
           Yritys :                                                                                -yritykset                                                                                    Etusi :                 

Alajärven Apteekki                                                                                                                                            -10% Apteekki-sarjan tuotteet
Alajärven Kenkä                                                                                                                              -10% kaikki normaalihintaiset jalkineet
Alajärven Kotitekstiili                                                                                                                                  -10% normaalihintaiset tuotteet
Alvariini Oy                                                                                                                                                                                            -10%  keilaus
Autojen korjaus ja huolto Oiva Hauta-Aho, (Hoisko)                                                                                  -10% moottoriöjyn vaihto
Cafe Pandora                                                                                                                            -10% normaalihintaiset syötävät ja juotavat
Euronics Alajärvi / JAPO                                                                                                                     -50% kodinkoneiden kotiinkuljetus
Fenno Optiikka Liljamon Optiikka                                                                                                                                    -20% silmälaseista
FitFactory                                                                                                                                 -15€ ”Kymppi kortista” (normaalihinta 65€)
Hius&Kauneus Black                                                                                                                                                   -15% kaikista palveluista
Hoiskonportti Oy, (Hoisko)                                                                                                                                                                     etu avoin
Info Kirjakauppa                                                                                                   ilmainen kopiopaperi riisi tulostinmusteen ostajalle
Jalka- ja Sairaanhoito Eini Korhonen                                                                                                                -10%  jalkahoidosta
Jykän Grilli                                                                                                                                                                            -10% grillin annokset
Järviseudun Lasiasennus Ky                                                                                                                                                        -10% tuulilasit
Järviseudun Varaosa Oy                                                                                                                                         -15 € renkaiden allevaihto
Kauneus- ja jalkahoitola Sinikello                                                                                                    -10% normaalihintaisista hoidoista
                                                                                                                                                                                                                   -5% tuotteista
Kauneusstudio Ilme                                                                                                                                      -10% normaalihintaiset tuotteet
Kesport Alajärvi                                                                                                                          -10% normaalihintaiset vaatteet ja kengät
Kukka ja Hautaustoimisto Laukkonen                                                                                                                         -10% ruukkukukista
Kultasepänverstas Annukka Lahti Design                                                                                                                   -5% korvien rei`itys
Kymppi-Osat Ky                                                                                                                                                             -10% myymälän tuotteet
Muodin Top-Piste                                                                                                                                                          -10% normaalihinnoista
Natamon Aahan Thai                                                                                                                                                         -10% ruoka-annokset
Neste Alajärvi                                                                                                    -10% Rolls ja Kotipizza tuotteista, ei koske lounasaikaa
Niittylä Home  (Paapon kanssa yhteiset tilat)                                                                       -20% normaalihintaiset matot ja astiat
Omakodit                                                                                                                                                -15% arvio-, kauppa-, sekä lahjakirjat
Paapo Oy                                                        Meiltä voit ostaa  ”Peukkuja                                                                                   -20% langat
Parturi-Kampaamo M.O.W                                                                                                                        -10% normaalihintaiset tuotteet
Parturi-Kampaamo Niina Jaakkola                                                                                                                      -10% hiusten leikkaukset
                                                                                                                                                                              -10% normaalihintaiset  tuotteet
Parturi-Kampaamo Seppo Välisaari                                                                                                                    -10% hiusten leikkaukset
RKK Trailer                                                                                                                                               -10% normaalihintaisista tuotteista
Ruoka-Kahvio Turunen Ky                                                                                                                                                                   -5% lounas
SisustusKokon                                                                                                                                   -10% kaikki normaalihintaiset tuotteet
Takuuhuolto Ari Uurinmäki Oy                                                                                                                         -10% määräaikaishuollosta
Tuottajapuoti Ky                                                                                                                                                      -10% irtopullat ja sämpylät
Ubon Hair Beauty                                                                                                                                          -10% normaalihintaiset tuotteet
Veikon Kone, Alajärvi                                                                                                                             -20%  SONY langalliset kuulokkeet
Vuokrakirppis Adeliina, Alajärvi                                                                                                                                     -5% pöytävuokrasta

