekä yhdistyksille.

Vuonna 2013 perustimme oman 
sukkatehtaan Pinsiön Sukka Oy:n 
Hämeenkyröön. Siitä lähtien sukkamme 
ovat olleet 100% KOTIMAISET. Kaikki 
käyttämämme raaka-aineet ovat testattuja 
ja huolellisesti valittuja. Raaka-aineet 
täyttävät Öko-Tex 100-standardin, eikä 
niihin ole lisätty terveydelle haitallisia 
lisä- tai käsittelyaineita. Meille tärkeää on 
myös koko tuotantoprosessin läpi kestävä 
ympäristöystävällisyys!

Muina varainhankinta-tuotteina ovat 
täyspellavaiset saunatekstiilit, lautapelit, 
karkit ja nyt myös YKSINOIKEUDELLA 
MUUMI-SUKAT ja -SUKKAHOUSUT. 
Vuosien varrella olemme saaneet olla 
mukana jo kymmenien tuhansien ryhmien 
varainhankinta-kampanjassa.

Tehdään Yhdessä Unelmista Totta !

Yhdessä tekeminen ja kokeminen ovat nuorille tärkeitä elämän eväitä ja yhdessä 
tekemisessä on voimaa, koska se tuottaa hyvää niin tekijälle kuin saajallekin.

Kun nuoret osallistuvat yhdessä johonkin heille itselleen mielekkääseen toimintaan, 
syntyy myös yhteisöllisyyttä. Tunne, että voi omalla toiminnallaan vaikuttaa itselleen 
tärkeisiin asioihin, luo nuorelle onnistumisen ja osallistumisen kokemuksia.

Tunne, että kuuluu johonkin yhteisöön, sen nykyisyyteen ja tulevaisuuteen, on nuoren 
hyvinvoinnille tärkeää.
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TIESITKÖ JO, ETTÄ GreenGo-sukat:

• ovat 100% KOTIMAISET ja valmistetaan omassa sukkatehtaassa Hämeenkyrössä

• ovat markkinoiden HALVIMMAT

• toisin kuin kilpailijoiden sukat, jotka valmistetaan pääosin neljän kokonumeron välein (esim. 38-41) me
 VALMISTAMME sukkamme KAHDEN KOKONUMERON VÄLEIN (esim. 39-40), jolloin sukat ovat varmasti 
 oikean kokoiset.  
 Tämä takaa sukkien maksimaalisen TÄYDELLISEN ISTUVUUDEN ja parantaa huomattavasti myös niiden
 käyttöikää.

• GreenGo-sukissa käytetään ainoastaan MULESING-VAPAATA villaa ja ne valmistetaan parhaista 
 Eurooppalaisista langoista.

• 3 parin tarjousnippuun saat valita mitä tahansa väriä / kokoa samaa tuotetta.
 Vain meillä SINÄ ITSE PÄÄTÄT myös tarjousnippusi sisällön. 
 (Katso tilauslistan täyttömalli alhaalla.)

Tämä merkki tarkoittaa, että kyseinen tuote 
on toteutettu jo perinteeksi muodostuneen 
vuosittain järjestettävän Suuren Sukka 
piirustuskilpailumme pohjalta.

Lue lisää käynnissä olevista 
kilpailuista kotisivuiltamme 
www.jar-x.fi/kilpailut.

SUKAT sivut 3-19

LAUDELIINAT sivu 20

MUUMI-SUKAT sivut 21-28

LAUTAPELIT sivut 29-35

LISÄTIETOA sivu 36

TILAUSLISTAN TÄYTTÖMALLI
SISÄLLYSLUETTELOTILAUSLISTA

Jar-X Oy
Eräslahdentie 257, 35300 ORIVESI

Puh. (03) 580 2200, info@jar-x.fi

Yhteyshenkilö palauttaa kaikki tilauslistan osat JAR-X Oy:lle!

HUOM! Kaikilla normaalihintaisilla tuotteillamme on tietenkin myös vaihto- ja palautusoikeus.

TILAAJAN NIMI
Tuote-
numero

Koko-
numero

Väri-
numero

Paria
kpl

Hinta
yhteensä

Hinta
yhteensä

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Ryhmä

Yhteyshenkilö

Myyjä

Myyjän/Huoltajan puh.

HUOM!
Huolellisuus palkitaan - 
Kun kaikki punaisella merkityt 
kohdat on täytetty, myyjää 
muistetaan mukavalla yllätyksellä.

Siiri Sukka
   

Kalevi Kantapää

Reetta Resori

Elias Etuvarvas

Sirpa Säärystin

Viivi Varvas

69
236
236

480

99
480L
480L

MAMMA 01
MYY 02

BANANAS

120
480V
480V

424
89
59P

39
37
42

43

40
31
34
40
38

41
45
39

37
43
40

55
67
67

83

55
17
62
109
103

83
58
28

87
55
54

3
1
2

3

3
2
1
1
3
1

3
2
1

3
3
3

}

}

}

9,00

14,00

16,00

9,50

14,00
7,00

16,50
10,00

9,00

22,00

14,00
9,50
30,00

180,50

Pikkuvarpaan koulu, 5A lk
Opettaja Reetta Resori
Saara Säärystin
045 789 101 112

Jar-X Oy
Lehmilaidantie 8, 35300 ORIVESI
Puh. (03) 580 2200, info@jar-x.fi
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TEKSTIILIEN
PESU- JA HOITO-OHJEET

SUKAT
Pese sukat nurinpäin käännettynä 
40 asteessa. Ei rumpukuivausta.

VILLASUKAT
Pese villaa sisältävät sukat 30 asteessa 
AINA nurinpäin käännettynä villalle omi-
naisen nyppyyntymisen vähentämiseksi. 
Ei rumpukuivausta.

1. Varressa erityinen elastinen koostumus, joka 
 helpottaa verenkiertoa ja vähentää jalkojen 
 väsymistä

2. Erityisen korkealle kudottu froteeosa suojaa 
 myös nilkkaa ja tekee kantaosasta pehmeän ja 
 miellyttävän

3. Vahvistettu kanta- ja kärkiosa

4. Nilkan ja jalkaholvin erityiset joustinneulokset 
 tekevät sukasta ainutlaatuisen istuvan 
 kovassakin liikunnassa

5. Miellyttävä, pehmeä froteepohja

6. Pehmeä varpaita painamaton saumaton kärki 
 takaa mukavuuden tiukemmassakin 
 jalkineessa

SAUNATEKSTIILIT
Pese pellavatuotteet erikseen 60 asteessa. 
Silitys puolikosteana.
Huom. Pellava kutistuu ensimmäisessä 
pesussa n. 5%.

