Tuoreita tuotteita, vastuullista viljelyä

Vihreää elinvoimaa ruokapöytään

Kehitämme toimintaamme jatkuvasti. Esimerkiksi salaatit
nousivat permannolta automaattisesti liikkuviin viljelypeteihin
2000-luvun alussa. Uudistus tehosti tuotantoa ja paransi
työskentelyn ergonomiaa.

Vuosi 1972

Viljelykokemusta yli 50 vuotta
Matti Tamsi Oy on yksi Suomen johtavista vihannesten tuottajista. Juuret ulottuvat vuoteen 1966,
jolloin Matti Tamsi aloitti tomaatin ja kurkun viljelyn
400 neliön kasvihuoneessa.
Toiminta on kasvanut vuosien varrella merkittävästi.
Salaattien ja yrttien viljely aloitettiin vuonna 1973.
Ympärivuotinen tuotanto alkoi syksyllä 1994, Suomen
EU-jäsenyyden kynnyksellä. Vuonna 2014 yritykseen
sulautuivat nuoremman polven perustamat yritykset:
vuonna 1998 perustettu Tamsin Tarhat Oy
ja vuonna 2009 perustettu Tamsin
Vihannes Oy.
Vuonna 2018 yrityksellä on
reilut kaksi hehtaaria viljelypinta-alaa. Tuotannon kehittäminen ja laajentaminen
jatkuvat edelleen.

Vuosi 1976

Vuosi 2018
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PITKÄT ASIAKASSUHTEET
Toimitamme salaatteja, tilliä ja persiljaa kauppoihin
ja suurkeittiöille ympäri maata tukkujen ja keskusliikkeiden kautta. Olemme asiakkaillemme luotettava kumppani: toimimme joustavasti, toimitusvarmuutemme on erinomainen ja
tuotteemme ovat aina tuoreita.

GoZee-sovellus herättää esitteen eloon
GoZee: näin pääset alkuun 30 sekunnissa
1. Syötä App Storen tai Google Playn hakukenttään
hakusana ”GoZee” ja lataa sovellus tablettiisi tai
älypuhelimeesi.
2. Avaa sovellus ja käytä sitä sivuilla, joilla on
GoZee-kuvake.
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Pirteää vihreää ympäri vuoden
Tuotteitamme ovat raikas ja rapsakka jääsalaatti,
perinteinen keräsalaatti, makea frisée, maukas rucola,
aromikas tilli ja maistuva persilja. Tuotteemme ovat
ympäristöystävällisiä, puhtaita ja hyvin säilyviä. Viljelemme kaikki tuotteet luonnollisessa turvemullassa
ja kastelemme puhtaalla pohjavedellä. Näin saamme
varmistettua maukkaat ja rapeat salaatit ja yrtit ympäri
vuoden.

Rucolan viljelyn aloitimme
vuonna 2018. Luonteikas,
italialaista twistiä antava
rucola sai markkinoilla heti
hyvän vastaanoton.

TUOREENA RUOKAPÖYTÄÄN
Pakkaamme tuotteet muovipakkauksiin, jotta ne
säilyvät vahingoittumattomina ja tuoreina ruokapöytiin saakka. Voit hävittää pakkaukset energiajätteenä tai kierrättää ne. Uusin innovaatio ovat biologisesti hajoavat
muovipakkaukset, joihin pakkaamme jo osan tuotteistamme.

Kerä- ja friséesalaatin heleä
väri ja jääsalaatin iloinen
rapsahdus saavat veden
herahtamaan kielelle.
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e Yrityspalvelu
INSTFIMENT

t'alo/,l.dui. a.Jtiud:/,l./1.fj'afuda.vaf.

KASVIHUONEILLE VAPON
POLTTOAINETOIMITUSRATKAISUT
– Palaturpeet, hakkeet ja pelletit
Vapon Myyntipalvelu
020 341 400
myyntipalvelu@vapo.fi

Rintalantie 74 A, 64760 Peltola, Teuva
Puh. 010 530 3380 J Mob. 040 562 7780
www.instament.fi
instament@instament.fi

Myyntipäällikkö Ilkka Pentilä
040 766 2731
ilkka.pentilä@vapo.fi
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Kehittyvä tuotanto
Kehitämme viljelymenetelmiämme ja tuotantomme
energiatehokkuutta koko ajan. Kehitystyössä hyödynnämme alan uusinta teknologiaa mahdollisuuksien
mukaan. Osassa kasvihuoneitamme on käytössä ledvalaistus, joka auttaa vähentämään energiankulutusta
ja alentamaan tuotantokustannuksia.
Tuotamme itse kaiken tuotannossa tarvittavan lämmön
kiinteillä kotimaisilla polttoaineilla. Käytössämme on
kaksi lämpökeskusta, joista uudempi, vuonna 2014
käyttöön otettu keskus tuottaa energiaa pääasiassa
hakkeella. Vuonna 2018 investoimme 600 m3:n lämminvesivaraajaan, joka mahdollistaa lämmön talteenoton
ja tasaa lämmöntuotantoa. Tämä mahdollistaa entistä
paremmin erilaisten uusiutuvien lämpöjakeiden, kuten
viljankuoren tai sahanpurun, käytön.