Alavuden Apteekki                                                                                                                                                                                      etu avoin
Alavuden Auto Oy                                                                                                                                                                 -25% hihnat/laakerit
A-Katsastus                                                                                                                                                                     -10% autokatsastuksesta
Alavuden Kuntokeskus Aura                                                                                   -10€ 15 kerran kortista, norm.85€ voimassa 6kk.
Alavuden Lääkintävoimistelu Oy                                                                                                                                 -50% joka viides hoito
Alavuden Pienkonekorjaus P.Setälä                                                                                                -10% normaalihintaisista tuotteista
Alavuden Ykköskirppis                                                                                                -10% myyntipaikoista, etu voimassa toistaiseksi
Alavus Kirppis                                                                                                                   -10% paikkavuokrista, sekä  kahvion tuotteista
Alavus 66                                                                               -5% lounas ja ala carte,  -10% ryhmäruokailu yli 15 hlö., sekä majoitus
Alemaa.fi Outlet myymälä                                                                                                                                                  -10% kaikki tuotteet
Auto ja Rengasmyynti Jarmo Asunmaa Oy                                                                                                    -10% vanne+rengaspaketti
Floristiina                                                                                                                                                                                      -10% leikkokukat
Harrin Grilli-Kahvio                                                                                                                                                          -10% grillin annokset
Hannele Koivisto Cambridge Ohjelma                                                   veloitukseton shaker aloituksen yhteydessä etusi 7.50€
Hieronta ja jäsenkorjaus Vähämaa                                                                                                     -5 €  normaalihintainen hieronta
Hius&Hipiä, Kosmetologi                                                                                                                                -10% kosmetologin tuotteista
Hiusputiikki Maikku                                                                                                                                                -10% hiustenleikkauksista
Itellismies Pub                                                                                                                                 -0.50 cent. Iso olut ja normaali lonkero
Kauneussalonki Timantti/Elina Peurala                                                         -10% uudet kulmien microblanding pigmentoinnit
                                                                                                                                                                    -10% uudet  volyymiripsipidennykset
                                                                                                                                                                  -10% RVB -meikit  ja kaikki kynsilakat
Kauneussalonki Timantti/Nina Nortunen                                                                                                     -10% hiusten leikkauksista
Kiinalainen Ravintola                                                                                                                                                              -10% ruoka-annos
Kauppa-Halli Heikkilä                                                                                       -10% myymälän tuotteet, ei koske ale/tilitys tuotteita
Kino Kyntäjä                                                                                                                                     -1€ normaalihintaisista elokuvalipuista
Korikorjaus Jii&Jii Oy                                                                                                                     -25% tuulilaseista vaihdon yhteydessä
                                                                                                                                                                                      -10% ilmastoinnin huoltotyö
K-Market Alavus As.                                                                                                                                     irtokarkit kestoetona  4.99€ /kg
K-Supermarket  Alavus                                                                                                                               irtokarkit kestoetona  4.99€ /kg
K-Rauta Aki Saarinen                                                                                                                                                                         -50% sävytys
Kukkatalo Keskustan Kukka ja Hautaustoimisto Sepponen                                                                                -10% ruukkukukista
Leipomo-Kahvila Nallenpesä Oy                                                                                                                                           -10% kahvi+pulla
LVI-Asiantuntija Oy                                                                                                                                                              vaihtuvat tarjoukset



Mainos-Salmi                                                                                                   -10% mainosalan palveluista ja painatuksista, yksityiset
Marimuksu.fi                                                                                                                     -15% normaalihintaiset tuotteet (ei Ruskovilla)
Moto One                                                                                                                              -10% normihintaisista tarvikeosista, yksityiset
Nahkatuote N.Kamkeris Oy, varastomyymälä                                                             -10% myymälän normaalihintaiset tuotteet
Ostos-Aitta                                                                                                                                 -20% normaalihintaiset myymälän tuotteet
Omakodit                                                                                                                                                -15% arvio-, kauppa-, sekä lahjakirjat
Pakkalan Liikenne                                                   veloitukseton matkavaraus( norm.10€), ryhmät  yli 25hlöä + 1 vapaamatka
Parturi-Kampaamo Kirsi Koivisto                                                                                    veloitukseton pesu leikkauksen yhteydessä
Parturi-Kampaamo Mervi Mäntylä                                                                                                                      -10% hiusten leikkaukset
Parturi-Kampaamo Nurmeli                                                                                                                     -10% normaalihintaiset tuotteet
Parturi-Kampaamo Tellervo Teppo                                                                                                        -10% normaalihintaiset tuotteet
Pub Ravintola Wagner                                                                                                                                               -10% hampurilais ateriat
Studio M.I.P                                                                                                                                                                          -10% hiusten leikkaus
Suomenselän Autohuolto Oy                                                                                          -10% nelipyöräsuuntaus ja  ilmastointihuolto
Tuningkauppa.com                                                                                                                                   -5% normaalihintaisista tuotteista
Ratchada Aahan Thai                                                                                                                                                                              -5% lounas
Työkalukauppa                                                                                                                  Työvaatteet -10% normaali ja tarjoushinnoista
Urheiluaalto Oy                             Meiltä voit ostaa  ”Peukkuja                                                         -10% normaalihintaiset tuotteet
                                                                                                                                                                               -10% lisäalennus poistorekeistä
                                                                                                                                                                                                              -5€ pyörähuolto
Valokuvaamo Luminka                                                                                                                                           -15% lapsi-ja perhekuvaus
Vaneripaikka                                                                                                                                                                           -5% vanerituotteista
Varaosapalvelu Heinonen Oy                                                                    -30% pyyhkijän sulat,  suodattimet,  jarrulevyt  ja -palat
                                                                                                                                                                   