Emme suosittele millekkään tuotteellem-
me rumpukuivausta emmekä valkaisevia 
aineita sisältävien pesuaineiden käyttöä.
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Tuote nro 480
KOOT
37-38, 39-40,
41-42, 43-44, 45-47
HINTA

6,50 € / 1 PARI

16,00 € / 3 PARIA

Suursuosikki jo vuodesta 2004 !
Sukka, joka on käynyt läpi pitkän ja vaativan käyttö- ja kulutustestin. 
Lopputuloksena todella miellyttävä sukka kaikenlaiseen URHEILUUN, 
TYÖHÖN sekä VAPAA-AIKAAN.

MATERIAALI: 80% puuvilla, 15% polyamidi, 5% elastaani

TEKNINEN SUKKA

VÄRI nro 64

VÄRI nro 19

VÄRI nro 71

VÄRI nro 55

VÄRI nro 83

VÄRI nro 62

VÄRI nro 87

0404

HUOM !
Mustaa myös
kokoa 48-50

Made in Finland with Love - www.greengo.fi
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Tuote nro 480L
KOOT
28-30, 31-33, 34-36

HINTA

5,50 € / 1 PARI

14,00 € / 3 PARIA

Suursuosikki jo vuodesta 2004 !
Sukka, joka on käynyt läpi pitkän ja vaativan käyttö- ja kulutustestin. 
Lopputuloksena todella miellyttävä sukka kaikenlaiseen URHEILUUN, 
TYÖHÖN sekä VAPAA-AIKAAN.

MATERIAALI: 80% puuvilla, 15% polyamidi, 5% elastaani

LASTEN TEKNINEN SUKKA

Kokoja myös perheen pienimmille !

VÄRI nro 17 VÄRI nro 62 VÄRI nro 64 VÄRI nro 71

Made in Finland with Love - www.greengo.fi
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VÄRI nro 91

Tuote nro HIIRI
KOOT
31-33, 34-36, 37-38, 
39-40, 41-42, 43-44
HINTA

8,00 € / 1 PARI

19,00 € / 3 PARIA

MATERIAALI:
80% puuvilla,
15% polyamidi,
5% elastaani

Tuote nro SYDÄN
KOOT
31-33, 34-36, 37-38, 
39-40, 41-42, 43-44
HINTA

7,00 € / 1 PARI

18,00 € / 3 PARIA

MATERIAALI:
80% puuvilla,
15% polyamidi,
5% elastaani

Hauskan ja humoristisen 
HIIRI-sukan on suunni-
tellut 12-vuotias Aleksi 
Lahti Seinäjoelta.
Hiiren kasvot on tehty 
sukkaan täysin käsityönä 
non-skit materiaalista.

Romanttisen 
söpöt SYDÄN-
sukat on suunnitellut 
11-vuotias Fiina Reisto 
Vantaalta. 
Siis laulun sanoin: 
”Love is in the air”

TEKNINEN SUKKA TEKNINEN SUKKA

Kokoja myös perheen pienimmille !

VÄRI nro 48



Tuote nro 480V
KOOT
37-38, 39-40,
41-42, 43-44, 45-47

HINTA

9,00 € / 1 PARI

22,00 € / 3 PARIA

Suursuosikkimme tuoteperhe on kasvanut odotetulla Teknisellä 
VILLASUKALLA, jossa pumpulin pehmeä MERINOVILLA froteepohja ja 
saumaton kärkiosa. Sukan koostumuksen ansiosta jalkasi pysyvät yhtä 
aikaa sekä kuivina että lämpöisinä. Suosittelemme tätä sukkaa erityisesti 
kaikenlaiseen talviseen urheiluun ja vapaa-aikaan.

MATERIAALI: 40% merinovilla, 40% puuvilla, 
15% polyamidi, 5% elastaani

TEKNINEN VILLASUKKA

VÄRI nro 28 VÄRI nro 58
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Tuote nro 480VP
KOOT
37-38, 39-40,
41-42, 43-44, 45-47

HINTA

11,50 € / 1 PARI

29,00 € / 3 PARIA

Suursuosikkimme tuoteperhe on kasvanut odotetulla Teknisellä 
POLVIVILLASUKALLA, jossa pumpulin pehmeä MERINOVILLA froteepohja 
ja saumaton kärkiosa. Sukan koostumuksen ansiosta jalkasi pysyvät yhtä 
aikaa sekä kuivina että lämpöisinä. Suosittelemme tätä sukkaa erityisesti 
kaikenlaiseen talviseen urheiluun ja vapaa-aikaan.

MATERIAALI: 40% merinovilla, 40% puuvilla, 
15% polyamidi, 5% elastaani

TEKNINEN VILLASUKKA, POLVIPITUUS

VÄRI nro 28 VÄRI nro 58
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Tuote nro 51P
HUOM !
POISTUVA TUOTE, JOTA
TARJOLLA RAJOITETUSTI!

VAIN KOKO 37-38

HINTA

19,00 € / 1 PARI

47,50 € / 3 PARIA

SUPERPESTY villasukka, joka on hyvin kulutusta kestävä PEHMEÄ ja 
KUTIAMATON villasukka
LÄMMIN ja miellyttävä sukka kylmän sään ulkoiluun
Erittäin mukava myös KOTISUKKANA
VAHVISTETTU kanta- ja kärkiosa

MATERIAALI: 70% superpesty villa, 27% polyesteri, 3% lycra

SUPER VILLASUKKA, POLVIPITUUS

VÄRI nro 20 VÄRI nro 55 VÄRI nro 81

Made in Finland with Love - www.greengo.fi

VÄRI nro 27 VÄRI nro 67



Tuote nro 52
KOOT
37-38, 39-40, 41-42 

HINTA

15,00 € / 1 PARI

39,00 € / 3 PARIA

TÄSSÄ SE NYT ON... TODELLINEN ULKOILIJAN UNELMA. Norjan armeijan jo vuosia 
käyttämä ja toimivaksi toteama
MUHKEAN PAKSU sukka korkealla villapitoisuudella. Erityislaatuista NORJALAISTA 
superpestyä, huopumatonta villaa
Käsinharjattu sisäpuoli tekee sukasta lämpöisen, ilmavan ja samalla hengittävän 
ollen samalla pehmeä ja KUTIAMATON TODELLINEN THERMO-SUKKA, joka on hyvin 
istuva, lämmittää hiostamatta ja pysyy näin kuivana
PITKÄ varsi takaa myös sen, että jalan ja pitkien alusvaatteiden väliin ei jää ns. 
kylmäaluetta
MATERIAALI: 78% villa, 20% polyamidi, 2% lycra

VÄRI nro 81Hypervillasukka !

