
Tilaukset	  viimeistään	  keskiviikkona	  15.5.2013	  osoitteeseen	  marina.pasma@rokki.net	  tai	  Runhällan
postilaatikkoon	  (Medvastintie	  6).	  Kukat	  tulee	  hakea	  Runhällasta	  25.5.2013	  klo	  11	  –	  14	  välisenä	  aikana.
Maksu	  käteiselle	  paikan	  päällä	  (varaathan	  ystävällisesti	  tasarahan,	  kiitos).	  Merkitkää	  vaihtoehtoinen	  	  väri
	  (X):llä	  mikäli	  joku	  väri	  pääsisi	  loppumaan.

Tilaajan	  nimi:	  
Tilaajan	  puhelinnumero:
Tilaajan	  sähköpostiosoite:

Marina	  Pasma	  (puh.	  040-‐593	  6850)	  toimii	  yhteyshenkilönä	  KSUF:n	  puolesta.	  

RUUKUT
Iso	  Daalia	  (Dalia	  Gallery	  Maxi),	  ruukku	  31	  cm,	  pistokkaita	  3 Hinta Kpl
”Oranssi” 27	  €
”Vaaleanpunainen-‐lila” 27	  €
”Tumma-‐lila” 27	  €
”Punainen” 27	  €
”Valkoinen” 27	  €
”Puna-‐valkoinen” 27	  €
”Lila-‐valkoinen” 27	  €
”Vaaleanpunainen” 27	  €
”Valko-‐vaaleanpunainen” 27	  €

Iso	  Daalia	  (Dalia	  Gallery	  Maxi),	  ruukku	  19	  cm,	  pistokkaita	  1 Hinta Kpl
”Vaaleanpunainen-‐lila” 10	  €
”Punainen” 10	  €
”Valkoinen” 10	  €
”Puna-‐valkoinen” 10	  €
”Lila-‐valkoinen” 10	  €

Marketta	  (Argyranthemum	  frutescens),	  ruukku	  13	  cm,	  pistokkaita	  1 Hinta Kpl
”Valkoinen” 6	  €
”Keltainen” 6	  €
”Vaaleanpunainen” 6	  €

Kesäneilikka	  (Dianthus	  Barbatus	  -‐	  ryhmä),	  ruukku	  12	  cm,	  pistokkaita	  2 Hinta Kpl
”Valkoinen” 4,5	  €
”Punainen” 4,5	  €
”Vaaleanpunainen” 4,5	  €
”Oranssi” 4,5	  €

Pelargonia	  (Pelargonium	  Zonale),	  ruukku	  12	  cm,	  pistokkaita	  1 Hinta Kpl
”Punainen” 4	  €
”Valkoinen” 4	  €
”Vaaleanpunainen” 4	  €
”Tumma-‐lila” 4	  €
”Verenpunainen” 4	  €
”Aniliininpunainen” 4	  €
”Lohenpunainen” 4	  €
”Vaalea-‐lila” 4	  €

Sateenkaaribalsami	  (Guinealiisa),	  ruukku	  12	  cm,	  pistokkaita	  1 Hinta Kpl
”Valkoinen” 5,5	  €
”Punainen” 5,5	  €
”Lila” 5,5	  €

Riippapetunia,	  myös	  kerrottuna,	  ruukku	  13	  cm,	  pistokkaita	  1 Hinta Kpl
”Sininen” 6	  €
”Valkoinen” 6	  €
”Punainen” 6	  €
”Vaaleanpunainen” 6	  €
”Lime” 6	  €
”Lila” 6	  €

OSTA	  LAADUKKAAT	  KESÄKUKAT	  NYT	  NUORISOSEURAN	  KAUTTA	  
-‐	  SAMALLA	  TUET	  NUORISOSEURAN	  TOIMINTAA!

KESÄKUKKATILAUS	  –	  TRÄSKÄNDAN	  KAUPPAPUUTARHASTA



PIENET	  AMPPELIT,	  ruukku	  14	  cm,	  pistokkaita	  1
Riippapelargonia	  (Pelargonium	  Peltatum) Hinta Kpl
”Verenpunainen” 6	  €
”Valkoinen” 6	  €
”Vaaleanpunainen” 6	  €
”Lohenpunainen” 6	  €
”Vaalea-‐lila” 6	  €
”Tumma-‐lila” 6	  €
”Lila-‐valkoinen” 6	  €
”Puna-‐valkoinen” 6	  €
”Aniliininpunainen” 6	  €

Riippaverenpisara	  (Fuchsia	  Hybrida) Hinta Kpl
”Puna-‐valkoinen” 6	  €

Keijunmekko	  (Rhodochiton-‐atrosanguineus) Hinta Kpl
"Lila" 6	  €

Lobelia Hinta Kpl
"Valkoinen" 6	  €
"Sininen" 6	  €
"Lila" 6	  €
"Sini-‐valkoinen" 6	  €

Japaninkello/Million	  Bells	  (yksinkertainen	  tai	  kerrottuna) Hinta Kpl
”Lohenpunainen” 6	  €
”Oranssi” 6	  €
”Punainen” 6	  €
”Lila” 6	  €
”Keltainen”,	  vain	  kerrottuna 6	  €
”Valkoinen” 6	  €
”Sininen” 6	  €

Siniviuhka	  (Scaevola	  aemola) Hinta Kpl
"Valkoinen" 6	  €
"Sininen" 6	  €
"Vaaleanpunainen" 6	  €

Riippaverbena	  (Verbena	  Temari) Hinta Kpl
”Valkoinen” 6	  €
”Punainen” 6	  €
”Sininen” 6	  €
”Vaaleanpunainen” 6	  €

ISOT	  AMPPELIT,	  ruukku	  23	  cm,	  pistokkaita	  3
Karjalanneito	  (Begonia	  Pendula) Hinta Kpl
”Oranssi” 20	  €
”Vaalea-‐roosa” 20	  €
”Vaalea-‐oranssi” 20	  €

Keijunmekko	  (Rhodochiton-‐atrosanguineus) Hinta Kpl
”Lila” 20	  €

Riippapetunia Hinta Kpl
”Sininen” 20	  €
”Valkoinen” 20	  €
”Punainen” 20	  €
”Vaaleanpunainen” 20	  €
”Lila” 20	  €
”Tumma-‐lila” 20	  €

MONIVUOTISET,	  ruukku	  12	  cm,	  pistokkaita	  2
Päivänkakkara	  (Snow	  Lady) Hinta Kpl
”Valkoinen” 4,5	  €