Autohuolto Mäkelä, Jalasjärvi                                                                                                                                                            -10% pesut
Kahvila Sinitijainen                                                                                                             ”Pikku Peukku” -ateria  5,90€ (norm. 8.80€)
                                                                                                                                                           ”Iso Peukku” -ateria  8,50€ (norm. 11.10€)
                                                                                                                                        
Topsa-Grilli Oy, Karstula                                                                                                                                                 -10% grillin tuotteista

Euronics, Kaustinen                                                                                                                              -50% kodinkoneiden kotiinkuljetus
Kaustisen Pelimanni-Ravintola Oy,                                                                                                                                         -etu vielä avoin
Kappelin Grilli                                                                                                                                                       -10% ruoka ja juoma ostoista
Kello ja Kulta Sillanpää                                                                                                                                                                 -etu vielä avoin
Laserakupunktio Annika Fors                                 -50% joka viides neulaton,rentouttava laserakupunktiohoito(62€), sekä
                                                                                                                                                                       -10% vitamiini- ja hivenainemittaus
Menopäällä                                                                                                                                                         -20% normaalihintaiset farkut

Antiikkirenki, Keuruu                                                                                                                                                                    -10% tuotteista
Autohuolto Salenius                                                                                                                                                          -5€ ilmastointihuolto
                                                                                                                                                                                                      -5€ pyöränsuuntaus
Bistro Otto                                                                                                                                                                -10% tuotteista (ei alkoholi )
Firststop                                                                                                                                                            -10% normaalihintaiset renkaat
Hiushovi                                                                                                                                                                                -10% Cutrin-tuotteista
Hyvinvointi- ja Kosmetologipalvelu Mood                                                                 -20% hoidon yhteydessä ostetuista tuotteista
Instrumentarium                                                                                                                                                                 -30% aurinkolaseista
JessInk Tattoos                                                                                                                                                                              -5% tatuoinnista
Kahvila-Konditoria Satumaa                                                              -10% iso kahvi ja pulla, lounaspöytä, cafelatte ja cappucino
Kantasuutari Johanna                                                                                                                                           -10% kenkien hoitotuotteet
Kauneushoitola Aamuaurinko                                                                                                                                 -20% Exuviance tuotteet
Kauneushoitola Aamuaurinko, Koulutettu hieroja                               -30% hierontapassin kuudes hoito, voimassa vuoden
KeuPa Hockey Oy                                                                                                                                 -10% normaalihintaiset fani-tuotteet
Keurus Foto                                                                                                                                         -15% valokuvat omista digitiedostoista
Keurus Kaluste                                                                                                                                                                                -20% valaisimet
Keurustarvike                                                                                                                                    -15% normaalihintaiset BOXO työkalut
Keuruun Apteekki                                                                                                                                                                   -15% Pehmokonnat
Keuruun Hiuskymppi                                                                                                                                   -10% normaalihintaiset tuotteet
Keuruun Hong Fa  Kiinalainen ja Thaimaalainen Ravintola                                                                             -10% ruoka-annokset
Keuruun Saha ja Erä                                                                                         -5% kaikista myymälän normaalihintaisista tuotteista
KirjaKeuruu                                Meiltä voit ostaa  ”Peukkuja                                                     -10% normaalihintaisista tuotteista
Kulta Korunen Ky                                                                                                                                                     -10% hopeiset riipusketjut
Kuntohoitaja Eerola Seija                                                                                                                                                        -5€ jalkahoidosta
Liike Lataamo Keuruu          ilmainen keilaus tunti lauantaisin, arvonta ja ohjeet  ”Peukku”  Etukortti Facebook -sivulla
                                                                                                                                                                                                     etu ei vielä voimassa
Lounaskahvila Onni-Tonni                                                                                                                              -0.80 € kahvista norm.1.80€
                                                                                                                                                                                                          -10% autopesuista
                                                                                                                                                                                                    -10%autotarvikkeista
Maalaisvakka, Kahvio ja Suoramyynti                                                                                                                 -10% kahvi,tee ja kaakao
Miia Sieppi Ky / Kaunis Lady                                                                                   -15%  kestopigmentointi (silmät, kulmat, huulet)
PalaRanta                                                                                                                                                                           -10% kaikista tuotteista
Parturi-Kampaamo Keuruun HiussStudio                                                 -10% kampaamo/ parturipalvelut( hiusten leikkaus)

Parturi-Kampaamo Tuulitukka                                                                                                                               -10% hiusten leikkaus ja
                                                                                                                                                                             -10%  normaalihintaiset tuotteet
Pieni Kauneushuone Emilie                                                         -veloitukseton kulmien muotoilu ripsipidennysten yhteydessä
Pizzeria La`Mel Oy                                                                                                                                                          -0,70€ kaikki annokset
PuuKerä                                                                                                                                -10% myymälän normaalihintaisista tuotteista