HYPERVILLASUKKA

10
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Tuote nro 79
KOOT
37-38, 39-40,
41-42, 43-44, 45-47

HINTA

6,00 € / 1 PARI

14,50 € / 3 PARIA

LAADUKAS MERINOVILLASUKKA KIRISTÄMÄTTÖMÄLLÄ VARRELLA

Ohuempi villasekoitesukka käytettäväksi vaikkapa kävelykenkien kanssa. 
Koostumuksensa ansiosta sukka on kosteudensiirto- ja lämmöntasaus 
ominaisuuksiltaan erinomainen esim. seisoma- ja istumatyötä tekeville.

MATERIAALI: 70% merinovilla, 21% polyamidi, 9% elastaani

MERINOVILLASUKKA

VÄRI nro 55 VÄRI nro 81

Made in Finland with Love - www.greengo.fi

Suomi nousuun -
vaikka sitten

sukka kerrallaan
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Tuote nro 79P
KOOT
37-38, 39-40,
41-42, 43-44, 45-47

HINTA

7,50 € / 1 PARI

18,50 € / 3 PARIA

Ergonomisesti suunniteltu varren yläosa pitää sukan kiristämättä paikallaan. 
Kiristämätön 1:1 ribosa tekee sukan jalkaan laittamisen miellyttäväksi. 
Nilkka-osassa oleva tukineulos tukee ja hieroo jalkaa vilkastuttaen 
verenkiertoa. Jalkaterän päällä oleva joustinneulos takaa sukan erinomaisen 
istuvuuden. Pehmeä varpaita painamaton saumaton kärki takaa mukavuuden 
tiukemmassakin jalkineessa.

MATERIAALI: 70% merinovilla, 21% polyamidi, 9% elastaani

MERINOVILLASUKKA, POLVIPITUUS

VÄRI nro 55 VÄRI nro 81

Made in Finland with Love - www.greengo.fi Made in Finland with Love - www.greengo.fi
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Tuote nro 89
KOOT
37-38, 39-40,
41-42, 43-44, 45-47

HINTA

4,00 € / 1 PARI

9,50 € / 3 PARIA

Erityinen KAKSIKERROSPOHJA-rakenne, jonka ansiosta erinomainen 
kosteudensiirto-ominaisuuksiltaan.
OHUET, KESTÄVÄT ja kärkisaumattomat perussukat kaikenlaiseen käyttöön.
Täysin KIRISTÄMÄTÖN, mutta kuitenkin hyvin paikallaan pysyvä, normaalia 
lyhyempi varsiosa.

MATERIAALI: 80% puuvilla, 15% polyamidi, 5% elastaani

SOFT-TOP SUKKA, KAKSIKERROSPOHJA

VÄRI nro 55 VÄRI nro 83

HUOM !
Mustaa myös
kokoa 48-50

Made in Finland with Love - www.greengo.fi
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Tuote nro 99
KOOT
37-38, 39-40,
41-42, 43-44, 45-47

HINTA

4,00 € / 1 PARI

9,50 € / 3 PARIA

FROTEEPOHJA lämmittää ja suojaa tavallista sukkaa paremmin jalkapohjia 
hankaumilta ja hiertymiltä. Ohut päälliosa siirtää hikoilun synnyttämää 
kosteutta pois iholta. Tarkan kokonumeroinnin ansiosta sukat ovat sopivan 
kokoiset ja istuvat jalkaan puristamatta varpaita. Soveltuu ominaisuuksiensa 
ansiosta erinomaisesti mm. diabeetikoille.
Täysin KIRISTÄMÄTÖN, mutta kuitenkin hyvin paikallaan pysyvä, normaalia 
lyhyempi varsiosa.
MATERIAALI: 80% puuvilla, 15% polyamidi, 5% elastaani

SOFT-TOP SUKKA, FROTEEPOHJA

VÄRI nro 55 VÄRI nro 83

Made in Finland with Love - www.greengo.fi Made in Finland with Love - www.greengo.fi
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HUOM !
Mustaa myös
kokoa 48-50

Tuote nro 69
KOOT
37-38, 39-40,
41-42, 43-44, 45-47

HINTA

3,50 € / 1 PARI

9,00 € / 3 PARIA

TÄYSSYNTEETTINEN ja kärkisaumaton ohut urheilusukka sopii erinomaisesti 
esimerkiksi luistinsukaksi.
Toimii myös jokapäiväisenä perussukkana nopean KUIVUMIS-/
KOSTEUDENSIIRTO-ominaisuutensa ansiosta.
Erinomainen myös ALUSSUKKANA.

MATERIAALI: 70% polypropyleni, 25% polyamidi, 5% elastaani

OHUT URHEILUSUKKA

VÄRI nro 54 VÄRI nro 55

 ”  Maalivahdin hommissa kaikki vaikuttaa 
kaikkeen - myös sukat. Kotimaiset laatusukat 
toimivat parhaiten myös rajojen ulkopuolella ja 
siksi minunkin jalastani löytyvät GreenGo-sukat niin 
hallilla kuin vapaa-aikanakin.”

Ville Kolppanen, ammattijääkiekkoilija

”  Aloin käyttämään GreenGo-sukkia keväällä 
2014. Vaadin sukilta kestävyyttä ja mukavuutta. 
GreenGo-sukissa yhdistyvät nämä molemmat, ja 
muita sukkia en enää käytäkkään.”

Michael Keränen, ammattijääkiekkoilija

”  Testasin GreenGo-sukkia ensimmäisen kerran 
kesällä ja huomasin heti niiden olevan kuin tehty 
luistinsukiksi. Olen erittäin tyytyväinen niiden laatuun, 
ja jatkossakin ne ovat ainoat sukat joita käytän.”