Snapvideo
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JATKUVA TARKKAILU JA RAPORTOINTI
Suosimme viljelyssä biologisia torjuntamenetelmiä,
eli torjumme kasvitauteja ja tuholaisia luonnon omin
keinoin. Esimerkiksi ei-toivottujen ja kasvua haittaavien
tuholaishyönteisten torjunnassa käytämme niiden luontaisia vihollisia.

SERTIFIOITU TUOTANTO
Tuotantomme on sertifioitu IP Kasvikset ja Laatutarha
-järjestelmän mukaan. Seuraamme tuotteiden laatua
siemenestä siihen saakka, kun ne lähtevät asiakkaille.
Voit siis hyvillä mielin ostaa turvallisesti
tuotettua lähiruokaa. Yrityksemme on
valittu ensimmäisenä puutarhana Kotimaiset Kasvikset ry:n Vuoden Laatutuottajaksi vuonna 1994, ja meillä on Laatutarha-sertifiointi. Käytämme pakkauksissa
Puhtaasti kotimainen -merkkiä.

Sähköä joka pitää
kasvusi käynnissä
energiasuomi.fi

Ammattitaitoiset työntekijät pitävät huolta siitä, että suomalaisten ruokapöydissä on aina tarjolla raikkaita, vihreitä ja tuoreita salaatteja ja yrttejä.

Asialla ammattilaiset
Olemme merkittävä työllistäjä Teuvan kunnassa. Meillä
on reilu viisikymmentä vakituista työntekijää, ja lisäksi
kymmenet lähialueen nuoret tulevat puutarhallemme
kesätöihin ja avuksi sesonkeihin.
Osaava ja sitoutunut henkilöstö on tärkein voimavaramme. Tarjoamme heille koulutusta työ- ja tuoteturvallisuudesta, työntekijöiden oikeuksista sekä
hygienia-asioista. Kaikilla työntekijöillämme on myös
hygieniapassi. Palkitaksemme heitä positiivisesta
tuloksesta perustimme henkilöstörahaston osaksi
tulospalkkausjärjestelmää vuonna 2017.
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RAIKAS
SALAATTI
Revi salaatinlehdet
laakeaan
kulhoon.
Ripottele päälle rucolan, persiljan
ja tillin oksia makusi mukaan.
Pirskota päälle kevyesti öljykastiketta. Salaattiin sopivat myös siemenet
ja pähkinät sopivat sellaisenaan tai paahdettuna. Tarjoa lämpimän ruuan lisukkeena tai tukevoita annosta
lisäämällä salaattiin kanaa, kalaa, sieniä, perunaa, pastaa tai riisiä.
Kokeile myös salaattismoothieta!

Innostava työ syntyy ahkeruudesta, rohkeudesta ja positiivisesta asenteesta.

Pyroll Pakkaukset
– Pakkausosaamista aina pakkauksen
suunnittelusta ja valmistuksesta
pakkauskoneen valintaan asti.

pyroll.com | p. 030 624 2450

MATTI TAMSI OY
Komulantie 74, 64770 Äystö
etunimi.sukunimi@tamsin.fi
www.tamsin.fi
Myynti: 06 266 8209
myynti@tamsin.fi
SAKARI TAMSI
Toimitusjohtaja
+358 400 695 570
MAARIT TAMSI
Henkilöstöjohtaja
+358 40 7089
176
KuvaCinemagraafi
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Kuvake

KALLE TAMSI
Yksikönjohtaja
+358 451 293 595
ESKO KONTTINEN
Yksikönjohtaja
+358 400 946 252
Yhteistyökumppani
ESA TAMSI OY
+358 6 2668 101 | +358 500 137 718

Snapvideo
• Investointitukea yrityksille
• Monipuolinen asunto- ja teollisuustonttitarjonta
• Hyvät harrastusmahdollisuudet

TEUVAN KUNTA

Porvarintie 20 A 4,
PL 25, 64701 TEUVA
p. 06 2413 4000, kunta@teuva.fi

TeuvaON

• www.jssuomi.fi
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Johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtaja Sakari Tamsi (vasemmalla edessä), tuotannosta vastaavat esimiehet
Kalle Tamsi (vasemmalla takana) ja Esko Konttinen (oikealla takana) sekä henkilöstöasioista vastaava Maarit Tamsi (oikealla edessä).