Salon Merike                                                                                                                                                                              -10% KMS tuotteet 
Tiltaltti Shop                                                                                                                                                                -10% myymälän tuotteista
Terasoft Tietokonehuolto                                                                                                    -50% 1 tietokonetarvike huollon yhteydessä
Veikon Kone                                                                                                                                             -30% kodinkoneiden kotiinkuljetus
Villen Paja                                                                                                                                                                        -5€ renkaiden vaihdosta
                                                                                                                                                                           -5€ öljynvaihdosta, norm.25€/työ

Lihajalostevälitys S.Lehto(Korpela) Kurikan tori                   0€ omavalintainen kalapurkki(240gr.)25€ oston yhteydessä

Ala-Honkola Kuortane                                                                                      muuttuvat ”Peukku” tarjoukset ajankohdan mukaan
Auto ja Kone huolto Ilomäki                                                                                                                                                                   etu avoin
Auto Vesteri                                                                                                                                                                                               -15% työstä
Fysio Jaakkola, Kuortane                                                                                       -10% 60 min. Hoidosta, ei koske Kelan korvaamia
Hieroja-Kuntohoitaja Liisa Suomela                                                                                                                                         -10% hieronta
Hiusstudio Gutrina  Maiju Ahola                                                                                                                           -5% kampaamotuotteista
Jhl-Janne Hautamäki                                                                                                                        -15 autotarvikkeet (ei öljyt ja nesteet)
Kauneushoitola Marilyn                                                                                                                                                             vaihtuva tarjous
Kampaamo Marlette                                                                             -5% hiusten leikkaus tai vaihtuvatuote kampaamotuotteista
K-Market Kuortane                   -12%  kaikki 1.5 litran virvoitusjuomapullot (ei Vichy tai kivennäisvesi tai tarjoustuotteet)
Kuortane Kirppis                                                                                                                                    -5%  ensimmäisen viikon vuokrasta
Kuortaneen Apteekki                                                                                               ajankohdan mukaaan muuttuva ”Peukku” tarjous
Kuortaneen Kirjakauppa                                                                                  muuttuvat ”Peukku” tarjoukset ajankohdan mukaan
Kuortaneen Kone- ja tarvike IKH                                                                                                                                       -10% työvaatteista
Laurilan Kukkakauppa                                                                                                                                               -10% viherkasvit 
Paulan Kotileipomo Kahvila                                                                                                                                                -10% kahvi ja pulla
Peuralan Asepaja                                                                                                                                                              -5% aseen perushuolto
Sport Hius Päivi Takala                                                                                                                               -5% kampaamotuotteista
    
Lihajalostevälitys S.Lehto (Korpela) Kurun tori                     0€ omavalintainen kalapurkki(240gr.)25€ oston yhteydessä
Peruna Petteri                                                                                                                                                                           -10% vihanneksista

Divers B&B Rannankylä Oy, Lehtimäki                                                                                                            -15% sukelluspullon täyttö
Hernesmaan  auto ja osa Ky                                                                                                                                                      -20%  varaosista
Huoltopalvelu Esa Raivio                                                                                                    -20% tuulilaseista vaihdon yhteydessä, sekä
                                                                                                                                                                                -50% uudet sulat uudelle lasille
Kauneus-ja jalkahoitola Helahoito                                                                                        -5% hoidot ja normaalihintaiset tuotteet
Kukka ja Hautauspalvelu Paula-Stiina                                                                                                              10% sidotut kukkakimput
Lehtimäen Pelti Ky                                                                                                              -10% kattoturva-ja peltituotteista (yksityiset)
Letec Motors Oy                                                                                                                                                           -10% ilmastoinnin huolto
Lennun Tupa, Grilli                                    Meiltä voit ostaa  ”Peukkuja                                                                -10% hampurilaisista
Neste Lehtimäki                                                                                                                                                 -10% R-Menu ruoka-annokset 
Nettopuoti                                                                                                                                                                                            kysy mitä saat
Noratec Varaosapalvelu                                                                                                                                                -5% rengas asennukset
Parturi-Kampaamo Taina Autio                                                                                            -5% tai -10% normaalihintaista tuotteista
Ravintola Kalossi                                                                                                                                                       -10% neljän täytteen pizza
 
Vesileppis, Leppävirta                                                                                                                                                            -20% kylpylä, sekä
                                                                                                                                                                                         -20% hiihtoareena lipuista
Lihajalostevälitys S.Lehto(Korpela) Ruoveden torilla          0€ omavalintainen kalapurkki(240gr.)25€ oston yhteydessä
Peruna Petteri Ruoveden torilla                                                                                                                                        -10% vihanneksista