Tapio Laakso, ammattijääkiekkoilija

Made in Finland with Love - www.greengo.fi
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Tuote nro 59P
KOOT
34-36, 37-38, 39-40, 
41-42, 43-44, 45-47
HINTA

12,00 € / 1 PARI

30,00 € / 3 PARIA

Tätä pelisukkaa on kehitetty ja testattu yhteistyössä useiden eri urheilulajien 
harrastajien kanssa.
TÄYSSYNTEETTINEN ja kärkisaumaton pelisukka ja sukan varressa hyvin paikallaan 
pysyvä, napakka ja säärtä tukeva neulos.
Jalkaterän ohut mutta kestävä neulos takaa optimaalisen ”pelituntuman”.
Tarkka kokonumerointi takaa myös erinomaisen istuvuuden ja kestävyyden.
Tässä siis pelisukka, joka sopii peliin kuin peliin, JUST NAME IT ! :)

MATERIAALI: 70% polypropyleni, 25% polyamidi, 5% elastaani

PELISUKKA, POLVIPITUUS

VÄRI nro 54 VÄRI nro 55

Made in Finland with Love - www.greengo.fi Made in Finland with Love - www.greengo.fi



Tuote nro 120
KOOT
37-38, 39-40,
41-42, 43-44, 45-47

HINTA

3,50 € / 1 PARI

9,00 € / 3 PARIA

Varrettomien puuvillasukkien jalkaterällä oleva joustava kuvioneulos yhdessä 
Y:n muotoisen kantapääkavennuksen kanssa saa sukat istumaan jaloissasi 
täydellisesti. Kärkisaumattomuus ja joustava elastaani lisäävät sukkien 
käyttömukavuutta ja pikeeneulosresori antaa niille tyylikkään viimesilauksen. 
Tästä huippumukavat luottosukat jokaista päivääsi ilahduttamaan.

MATERIAALI: 70% puuvilla, 25% polyamidi, 5% elastaani

VARRETON PUUVILLASUKKA

1717

Made in Finland with Love - www.greengo.fi

VÄRI nro 83 VÄRI nro 55
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Tuote nro 424
KOOT
37-38, 39-40,
41-42, 43-44, 45-47

HINTA

5,50 € / 1 PARI

14,00 € / 3 PARIA

Varrettomissa puuvillasukissa 
on pehmoinen froteepohja ja 
kantapään takana lippa, joka 
suojaa hiertymiltä sekä lisää 
sukkien käyttömukavuutta. 
Jalkaterän ympärille neulottu 
erityinen kennorakenne tukee 
jalkojasi ja Y-kantapää takaa 
erinomaisen istuvuuden. Näitä 
sukkia on mukava käyttää 
vaikkapa tennareiden tai 
lenkkareiden kanssa, jolloin 
sukat hoitavat tehtävänsä 
pehmeinä iskunvaimentimina 
jalkojesi ja maanpinnan välissä. 
Kävelet kuin pumpulin päällä!

MATERIAALI: 80% puuvilla, 
15% polyamidi, 5% elastaani

VARRETON 
PUUVILLASUKKA, 
FROTEEPOHJA

Made in Finland with Love - www.greengo.fi

VÄRI nro 58

VÄRI nro 87

VÄRI nro 48
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Tuote nro 236
KOOT
37-38, 39-40,
41-42, 43-44, 45-47

HINTA

5,50 € / 1 PARI

14,00 € / 3 PARIA

Raidallisissa, väritykseltään maanläheisissä pellavasukissa on lyhyt varsi, 
ja niiden materiaali on luonnollista pellavan ja puuvillan sekoitetta. 
Mukavuuden sukille takaavat kiristämätön resori ja saumaton kärki sekä 
joustava elastaani, jonka ansiosta sukat istuvat jalkaasi täydellisesti. 
Pellava on materiaalina tunnettu erinomaisesta lämmönjohtamiskyvystään, 
minkä ansiosta sukat tuntuvat aina sopivan lämpöisiltä ihoa vasten oli 
sitten kylmä tai kuuma. Luonnostaan likaa hylkivä ja antiseptinen pellava 
sitoo ja luovuttaa kosteutta tehokkaasti ja tuntuu ihoa vasten kuivalta 
kosteanakin. Kaikista luonnonkuiduista pellava allergisoi vähiten, siksi se 
on ihoystävällinen ja sopii myös allergisille. Se on myös luonnonystävän 
valinta, sillä pellavan kasvatuksessa ei juurikaan tarvita torjunta-aineita tai 
keinokastelua. 

MATERIAALI: 60% puuvilla, 20% pellava, 15% polyamidi, 5% elastaani

PELLAVASUKKA

Made in Finland with Love - www.greengo.fi

VÄRI nro 67
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Tuote nro 34

KOKO
45 cm x 55 cm

HINTA

29,00 € / 4 kpl

Myyntipakkauksen 
(4 kpl) jokaisessa 
laudeliinassa on 
erivärinen ripustuslenkki 
oman laudeliinan 
tunnistamiseksi.
MATERIAALI:
100% PELLAVAA

LAUDELIINAT

Ajattomat ja kestävät 100% pellavaa olevat saunatekstiilit, joissa on sama kuosi sekä pyyhkeissä että laudeliinoissa. 
Erinomaisen imukykynsä ansiosta pellava on siis mitä ihanteellisin materiaali saunatekstiileille. GreenGo-
saunatekstiilit ovat värjäämättömiä luonnollisen pellavan värisiä. Täyspellavaiset saunatekstiilit ovat mitä 
mainioimpia vaikkapa lahjaksi laatua ja perinteitä arvostavalle.

Made in Finland with Love - www.greengo.fi
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Tuote nro MYY 01
KOOT
28-30, 31-33, 34-36, 
37-38, 39-40, 41-42
HINTA
7,00 € / 1 PARI

18,00 € / 3 PARIA

VÄRI nro 101 VÄRI nro 102

Laadukas ohut puuvillasukka kiristämättömällä varrella.
Muotoiltu kantaosa takaa erinomaisen istuvuuden ja saumaton kärki lisää 
käyttömukavuutta entisestään.
Tässä sinulle sukka, joka sujahtaa jalkaan kuin itsestään !

MATERIAALI: 80% puuvilla, 15% polyamidi, 5% elastaani

OHUT PUUVILLASUKKA

Juhannusyönä syntynyt Pikku Myy on pienikokoinen rasavilli ja itse-
päinen tyttö, joka sanoo aina hyvin suoraan mitä ajattelee eikä vä-
litä siitä mitä muut hänestä ajattelevat. Myyltä on turha salata asi-
oita, sillä hän vaistoaa erehtymättömästi jos joku yrittää niin tehdä. 
Hän on myös hyvin utelias. Myy on rohkea ja päättäväinen sekä te-
kee kaikkea mitä haluaa ja onnistuu vielä tekemään sen siten, että 
kukaan ei vastusta sitä.

