
                                                                         
                                                                 

                                           ”Peukku” - yritykset Ähtärissä 

A-katsastus
    -10% konttorilla maksetusta autokatsastuksesta
AMH -Puu Oy
    -5% kylpytynnyrin ovh.hinnasta
Anun  Käsityöpalvelu
    -10% ompelupalveluista yksityishenkilöille
Autokorjaamo  J.Annala
     -5€ päästömittaus
     -5€ vikakoodiluku
Autopirtti
    -10% Ala carte, lounas pöytä, sekä norm.hintaiset hampurilais ateriat 
Autoala T.Kallioniemi Ky                        
   -30%  alumiiniveneiden korjaushionnat ja kiillotukset, yksityishenkilöt
Asuntokamari LKV                                                
     -10% arvio-, kauppa-, sekä lahjakirjat
Best Hamburger                   
      -Pikku ”Peukku” ateria 7€ sis. juustohampurilainen, ranskikset, dippi +juoma (norm.8,50€ ), 
      -Iso ”Peukku” 8€ sis. tuplahampurilainen, ranskikset, dippi+juoma (norm.10€)  
Body Mind Center, Mesikämmen                                              
       -10% psyykkinen valmennus
Carilainen Sport Oy                                                      
    -10% normaalihintaiset tuotteet
Club B52                                                               
     -maksuton sisäänpääsy normaali-illat
Eeva-Maijan Kukka                                                                                                 
    -5% kaikki kukat
Elokuvateatteri Sun Kino                                                     
    -1€ normaalihintaiset elokuvaliput
Euronics                                                                
     -50% kodinkoneiden kotiinkuljetus
EP-Matkat Oy               
    -matkoista ei varausmaksua, etu 10€
Familygolf                                                  
     -25% Golf-pelaamisen kierros- ja päiväliput
Fatbike Mesikämmen                                                                    
     -50% fatbike, sesongin ulkopuolella syys-toukokuu, -20% kesä-elokuu
Findogs Ay                                                                             
    -5% normaalihintaisista tuotteista, -2€ yli 10kg ruokasäkit               
Flowpark Ähtäri Zoo                                                              
    -15% normaalihintaisista  yksittäislipuista + ”Peukku” tarjouksia
Hemi Gym Oy
    -10% normaalihintaisesta kuukausikortista
HiusIhanUus Ky                                                      
     -vaihtuvia tarjouksia
Hius ja kauneus Piia Olli                                              
     -10% normaalihintaisista tuotteista 
HiusTeam  Hietakangas                                               
    -10% normaalihintaisista tuotteista                                      
Honkaniemen Kirjakauppa                                                              
    -vaihtuvia ”Peukku” tarjouksia
Honkiniemen Leirikeskus
     -etu avoin, tulee ennen kesää



Hotelli Mesikämmen                                                                 
    -ilmainen kahvi alueeen ravintoloista ruokailun yhteydessä
Hovitar Urheiluhallin Kahvio                                                           
    -10% kahvi ja munkki
IKH Ähtäri Jari Ruha Oy                                                              
    -5% myymälän tuotteista, ei koske IKH:n ketju tarjouksia + satunnaiset ”Peukku” tarjoukset !
Ilonan Pakari                                                                             
     -5% kahvi ja vitriinin tuotteet
K-Rauta                                                       
    - ”Peukku”- tarjoukset seuraa Ykköset-lehteä
Kahvila Mylly, Myllymäki                                                             
   -10% grillin annokset
Kiertoliike ry                                                                             
     -10% kaikista talon tavaroista                                             
Kiireestä Kantapäähän
     -10% tuotteista
Kiinalainen Ravintola
     -10% ruoka-annokset, ei lounasaikana
Karilainen Oy                                                                           
      -10% kaikista myymälän normaalihintaisista tarvikkeista
Kauneushoitola Kosmi                                                            
      -10% myymälän tuotteista
Koirahoitola Karlsson (Myllymäki)                                                      
    -75% joka 10. hoitovuorokausi
Korsumäen Auto Ky                                                                     
     -5% normaalihintaiset varaosat 
Koneurakointi ja Kiinteistöhuolto Simo Martikainen Oy                        
     -10% yksityisille tehdyistä töistä 
Kuntosali Boby Place                                                               
      -10% kuukausikortista
Lailin Kahvila ja Suolahuone                                                        
    -10% suolahuone ja reikihoito
Lehtopeat                                                                              
      -5€ kaikki hoidot
Lihajalostevälitys S.Lehto ( Korpela)  Ähtärin torilla    
   -ilmainen omavalintainen 240gr kalapurkki yli 25€ oston yhteydessä                                                     
Leipomo Kahvila Körkkö                                                       
   -Kahvi ja rinkeli 2€
Lounasravintola Hovitar                                                                
   -10% lounas
Mariant Oy                                                     
      -30€ perusauton vuokraus = 50€.  (normaalihinta 80€)
MayDay                                                                                  
    -10% yli 100€:n ostoista ( normaalihinnoista )
Mustikkavuoren Tanssilava
     -2 euroa lipuista
Neste Tupamäki                                                     
      -1€ neljän täytteen pizzasta                                                                
Omakodit                                                     
   -15% arvio-, kauppa-, sekä lahjakirjat  
Oppo Kebab Pizzeria                                        
    -0,50 cent. erikoispizzat  ja -kebabit , -10% ryhmäruokailu  yli 15 henk.ilöä
Ostolan Fysiokeskus                      
      -20% myynnissä olevista tuotteista, ei koske muotopohjallisia             
Pakohuone Vanha Vintti                                                      
     -5 € normaalihintaiset liput
Parturi-kampaamo Pirjo                                              
     -10% normaalihintaisista tuotteista 
Parturi-kampaamo Sirpa Vesterinen                                     
    -10% normaalihintaiset palvelut