Duudsonit Activity Park, Seinäjoki                                                                                                                                                      etu avoin
El Cebo                                                                                                                                ilmainen 0,4l limu annoksen tai pizzan kylkeen
Jykän Grilli                                                                                                                                                                            -10% grillin annokset
Taidepalvelu Aristo Oy                                                                                                                                                  -10% taideteokset, sekä
                                                                                                                                                                                                           ilmainen ripustus
Letec-Motors                                                                                                                                                    -10% normaalihintaiset tuotteet
 
Eletroniikka-Musiikkipaja J.Järvenpää, Soini                                          -10% kodin eletroniikkalaitteiden huolto(yksityiset)
Ahti Huvila Oy                                                                                                                                                                 -10% metsästys asusteet
Fysiokeskus                                                                                          -20% myynnissä olevista tuotteista, ei koske muotopohjallisia
Huolto Mäki Oy                                                                                           -10% traktorin moottoriöljyn vaihto, sis. työt ja tarvikkeet
                                                                                                                                                -10% ilmastoinnin perushuolto, autot ja koneet
JS Pinta Oy                                                                                                                                    -10% kaikki tuotteet ja palvelut, yksityiset
Kauneushoitola Kaunotar                                                                                                                                                 -10% microblanding
Koiviston Kukka ja Hautaus Oy                                                                                                                     -10% kukkakaupan tuotteista
Leppäsen Sementtivalimo                                                                                                                            -5% valmisbetonista, yksityiset
Matka Peura                                                                               0€ matkavaraus, norm.10€, sekä 1vapaaamatka yli 25 hlö.ryhmille
Nopos Grilli                                          Meiltä voit ostaa  ”Peukkuja                                                                               - 10%  Grilli ruoka
Oiva Takala Ky                                                                                                                                                                   -15% Makita tarvikkeet
                                                                                                                                                                                                                   -10%  hanskat
                                                                                                                                                                                                              -10% lasten lelut
Parturi-Kampaamo Carita Laasala                                                                                        -5% Farfallan luonnonmukaiset tuotteet
Parturi-Kampaamo Naukku                                                                                                                                          -10% hiusten leikkaus
                                                                                                                                                                             -10% normaalihintaiset tuotteet

Samurai Shop                                                                                                                  -10% normaaalihintaisista myymälän tuotteista
Soinin Apteekki                                                                                                                                                   -10% Apteekki-sarjan tuotteet



Soinin Kirjakauppa Oy                                                                                                              -10% valikoiman normaalihintaiset kirjat
Studio Ahti                                                                                                                                                                         -10% valokuvakehykset
                                                                                                                                                                                                           -10% kehystystyöt
Sähköasennus Esa Jaakkola                                                                                             -2% sähkötyöt ja tarvikkeet, yksityistaloudet
Tiinan Hoitotupa                                                                                                                                                                                -10% hieronta
Veljekset Apilasaho Ay                                                                                                                                  -10% ilmastoinnin perushuolto

Avainsuutari Saarimäki, Töysä / Tuuri                                                                                                             -10% myymälän tuotteista
Farkkuputiikki Zipper`s                                                                                                                             -10% normaalihintaiset tuotteet
HiusStudio Kati M.                                                                                                                                        -10% normaalihintaiset tuotteet
Hyvän Tuurin Silmälasi                                                                                                   -10% normaalihintaiset silmä- ja aurinkolasit
Milla Maarit Tmi.                                                                                                                                                               -10% hiusten leikkaus
                                                                                                                                                                              -10% normaalihintaiset tuotteet 
MotoPark Metsälä                                                                                                                                          -10% remontin loppusummasta
Onnen Kirppis                                                                                                                     ilmainen lisäpäivä kahden viikon varanneelle
Parturi-Kampaamo Tuurin Tukka                                                                                                            -5% normaalihintaiset tuotteet
Siivous&Kotiapu Saraella Taipalus                                                                                                              -10% siivouksesta (yksityiset)
Tmi Jari Valtaala AutoFit, Tuuri                                                                                              -10% ilmastoinnin huolto  touko-elokuu
Tmi Jari Valtaala AutoFit,  Ritola                                                                            -10% Webasto ja Eber -huolloista syys-huhtikuu
Tuurin Autopesu                                                                                                                                                                      -10% listahinnoista
Tuurin Grilli Oy                                                                                                                                                                     -10% ruoat ja juomat
Tuurin Laatupaino                                                                                                                                               -10% painatus ja brodeeraus
Tuurin Lemikki / Kalajuttu Ay                 ilmaiseksi 15€ omavalintaiset tavarat ostaessasi 150:n edestä normaalihinnoilla
Tuurin Pyörä                                                                                                                                                    -10% normaalihintaiset tuotteet
Kaluste-Virta Oy                                                                                                                                                   kysy ”Peukku” tarjous kotiisi
Kaunisheila                                                                                                                                                                    -10% hiusten leikkaukset
                                                                                                                                                                               -10% normaalihintaiset tuotteet
Lauran Hiushuone                                                                                                                                                      -10% hiusten leikkaukset
                                                                                                                                                                               -10% normaalihintaiset tuotteet
Töysän Kukkakauppa                                                                                                                                                                -10% leikkokukat
Veljekset Siltala                                                                                                                                                              -10% normaalihinnoista