Myy itse on sanonut muun muassa olevansa niin pieni, ettei hänelle voi 
tapahtua mitään pahaa. Vaikka Myy on vilkas, ilkikurinen ja tekee kep-
posia, hän on silti hyväntahtoinen, eikä halua myöskään kenellekkään 
muulle pahaa, paitsi ehkä Haisulille. Toisaalta erityisesti Nipsun hie-
noinen kiusoittelu ja naljailu on Myyn yksi lempipuuhista, sillä häntä 
ärsyttää usein Nipsun herkkänahkaisuus ja intohimot.
Nimi Myy (My) johtuu kreikkalaisen kirjaimen nimestä myy (    ), jonka 
voidaan myös katsoa tarkoittavan ”pienintä, mitä on olemassa”.

Made in Finland with Love - www.greengo.fi Made in Finland with Love - www.greengo.fi
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Tuote nro MYY 02
KOOT
28-30, 31-33, 34-36, 
37-38, 39-40, 41-42
HINTA
6,00 € / 1 PARI

16,50 € / 3 PARIA
MATERIAALI:
80% puuvilla,
15% polyamidi,
5% elastaani

Tuote nro MYY 03
KOOT
28-30, 31-33, 34-36, 
37-38, 39-40, 41-42
HINTA
8,00 € / 1 PARI

22,50 € / 3 PARIA
MATERIAALI:
80% puuvilla,
15% polyamidi,
5% elastaani

VÄRI nro 103 VÄRI nro 104

Laadukas ohut VARRETON 
puuvillasukka. Muotoiltu 
kantaosa takaa 
erinomaisen istuvuuden 
ja saumaton kärki lisää 
käyttömukavuutta 
entisestään.

Teknisen sukan 
tuoteperhe on saanut nyt 
oivallisen lisän äkäisestä 
PIKKU MYY:stä, jolla 
on lehdet sikinsokin ja 
haravakin hukassa... :)

OHUT  VARRETON
PUUVILLASUKKA

TEKNINEN SUKKA

Tiesithän että myös
Muumi-sukat ovat
100% kotimaiset

Made in Finland with Love - www.greengo.fi
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Tuote nro

HAISULI 01
KOOT
28-30, 31-33, 34-36, 
37-38, 39-40, 41-42,
43-44, 45-47
HINTA
7,00 € / 1 PARI

18,00 € / 3 PARIA

VÄRI nro 105 VÄRI nro 106

Laadukas ohut puuvillasukka kiristämättömälla varrella.
Muotoiltu kantaosa takaa erinomaisen istuvuuden ja saumaton kärki lisää 
käyttömukavuutta entisestään.
Tässä sinulle sukka, joka sujahtaa jalkaan kuin itsestään !

MATERIAALI: 80% puuvilla, 15% polyamidi, 5% elastaani

OHUT PUUVILLASUKKA

Haisuli asuu Muumilaaksossa Yksinäistenvuorten 
juurella olevassa metsässä puun rungon sisällä. 
Yleisesti hän lepäilee pensaissa, puissa tai 
kivikasoissa.

Haisuli on ahne, ajattelee ensisijaisesti omaa 
etuaan, pitää arvokkaista esineistä ja nauttii toisten 
pilkkaamisesta. Hän on myös todella utelias.

Haisuli keppostelee mielellään ja aiheuttaa harmia 
jatkuvasti etenkin pihistelemällä tavaroita omaan 
käyttöönsä. Vaikka Haisuli osaa välillä olla todella 
ilkeä, hän ei sisimmältään kuitenkaan ole paha.

Haisuli on Muumi-tarinoiden ainoa ”vakituinen” 
rikollinen.

Haisuli ei erityisemmin pidä vedestä ja nimensä 
mukaisesti haisee pahalta.

Lisäksi Haisuli syö melkein mitä vain, muun muassa 
huonekaluja.

Made in Finland with Love - www.greengo.fi
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Tuote nro

HAISULI 02
KOOT
28-30, 31-33, 34-36, 
37-38, 39-40, 41-42,
43-44, 45-47

HINTA
6,00 € / 1 PARI

16,50 € / 3 PARIA

Tuote

HAISULI 03
KOOT
28-30, 31-33, 34-36, 
37-38, 39-40, 41-42,
43-44, 45-47

HINTA
8,00 € / 1 PARI

22,50 € / 3 PARIA

VÄRI nro 107 VÄRI nro 108

Laadukas ohut VARRETON 
puuvillasukka. Muotoiltu 
kantaosa takaa erinomaisen 
istuvuuden ja saumaton 
kärki lisää käyttömukavuutta 
entisestään.
MATERIAALI:
80% puuvilla,
15% polyamidi,
5% elastaani

Teknisen sukan 
tuoteperheen uusia 
hahmoja on nyt myös 
mehupulloja pihistänyt 
HAISULI. Näillä sukilla 
katu-uskottavuutesi on 
taattu !
MATERIAALI:
80% puuvilla,
15% polyamidi,
5% elastaani

OHUT  VARRETON
PUUVILLASUKKA

TEKNINEN SUKKA

Made in Finland with Love - www.greengo.fi Made in Finland with Love - www.greengo.fi
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Tuote nro

MAMMA 01
KOOT
34-36, 37-38, 39-40, 41-42
HINTA
7,00 € / 1 PARI

18,00 € / 3 PARIA

VÄRI nro 109 VÄRI nro 110

Laadukas ohut puuvillasukka kiristämättömälla varrella.
Muotoiltu kantaosa takaa erinomaisen istuvuuden ja saumaton kärki lisää 
käyttömukavuutta entisestään.
Tässä sinulle sukka, joka sujahtaa jalkaan kuin itsestään !

MATERIAALI: 80% puuvilla, 15% polyamidi, 5% elastaani

OHUT PUUVILLASUKKA

Kuten kaikki äidit, myös Muumimamma on luonteeltaan lempeä ja kärsivällinen.
Hän suuttuu harvoin mistään, eikä anna suurimpienkaan katastrofien haitata itseään.
Muumimamma on tyyni ja itsevarma, mutta lähtee kuitenkin aina mukaan perheensä hullutuksiin.

Made in Finland with Love - www.greengo.fi Made in Finland with Love - www.greengo.fi



26

Tuote nro

NIPSU 01
KOOT
28-30, 31-33, 34-36, 37-38, 
39-40, 41-42, 43-44, 45-47
HINTA
7,00 € / 1 PARI

18,00 € / 3 PARIA

VÄRI nro 111 VÄRI nro 112

Laadukas ohut puuvillasukka kiristämättömällä varrella.
Muotoiltu kantaosa takaa erinomaisen istuvuuden ja saumaton kärki lisää 
käyttömukavuutta entisestään.
Tässä sinulle sukka, joka sujahtaa jalkaan kuin itsestään !

