
Tornion juhlavuoden tuote-esite

Tue paikallista koululuokkaa tai junnuseuraa 

ostamalla Tornio 400 –tuotteita!



Torniolaiset lapset ja nuoret myyvät Tornion 400-vuotisjuhlavuoden tuotteita ja 
keräävät näin varoja yhteistä päämäärää, esimerkiksi luokkaretkeä tai harjoitus-
leiriä varten. Kolmasosa tuotteiden myynnistä ohjataan suoraan torniolaisten 
lasten ja nuorten hyväksi. Tornion kaupunki haluaa näin osallistua torniolaisten 
lasten ja nuorten arkeen ja tukea heille tärkeää kouluun ja harrastuksiin liittyvää 
toimintaa.

Osana juhlavuotta olemme suunnitelleet ainutlaatuisen, näyttävän ja värikkään 
Torneå 1621 -kaupunkikuosin sekä tuotesarjan, johon kuuluu useita erilaisia 
juhlavuoden tuotteita. Tekstiilisuunnittelijana tunnetuksi tulleen taiteilija Susanna 
Sivonen luoma Torneå 1621 -kuosi tuo upeasti esiin kaupungin pitkää ja värikästä 
historiaa, maisemia ja kaupunkikulttuuria. Torneå 1621 -tuotesarjan lisäksi myyn-
nissä on juhlavuoden logolla varusteltuja tuotteita 

Tuotteiden toimitusaika on 2-4 viikkoa tilauksen vastaanottamisesta. 
Huom! T-paitojen toimitusaika voi olla hieman pidempi.

Torneå 1621 -juliste

50x70 kokoinen 
juliste juhlavuoden 
kuosista. Toimitetaan 
pahviputkessa.

  10€

Vuosi 2021 on Tornion juhlavuosi!



Torneå 1621 -tulitikut

Pitkät tulitikut, aski 
juhlavuoden kuosilla. 
koko  

  3€

Torneå 1621 -postikortti

5  kpl  5€

Torneå 1621 -muistivihko

koko A5, 50 lehteä
1 kpl  5€



Torneå 1621 -korvakorut

Suomalaisesta koivuva-
nerista valmistetut kevy-
et ja näyttävät korva-
korut. Koruissa toistuu 
upea juhlavuoden kuosi 
molemmin puolin. 
Nikkelitön koruhopea, 
toimitetaan rasiassa. 
 
   28€ 

Torneå 1621 -kangaskassi

• mustat kahvat
• 280g canvas puuvilla-

kangas
• käsinpesu max 30 °C
• koko: 44x44x12 cm

 15€



Sunkhaan
se tästä
parane.

TORNIO

Sunkhaan
se tästä
parane.

TORNIO

Tornio 400 
-juomapullo

Yksiseinäinen juoma-
pullo kierrettävällä 
korkilla ja kiinnitys 
koukulla. Aiheina 
Tornion suosituin 
sutkautus ja Ruosin 
kuninkaan Kustaa 
Aadolfin  perustamat 
kaupungit. 
Pullon tilavuus 0,77 l 

   15€ 

Torneå 1621 -tarjotin

Kotimainen koivuviilu 
tarjotin. Tarjottimen hal-
kaisija 35cm. Mattapinta, 
pohja puunvärinen.
Käsinpesu

   28€ 



Tornio 400 -t-paita

Unisex-mallinen t-paita Tornio 400 -logolla
materiaali: 100 % puuvilla, 190 g/m2. 

Koot:      S, M, L, XL, XXL, XXXL
Värit:      tummansininen, vaaleansininen, 
               vaaleanpunainen, punainen, 
               valkoinen

Lapset:   86/94, 96/104, 106/116,    
      118/128, 130/140, 142/152
Värit:        tummansininen, valkoinen

   20€

Mitat: 
kainalo-kainalo

S 51 cm
M 55 cm
L 56 cm
XL 58 cm
XXL 62 cm
3XL 64 cm



Tornio 400 -muki

Valkoinen posliini muki 
juhlavuoden logolla. 
Mukin sisäpuoli tumman-
sininen. 
Konepesunkestävä. 

   12€ 

Tornio 400 -lippis

Laadukas Flexfit
lippalakki brodee-
ratulla juhlavuoden 
logolla. Lakki on 
saatavilla kahdessa 
koossa.

S/M ja L/XL 

   24€ 



tornio.fi/tornio400

Palautusoikeus

Toimitetuilla tuotteilla on kuluttajalain mukaisesti 
14 vuorokauden palautusoikeus tuotteen vastaan-

ottamisesta. Jos haluat perua ostoksesi, ota
yhteyttä myyjään, jolta ostit tuotteen.

Reklamaatiot

Mikäli saamasi tuote on rikki tai viallinen, voit
reklamoida tuotteen Tornion kaupungille:

kulttuuritoimisto@tornio.fi