Autohuolto Isokivijärvi Oy, Virrat                                                                                                                                     -15% moottoriöljyt
Center Cafe                                                                                                                                                                                       -10% kahvi ja pulla
Elämänlanka-Ravintolat, Ravintola Kipparin Likka                                                                           -1€ normaalihintainen lounas
Foto-Riitta                                                                                                                                                                     -10% kehykset ja kehystys
Hannele Koivisto Cambridge Ohjelma                                                  veloitukseton shaker aloituksen yhteydessä, etusi 7.50€
Hyvinvointiverstas Relevo                                                                                                                                   -10% urheilulisäravinteista
Instrumentarium                                                                                                                                      -40% normaalihintaiset silmälasit
Järvi-Suomen ATK-palvelu                                                                                                                                 -10%  tietokoneiden huollot
Kaluste Katja Oy                                                                                                                                                                                         -etu avoin
Killin Jätti, Killinkoski                                                                                             -3% kaikki kaupan tuotteet, ei tupakka ja alkoholi
Kirjakahvila Keidas                                                                                                                                                                           -10% kirjoista
Kitusen Kievari                                                                                                                        -10% normaalihintaiset syötävät ja juotavat
Kukka Riitta                                                                                                                                                                                -10% ruukkukukat
Kultalähde                                                                                                                                                           -5% normaalihintaiset tuotteet
Kuntoutus Puhakka, Heidi                                                                                                          -5% osteopaatinen hoito, sekä hieronta
Kuntoutus Puhakka, Veli-Pekka                                                                                                -10% akupunktio, sekä kinesioteippaus
Kuvaamo Into                                                                            0€ 20x25cm. kuva lapsi-ja perhkuvauksen yhteydessä ( etusi 30€ )
Lihajalostevälitys S.Lehto(Korpela)Virtain tori                      0€ omavalintainen kalapurkki(240gr.)25€ oston yhteydessä
Parturi-Kampaamo Hymy                                                                                               -10% normaalihintaiset Wella Invigo tuotteet
Parturi Terttu Rantanen                                                                                                                                                           -10% suolahuone
                                                                                                                                                                              -10% normaalihintaiset tuotteet 
Peruna Petteri torilla                                                                                                                                                             -10% vihanneksista
Purran Kukka ja Hautauspalvelu                                                                                                               -5% normaalihintaiset tuotteet
Saarimäen Kolarikorjaamo Oy                                                                                                     -10% tuulilasin kiveniskemän korjaus
S.E Salonki                                                           ilmainen kumien muotoilu ja väri  normaalihintaisen leikkauksen yhteydessä
                                                                                                                                                                                                   -10% hiusten leikkaus
                                                                                                                                                                              -10% normaalihintaiset tuotteet
Teboil Virrat                                                                                                                                                                                  -2€ konepesuista
Tori Grilli                                                                                                                                                                                  -10% grillin tuotteet
Vilenin Leipomo Oy                                                                                                                                                            -10% pakatut tuotteet
VIPstore                                                                                                                                         -5% myymälän normaalihintaiset tuotteet
Virrat-Kirja                                    Meiltä voit ostaa  ”Peukkuja                      -10% normaalihintaiset lasten-ja nuortenkirjoista
                                                                                                                                                                                                                     -10% peleistä
Virhydro Oy                                                                                                                                     -15% normaalihintaiset BAHCO-tuotteet
Virtain ruokapaja                                                                                                                                           -10% normaalihintainen lounas
Waatekammari                                                                                                         -10% normaalihinnoista, sekä ”Peukku” tarjouksia

Ylistaron Baari, Ylistaro                                                                                                                                                    vaihtuvat tarjoukset

A-Katsastus, Ähtäri                                                                                                                                                      -10% autokatsastuksesta

AMH-Puu Oy                                                                                                                                                    -5% kylpytynnyrin ovh.hinnasta
Anun käsityöpalvelu                                                                                                                                                            -10% yksityisten työt
Autokorjaamo J. Annala                                                                                                                                                         -5€ päästömittaus
                                                                                                                                                                                                          -5€ vikakoodiluku
Autopirtti                                                                                                                                                                                              -10% Ala carte