MATERIAALI: 80% puuvilla, 15% polyamidi, 5% elastaani

OHUT PUUVILLASUKKA

Nipsu on kooltaan pieni ja asuu kivenkoloon rakennetussa 
talossa metsän liepeillä. Hän on arka ja niinpä vapaus 
merkitsee hänelle pelkojen selättämistä. Nipsu punoo joskus 
jopa juonia konnamaisen Haisulin kanssa.

Nipsun vanhemmat ovat Muumipapan nuoruudenystävät 
Hosuli ja Sosuli. Nipsu on eräänlainen ottolapsi 
muumiperheessä, sillä Hosuli ja Sosuli hukkasivat hänet, kun 
hän oli vielä pieni.

Made in Finland with Love - www.greengo.fi



27

Tuote nro

NUUSKA 01
KOOT
28-30, 31-33, 34-36, 37-38, 
39-40, 41-42, 43-44, 45-47
HINTA
7,00 € / 1 PARI

18,00 € / 3 PARIA

VÄRI nro 113 VÄRI nro 114

Laadukas ohut puuvillasukka kiristämättömälla varrella.
Muotoiltu kantaosa takaa erinomaisen istuvuuden ja saumaton kärki lisää 
käyttömukavuutta entisestään.
Tässä sinulle sukka, joka sujahtaa jalkaan kuin itsestään !

MATERIAALI: 80% puuvilla, 15% polyamidi, 5% elastaani

OHUT PUUVILLASUKKA

Nuuskamuikkunen on seikkailijaluonne ja viihtyy monesti 
myös yksinkin. Nuuskamuikkunen käyttää vanhoja vaatteita, 
asuu teltassa joen rannalla aivan Muumitalon liepeillä ja soit-
taa huuliharppua. Hän istuu usein rannalla onkimassa itsel-
leen kalaa. Ongelmatilanteissa muut turvautuvat usein Nuus-
kamuikkusen apuun, koska hän nauttii laakson asukkaiden 

varauksetonta ihailua monitietoisuutensa vuoksi. Hänen neu-
vojaan myös noudatetaan. Filosofoiva Nuuskamuikkunen on 
sanonut, ettei kenenkään pitäisi omistaa enempää kuin jaksaa 
mukanaan kantaa, koska hänen mielestään turhaan omaisuu-
teen ei kannata kiintyä, vaan sen sijaan voi vaikka kirjoittaa ru-
non jotain kaunista nähdessään.

Made in Finland with Love - www.greengo.fi
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Tuote nro 501
KOOT
86-92 cm, 98-104 cm,
110-116  cm,  122-128  cm,
134-140  cm,  146-152  cm
HINTA
11,00 € / 1 PARI

30,00 € / 3 PARIA

VÄRI nro 190 VÄRI nro 191 VÄRI nro 192 VÄRI nro 193

Laadukkaista ja tyylikkäistä lasten Muumi-sukkahousuista on ainoana 
valinnanvaikeutena päättää ottaako Pikku Myyn syksyisillä lehdillä vaiko 
Muumipeikon ja Niiskuneidin sateenvarjon alla sadetta pitelemässä. 
Ei hätää, hinta on halpa, ota vaikka molemmat. :)
Sukkahousuissa vahvistettu kanta- ja kärkiosa.
MATERIAALI: 75% puuvilla, 20% polyamidi, 5% elastaani

LASTEN MUUMI-SUKKAHOUSUT

Made in Finland with Love - www.greengo.fi
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Tuote nro

HALLI GALLI
PELAAJAMÄÄRÄ: 2-6

IKÄSUOSITUS: 6+

KIELI: suomi, 
ruotsi, norja, tanska

PELIAIKA: 10 min.
 
HINTA
17,50 €

Halli Galli on hurjan hauska koko perheelle sopiva seurapeli, jossa pitää 
olla nopea pää ja kädet.

Halli Galli on idealtaan erittäin yksinkertainen ja toimii juuri sen takia 
niin hyvin.

Nopeus on valttia, eikä peli aseta turhia mutkia matkaan. 
Vaikeusasteeltaan peli sopii myös lapsille.

Peli on täynnä vauhtia ja vaarallisia tilanteita, joten sitä jaksaa kyllä 
pelata kerta toisensa jälkeen.
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Tuote nro

HALLI GALLI
EXTREME
PELAAJAMÄÄRÄ: 2-6

IKÄSUOSITUS: 8+

KIELI: suomi, 
ruotsi, norja, tanska

PELIAIKA: 20 min.
 
HINTA
16,00 €

Jos Halli Galli jo löytyy hyllystä, tässäpä astetta haasteellisempi versio 
samasta pelistä !

Pelissä on hedelmäkorttien lisäksi eläinkortteja.

Pelaajat paljastavat vuorotellen kortin pakastaan.

Kun esillä on kaksi samanlaista hedelmäkorttia tai eläin 
suosikkihedelmänsä kanssa, soitetaan kelloa !

Nopein saa muiden kortit ja eniten kortteja kerännyt voittaa.

Halli Gallin tapaan peli on siis kiivasta kilpailua siitä, kuka ehtii kilauttaa 
kelloa ensin.
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Tuote nro

CARCASSONNE
PELAAJAMÄÄRÄ: 2-5

IKÄSUOSITUS: 8+

KIELI: suomi

PELIAIKA: 
30-40 min.
 
HINTA
33,50 €

Tuote nro

CARCAS-JR
PELAAJAMÄÄRÄ: 2-4

IKÄSUOSITUS: 4+

KIELI: suomi, 
eesti, latvia, 
liettua

PELIAIKA: 
15-20 min.
 
HINTA
20,00 €

Carcassonne on helppo ja kiehtova peli. 
Lautapeli kaikentasoisille pelaajlle ja 
soveltuu hyvin myös kahdelle pelaajalle. 
Carcassonne on liioittelematta 2000-luvun 
tärkein pelijulkaisu.
Suomessakin peli voitti heti ilmestyttyään 
(2004) paikallisen Vuoden peli-palkinnon.
Carcassonne on suurmenestys ja 
ansainnut paikkansa jokaisessa 
pelikokoelmassa.
Se sopii koko perheelle ja pienemmätkin 
lapset voivat pelata peliä. Carcassonne on 
myös oikeasti olemassa, kaupunki sijaitsee 
Etelä-Ranskassa. Kaupunki tunnetaan 
linnoituksistaan, jotka valittiin vuonna 
1997 UNESCO:n maailmanperintölistalle.
Tämän peruspelin mukana tulee 
pelipalkintojen voittamisen kunniaksi 
tehty lisäosa ”Joki”.