Peruna Petteri, torilla                                                                 
   -10% vihanneksista
Printek                                                                  
   -10% postikorteista ja kutsukorteista
Pub P-51                                                                               
    -ilmainen sisäänpääsy ja ”PeukkuPaukku” -1,50€
Remix Kirppis
    -vuokraa paikka viikoksi saat kaksi ilmaista lisäpäivää
Rengasmesta                                                                            
   -10% tuntityöhinnastosta
Sherifi Kebab Pizzeria                                     
   -5% yli 20€ ostoksista 
Suomenselän Optiikka                                                                 
    -25% aurinkolaseista
Taikakosketus                                                        
      -10% normaalihintaisesta hieronnasta  1.1.2020 -5% normaalihintaisista hieronnoista
TipFix                                                      
    -5% vahauksista ja keraamisista pinnotteista
Tärpäntikkeli                                                      
      -10% ikkunoiden pesu, yksityistaloudet
Urheiluhallin kahvio
    -10% Kahvi ja pulla 1.1.2020 alkaen
Valkeisen Loma
    -15% porotuotteista: ajelut, puistovierailu, sekä puistovierailu laavukahveilla  
Vanha Pappila Hetki Oy                                                                
     -5% Pikku Putiikin  normaalihintaisista tuotteista

       Veikon Kone                                                                            
     -15% pölypussit
VesiVaeltajat                                                
    -10% kajakin vuokraus ja opastetut retket
Vok-Ähtärin varaosa                                                                  
    -RengasCenterin tuulilasinpesuneste 2x5 l, kaksi yhden hinnalla, etusi  6.50€
Vevia Finland Oy                                                           
    -20% kodin patjat ja petarit
Ähtärin Apteekki                                                                                 
    -10% Vitanallet 
Ähtärin Autotarvike Oy
    -15% kaikki tuotteet 
Ähtärin Golf 
     -etu avoin, tulee ennen kesää
Ahtärin Junioriurheilun tuki ry  
    -”ilmainen keilaus tunti”, viikko -arvonta Facebookissa
 Ähtärin Keilahalli                                                         
    -5€ keilauksesta sunnuntaisin, varaukset suoraan järjestelmän kautta                                                                   
Ähtärin kaupunki, Mesikämmen kylpylä
    -1€ kylpylälipuista
Ähtärin Kello ja Optiikka Väliaho Ky                            
     -10% kellot ja korut, sekä -20% linssit ja kehykset
Ähtärin KieHa, tule seuraamaan kiekkoa !
      Makkara + kahvi tai pillimehu 2€
Ähtärin Kirppis                                                                                     
     -20% kuukausivuokrasta
Ähtärin Kuntohoito Ky/ Takun Sali                      
    -kuntosali x 10 saat  30min. hieronnan ilmaiseksi                                                 
Ähtärin Lomamökit
    -10% mökkivuokrasta
Ähtärin Lääkintävoimistelu                                                                   
      -50% joka viides hoito
Ähtärin Pelti                                                                                                   
    -10% kattoturvatuotteista, yksityiset



Ähtärin Urheilijat pesäpallo
    Makkara + kahvi tai pillimehu 2€
Ähtärin Urheilijat  hiihto
    Makkara + kahvi tai pillimehu 2€
Ähtärin Urheilijat yleisurheilu
    Makkara + kahvi tai pillimehu 2€
Ähtärin Vesi ja Lämpö                                                                          
     -20% Oras tuotteet  alkaen 
Ähtäri Zoo                                                                                       
     -10% Zoo Shopin tuotteista

Tehdään yhdessä hyvää paikkakuntasi urheilevien lasten puolesta !

   Ostamalla ”Peukun” tuet  junioriurheilua, 
sekä paikkakunnan yrityksiä käyttämällä heidän palvelujaan.

Tervetuloa mukaan!

Kaikki yritykset ja heidän tarjoukset löytyy :

www.hyvinpyyhkii.com 

Yritykset paikkakunnittain -linkistä

http://www.hyvinpyyhkii.com/