                                                                                                                                                                                                         -10%  lounas pöytä 
                                                                                                                                                       -10% normaalihintaiset hampurilais ateriat
Autoala T.Kallioniemi Ky                                                                -30% alumiiniveneiden uudistus hionta ja kiillotus, yksityiset
Autotarvike Kivinummi Oy                                                                                                              -10% kalastus ja metsästys tarvikkeet
Autotarvike Kivinummi Oy,  korjaamo                                                                                                               -5% korjaamo asiakkaille
Asuntokamari LKV                                                                                                                             -10% arvio-, kauppa-, sekä lahjakirjat
Best Hamburger`s                           Meiltä voit ostaa  ”Peukkuja                                     Pikku ”Peukku” ateria 7€ (norm 8,50€ )
                                                                                                                                                                         Iso ”Peukku” ateria 8€ (norm 10€)
Body Mind Center, Mesikämmen                                                                                                                   -10% psyykkinen valmennus
Carilainen Sport Oy                                                                                                                                       -10% normaalihintaiset tuotteet
Club B52                                                                                                                                 ilmainen sisäänpääsy normaali-illat, etusi 6€
Eeva-Maijan Kukka                                                                                                                                                                               -5%  kukista
Elokuvateatteri Sun Kino                                                                                                                                     -1€ normaalihintaiset liput
Euronics                                                                                                                                                      -50% kodinkoneiden kotiinkuljetus
EP-Matkat Oy                                                  veloitukseton yleismatkamyynti, etu 10€, sekä 1 vapaamatka yli 25 hlö.ryhmälle
Familygolf                                                                                                                                  -25% Golf-pelaamisen kierros- ja päiväliput
Fatbike Mesikämmen                                                                                            -50% fatbike, sesongin ulkopuolella syys-toukokuu,
                                                                                                                                                                                                          -20% kesä-elokuu
Findogs                                            Meiltä voit ostaa  ”Peukkuja                                            -5% normihintaiset myymälän tuotteet
                                                                                                                                                                                             -2€ yli 10kg:n ruokasäkit
Flowpark Ähtäri Zoo Oy                                                              -15% normaalihintaisista yksittäislipuista+ ”Peukku” tarjouksia
Hemi Gym Oy                                                                                                                            -10% normaalihintaisesta kuukausikortista
HiusIhanUus Ky                                                                                                                                      -10% normaalihintaiset leikkaukset
Hius ja kauneus Piia Olli                                                                                                                      -10% normaalihintaisista tuotteista
HiusTeam Hietakangas                                                                                                                        -10% normaalihintaisista tuotteista
Honkaniemen Kirjakauppa       Meiltä voit ostaa  ”Peukkuja                                                           vaihtuvia ”Peukku” tarjouksia
Honkiniemen Leirikeskus                                                                                                                                                                      -etu avoin
Hotelli Mesikämmen                                                                                ilmainen kahvi alueen ravintoloista ruokailun yhteydessä
Hovitar Urheiluhallin Kahvio                                                                                                                                             -10% Kahvi ja pulla
IKH Ähtäri Jari Ruha Oy                                                 -5% myymälän tuotteista, ei IKH:n tarjouksista +”peukku” tarjouksia
Ilonan Pakari                                                                                                                                                                                                -5% kahvi
                                                                                                                                                                                                     -5% vitriinin tuotteet
K-Rauta                            Meiltä voit ostaa  ”Peukkuja                            Loistavat ”Peukku”- tarjoukset, seuraa Ykköset-lehteä
Kahvila Mylly, Myllymäki                                                                                                                                                      -10% grillin herkut
Kiinalainen Ravintola                                                                                                                         -10%  ruoka-annokset, ei lounasaika
Kiireestä Kantapäähän                                                                                                                                                                  -10% tuotteista
Kiertoliike ry                                                                                                                                                                         -10% talon tavaroista
Karilainen Oy                                                                                                                        -10% normaalihintaiset myymälän tarvikkeet
Kauneushoitola Kosmi                                                                                                                                            -10% myymälän tuotteista
Koirahoitola Karlsson, Myllymäki                                                                                                             -75% joka 10. hoitovuorokausi
Korsumäen Auto Ky                                                                                                                                                                        - 5% varaosista
Koneurakointi ja Kiinteistöhuolto Simo Martikainen Oy                                                              -10% yksityisille tehdyistä töistä
Kuntosali Boby Place                                                                                                                                                       -10% kuukausikortista
Lailin Kahvila ja Suolahuone                                                                                                                                                  -10% suolahuone
                                                                                                                                                                                                                -10% reikihoito
Lehtopeat                                                Meiltä voit ostaa  ”Peukkuja                                                                             -5€ kaikkki hoidot
Lihajalostevälitys S.Lehto( Korpela) Ähtärin tori                   0€ omavalintainen kalapurkki(240gr.)25€ oston yhteydessä
Leipomo Kahvila Körkkö                                                                                                                                                       2€ kahvi ja rinkeli
Lounasravintola Hovitar                                                                                                                                                                     -10% lounas
Mariant Oy                                                                                                                                     -30€ perusauton vuokrasta.(norm. 80€ )
MayDay                                                                                                                                    -10%  yli 100€ :n ostoista, normaalihinnoista
Muoti Venda                                                                                                            -15% normaalihintaisesta yhden tuotteen ostoksesta
Mustikkavuoren Tanssilava                                                                                                                                                    -2€ pääsylipuista
Neste Tupamäki                                                                                                                                                             -1€ neljän täytteen pizza
Nettopuoti Ky                                                                                                                                                                                      kysy mitä saat
Omakodit                                                                                                                                                -15% arvio-, kauppa-, sekä lahjakirjat
Oppo Kebab Pizzeria                                                -0.50 eur. erikoispizzat  ja-kebabit  ja 10% ryhmäruokailut  yli 15 henkilöä
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% korteista ja kutsukorteista
Pub P-51                                                                                                                                                                                  ilmainen sisäänpääsy
                                                                                                                                                                                              -1,50€  ”PeukkuPaukku”
Remix Kirppis                                                                                                      vuokraa paikka viikoksi saat kaksi ilmaista lisäpäivää
Rengasmesta                                                                                                                                                                 -10% tuntityöhinnastosta
Sherifi Kebab Pizzeria                                                                                                                                                          -5% yli 20€ ostoista 
Suomenselän Optiikka                                                                                                                                                       -25% aurinkolaseista
Taikakosketus                                                                                                                                    -10% n0rmaalihintaisesta hieronnasta
TipFix                                                                                                                                        -5% vahauksista ja keraamisista pinnotteista
Tärpäntikkeli                                                                                                                                    -10% ikkunoiden pesu, yksityistaloudet
Valkeisen Loma                                                   -15% porotuotteista: ajelut, puistovierailu, sekä puistovierailu laavukahveilla
Vanha Pappila Hetki Oy                                                                                                                                        -5% Pikku Putiikin tuotteet
Veikon Kone                                                                                                                                                                                     -15% pölypussit
VesiVaeltajat                                                                                                                                                                      -10% kajakin vuokraus
                                                                                                                                                                                                    -10% opastetut retket