Hauska yksinkertaisempi ja helpompi 
Carcassonne-peli, joka on suunniteltu 
perheen nuoremmille, mutta jonka parissa 
viihtyvät kyllä aikuisetkin.

Pelin kaikki laatat sopivat toisiinsa, eikä 
pisteitä tarvtse laskea yhteen.

Pelin voittaa se, joka saa ensimmäisenä 
kaikki pelinappulansa laudalle.
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Tuote nro

WILD LAPLAND

PELAAJAMÄÄRÄ: 2-6

IKÄSUOSITUS: 8+

KIELI: suomi, ruotsi, 
norja, englanti, saksa, 
ranska, venäjä, japani

PELIAIKA: 60 min.
 
HINTA
25,00 €

Tuote nro

KRISTALLI-
KAIVOS
PELAAJAMÄÄRÄ: 2-4

IKÄSUOSITUS: 8+

KIELI: suomi, 
ruotsi, norja, tanska

PELIAIKA: 20 min.
 
HINTA
17,50 €

Wild Lapland Adventure-peli on 
kokonaan uudenlainen pelikonsepti.

Perinteisten lautapelien ystäville Wild 
Lapland Adventure Game on varmasti 
kelpo viihdettä.

Pelissä seikkaillaan Skandinavian 
pohjoisimmassa osassa.

Pelissä on kahdet säännöt, helpot ja 
haasteelliset.

Helpot säännöt sopivat hyvin lapsille 
ja vasta-alkajille.

Peli on heitä- ja liiku-henkinen 
tuuripeli.

Hauska koko perheen laattojenasettelu-
kisailu, jossa nopeasta hahmotuskyvystä 
on apua. Kukin pelaaja saa joka 
kierrokselle oman erilaisen 
”kaivosalustan”, jolle pyritään 
asettelemaan kortin vaatimat 
kristallilaatat mahdollisimman nopeasti.
Pelissä on monta eri tasoa, joten siitä on 
taatusti iloa pidemmäksikin aikaa.
Helpoimmalla tasolla kisataan vain 
siitä että kuka saa laatat nopeimmin 
paikoilleen. 
Seuraavan tason haasteena on ottaa 
huomioon korttien bonukset ja miinukset 
joita  kristallilaatoista voi löytyä.
Astetta haasteellisempaa on vielä 
huomioida pelialustoilla piileksivät 
keijukaiset, jotka antavat lisää bonuksia 
määrätyn värisistä kristalleista...
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Tuote nro

BANANAS
PELAAJAMÄÄRÄ: 2-6

IKÄSUOSITUS: 5+

KIELI: suomi, ruotsi, 
norja, tanska, englanti

PELIAIKA: 20 min.
 
HINTA
10,00 €

Tuote nro

MANNO
MONSTER
PELAAJAMÄÄRÄ: 2-4

IKÄSUOSITUS: 8+

KIELI: suomi, 
ruotsi, norja, tanska

PELIAIKA: 25 min.
 
HINTA
19,50 €

Bananas on nopea lastenpeli, jossa 
hyvä muisti on valttia.

Pelin voittaa pelaaja, joka saa 
ensimmäisenä oman apinajenginsä 
pois laudalta.

Haasteen tähän tehtävään antaa se, 
että kaikkien pelaajien apinat ovat 
päältäpäin samanlaisia.

Pelaajien tuleekin muistaa 
alkuasettelussa valitsemansa paikat 
joihin apinansa sijoitti ja seurata 
apinoita niiden liikkuessa laudalla.

Manno Monster on hauska tapaus. 
Kukin pelaaja saa identtisen setin 
monsterilaattoja. Laatoissa on punaisia, 
keltaisia ja sinisiä monstereita, paksuina 
ja hoikkina versioina. Kaikki laatat ovat 
kaksipuoleisia, joten sinisen hoikan 
toisella puolella voi olla vaikka paksu 
keltainen monsteri. Pelin alkaessa, 
pelaajien eteen käännetään tehtäväkortti. 
Pelaajat toimivat samanaikaisesti, 
pyrkien kääntämään omat laattansa niin 
että tehtävässä pyydetyt hahmot ovat 
näkyvissä. Ensimmäinen pelaaja, joka 
on mielestään täyttänyt tehtävän ehdot, 
kaappaa tiimalasin ja kääntää sen ympäri. 
Muilla pelaajilla on tiimalasin ajan aikaa 
toteuttaa tehtävä. Kun aika on loppu, 
tarkastetaan tulokset ja pelaajat joiden 
laatat menivät oikein, saavat palkkioksi 
erivärisiä ”hirviöräkäkökkäreitä”. Peli 
päättyy yhdeksän tehtäväkortin jälkeen 
ja arvokkaimmat räkäkökkäreet kerännyt 
pelaaja on voittaja.
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Tuote nro

CUBINGOS

PELAAJAMÄÄRÄ: 2-4

IKÄSUOSITUS: 5+

KIELI: suomi, ruotsi, 
norja, tanska

PELIAIKA: 15 min.
 
HINTA
15,00 €

Tuote nro

WOOD MAN
PELAAJAMÄÄRÄ: 2-7

IKÄSUOSITUS: 5+

KIELI: suomi, 
ruotsi, norja, tanska

PELIAIKA: 10 min.
 
HINTA
17,00 €

Hauska kolmiulotteinen peli, joka 
kehittää erityisesti hahmotuskykyä 
ja tarkkaavaisuutta. Peliä pelataan 
suurilla muovikuutioilla.

Jokaisessa kuutiossa on neljä erilaista 
hirviön naamaa sekä kehoa. Sekä 
iloiset että pahantuuliset hirviöt ovat 
kaikki pukeutuneet eri tavoin ja ettei 
kaikki olisi liian helppoa, ne voivat 
jopa vaihtaa turkkinsa väriä !

Kuka on siis nopein oivaltamaan, 
miten kuutiot pitää yhdistää, jotta 
oikeanlainen hirviö ilmestyy näkyviin ?

Nyt on kirveelle töitä !
Pilko puuta ja anna kaarnalle kyytiä !
Mitä enemmän saat kerättyä kaarnaa, 
sitä parempi !
Täysin päätön, mutta hillittömän hauska 
lastenpeli aikuisille ja partypeli lapsille !
Peli koostuu muovisesta kannosta, 
runkokiekoista ja kaarnapaloista sekä 
kirveestä.
Aluksi kannon päälle kasataan puun 
runko, joka reunustetaan kaarnapaloilla. 
Sen jälkeen pelaajat nakuttelevat 
vuorotellen puuta varovasti niin että 
runkokiekot menevät limittäin ja 
niihin liu’utetut kaarnapalat putoilevat 
pöydälle pisteiksi pelaajille. Kaarnaa 
nakutellessa tulee kuitenkin varoa ettei 
tule kaataneeksi koko puuta...



35

Tuote nro

RUSHHOUR
PELAAJAMÄÄRÄ: 1

IKÄSUOSITUS: 8+

KIELI: suomi, ruotsi, 
norja, tanska

PELIAIKA:
pelaajasta 
riippuvainen
 
HINTA
29,00 €

Tuote nro

JOYLINGS
PELAAJAMÄÄRÄ: 2-6

IKÄSUOSITUS: 6+

KIELI: suomi, 
ruotsi, norja, tanska

PELIAIKA: 10 min.
 
HINTA
17,00 €

Rushhour on suosittu ja nokkela 
pulmapeli, jota voi pelata yksin tai 
yhdessä. 

Tehtävänä on saada punainen auto 
ulos täyteenahdetulta parkkialueelta 
siirtämällä muut autot sen tieltä pois. 

Ensimmäiset tehtävät ovat helppoja. 

Lapsikin ne osaa, mutta lopulta 
vaikeustaso käy haastavaksi.

40 tehtävässä riittää haastetta 
pitkäksi aikaa.

Kaikkien heppahöperöitten unelmapeli, 
joka sisältää itseasiassa kaksi eri peliä, 
syntymäpäivä- ja maastoratsastuspelit.
Syntymäpäiväpeli sopii myös hieman 
nuoremmille ja siitä selviää ilman 
lukutaitoa.
Siinä viisain hevonen juhlii 
syntymäpäivää hevostallissa ja 
matkalla juhliin pelaajien täytyy 
kerätä turnausnauhoja lahjaksi 
syntymäpäiväsankarille.
Ensimmäinen pelaaja, joka pääsee 
talleille kuusi nauhaa mukanaan, voittaa.
Maastoratsastuspelissä kisaillaan 
hevosten maastoratsastustaidoista. Kuka 
hevosista hyppää korkeimmalle, kuka 
laukkaa nopeimmin, kenellä on pisin 
harja...



Tuote nro

MEXICAN 
TRAIN 
DOMINO
PELAAJAMÄÄRÄ: 2-8

IKÄSUOSITUS: 8+

KIELI: suomi, ruotsi, 
norja, tanska

PELIAIKA: 30 + min.
 
HINTA
25,00 €

Tuote nro

MITÄ 
OTSASSA?
PELAAJAMÄÄRÄ: 3-10

IKÄSUOSITUS: 6+

KIELI: suomi

PELIAIKA: 60 min.
 
HINTA
26,00 €

Mexican Train Domino on variaatio 
Domino pelistä. Jokainen pelaa 
dominoita omaan keskidominosta 
lähtevään dominoketjuunsa, jota 
kutsutaan junaksi, tai pelaajien 
yhteiseen dominoketjuun, jota 
kutsutaan Meksikolaiseksi Junaksi. 
Tavoitteena on lopettaa pelaaminen 
ensimmäisenä, ja pitää oma juna 
liikkeessä aina voittoon saakka! 
Matkalla on monia sattumia, jotka 
estävät junia etenemästä ja tuovat 
peliin aimo annoksen jännitystä. 
Helppo oppia, mutta kiehtovan 
jännä ja hurjan hauska!

Mitä otsassa on hulvattoman 
hauska piirtämispeli. Talon 
piirtäminen ei kuulosta vaikealta. 
Onkin ihan toinen juttu, kun 
se täytyy piirtää otsallesi 
kiinnitetylle taululle! Hoksaavatko 
muut pelaajat, mitä piirroksesi 
esittää? Riittääkö 30 sekuntia 
vihjeiden piirtämiseen?
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Tuote nro 20
HINTA
5,50 € / 15 kpl

Tuote nro JCD1
HINTA
15,00 € / 1 kpl

Syökö pesukoneesi sukkia ? Ovatko parit hukassa ?
Patentoidut 100% KOTIMAISET SUPI-sukkapidikkeet ovat ratkaisu ongelmaan.

Tangoserkusten Johanna Debreczenin ja 
Jouni Kerosen yhteislevy sisältää perinteisiä 
joululauluja ja muutaman uudemman ja 
iskelmällisemmän joululaulun.
Levyn nimikappale Lumenvalkeaa on 
Johannalle ja Jounille sävelletty duetto.
Johanna on vuoden 2004 Tangokuningatar 
ja Jouni vuoden 1998 Tangokuningas.

LEVYN SISÄLTÖ: 1. JOULUYÖN HILJAISUUS
2. TULE JOULU KULTAINEN
3. HEINILLÄ HÄRKIEN KAUKALON
4. JOULUN KOSKETUS

5. VARPUNEN JOULUAAMUNA
6. SYLVIAN JOULULAULU
7. LUMENVALKEAA
8. AVE MARIA

SUPI-SUKKAPIDIKKEET

LUMENVALKEAA JOULULEVY
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valkoinen-musta vihreä 55 punainen-keltainen-sininen 31 vaal.sininen-pinkki-lila 91



Kiinnostuitko GreenGo-tuotteiden myynnistä ?

Kuulutko luokkatoimikuntaan, vanhempainyhdistykseen, 
urheilujoukkueeseen tai johonkin muuhun ryhmään, joka 

tarvitsee rahaa esimerkiksi harrastusvälineisiin, turnausmatkaan, 
luokkaretkeen, leirikouluun tai muuhun toimintaan ?

Näin HELPPOA se on !
Tilaa ilmainen tutustumispaketti www.jar-x.fi sitoutumatta mihinkään.

Ryhmänne päättäessä aloittaa varainhankinta-kampanjan,
tilatkaa maksuttomat myyntimateriaalit ja aloittakaa myynti.

Seuraa meitä myös               Jar-X Oy

38



Aloita varainhankinta
kampanjasi JO NYT !

Soita numeroon (03) 580 2200 tai lähetä
sähköpostia osoitteeseen info@jar-x.fi

Jar-X Oy  |  Lehmilaidantie 8  |  35300 ORIVESI  |  Puhelin (03) 580 2200
www.jar-x.fi  |  info@jar-x.fi