Vok-Ähtärin varaosa                                                      Rengas Centerin 2x5 L lasinpesuneste, kaksi yhden hinnalla, etu 6.50€
Vevia Finland Oy                                                                                                                                                     -20% kodin patjat ja petarit
Ähtärin Apteekki                                                                                                                                                                              -10% vitanallet
Ähtärin Golf                                                                                                                                                                                                   etu avoin
Ähtärin Junioriurheilun Tuki ry                                           ilmainen keilaus 1 rata sunnuntaisin viikkoarvonta Facebookissa
Ähtärin Keilahalli                                                             -5€ keilauksesta sunnuntaisin, varaukset suoraan järjestelmän kautta
Ähtärin Kello ja Optiikka Väliaho Ky                                                                                                                              -10% kellot ja korut
                                                                                                                                                                                                -20% linssit ja kehykset
Ähtärin KieHa,                                                                                                                                             2€ makkara + kahvi tai pillimehu
Ähtärin Kirppis                                                                                                                                            -20% kuukauden pöytävuokrasta
Ähtärin Kuntohoito Ky/ Takun Sali                                                 ilmainen 30 min. hieronta  10 x kuntosali kortin ostaneelle
Ähtärin Lomamökit                                                                                                                                                           -10% mökkivuokrasta
Ähtärin Lääkintävoimistelu                                                                                                                                           -50% joka viides hoito
Ähtärin Pelti                                                                                                                                            -10% kattoturvatuotteista, yksityiset
Ähtärin Urheilijat  pesäpallo                                                                                                                  2€ makkara + kahvi tai pillimehu
Ähtärin Urheilijat  hiihto                                                                                                                         2€ makkara + kahvi tai pillimehu
Ähtärin Urheilijat  yleisurheilu                                                                                                             2€ makkara + kahvi tai pillimehu
Ähtärin Vesi ja Lämpö                                                                                                                                                           -20% Oras tuotteet
Ähtäri Zoo                                                                                                                                                                   -10% Zoo Shopin tuotteista

           

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

Tervetuloa mukaan! 

Seurat ja joukkueet myyntityössä mukana!

Alajärvi: AA -pesäpallo, -lentopallo, -hiihto ja JPK
Alavus: APV -pesäpallo,-jääkiekko ja -jalkapallo

Keuruu: KeuPa ry  jääkiekko
Kuortane: Kuortaneen Kunto

Lehtimäki: LeJy
Soini: Soinin Tiikerit

Töysä: TöVe ja Pallosuharit
Virrat : käynnistymässä

Ähtäri: Jushikan, KieHa -jalkapallo, -jääkiekko, SBS PaHa -juniorit,  ÄU -frisbeegolf, -hiihto, -pesis, -yu,
 Ähtärin Valpas ja ÄVO -Felise

                                      
                        


