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Hei ja terveiset Huittisista!

Selailet nyt ihan ensimmäistä ReipasTalkoot–esitettä. Olkoon tämä nyt se neljäs lapseni – ensimmäinen onkin 
Kaisa, toinen Juho ja kolmas ReipasTuote-tuoteperhe. Eihän tässä näin pitänyt käydä, piti vain suunnitella 
pikku tytölleni kunnon koulureppu, mutta sitten kaikki lähti käsistä…

Olen kasvanut kassien ja pussien keskellä, toiminut kiireapuna niin silkkipainossa kuin pakkaamossakin pienestä 
tytöstä asti. Kassit ovat kohtaloni ja pohjaton innostuksen lähde. Mikä siis olikaan hauskempaa kuin kehitellä 
juuri aloittaneena perheyrityksen jatkajana reppumallisto ihanan raikkailla kuoseilla, jatkaa aina tarpeellisiin 
Jemmoihin sekä muihin arkea helpottaviin tuotteisiin.  Ihmislapseni Kaisa ja Juho ovat toimineet vuosien 
varrella testaajina, ideoijina sekä kriitikoinakin kaikelle ReipasTuotteen tekemiselle – kuten myös iso joukko 
muita lapsia ja käytännönläheisiä aikuisia. Jokainen tuote on tarkkaan mietitty, ja Merja Palin on luonut 

niille raikkaan ilmeen, jonka kassimattilaiset sitten ovat toteuttaneet. 

Lasten lukuisten harrastusten kautta olen tutustunut jatkuvaan 
varainkeruuseen – keinot ovat välillä vähissä ja vanhempien motivaatio 
nollissa, kun vuodesta toiseen yritetään sukulaisille ja työkavereille 
myydä samoja tuotteita. Tästä syntyikin idea siitä, että jo hyviksi 
havaitut ReipasTuotteet voisivat olla mukana talkoissa.

Näin huittislaisena perheyrittäjänä koen tärkeäksi myös sen, että 
voimme avoimesti kertoa miten ja missä tuotteemme ovat 
valmistettuja – tästä voit lukea enemmän esitteen sivulta 27. 

No näin siinä sitten kävi…aika kivasti kuitenkin. Nyt ei muuta kuin 
mukaan talkoisiin!

Terveisin 
Kati Kassimatista
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Mistä on hyvät talkoot tehty? 
Hyvistä tuotteista, innokkaista ja aktiivisista myyjistä sekä talkoohengestä…

Tämän esitteen tuotteilla on tarkoitus kerätä jonkun nimissä rahaa – rahaa siihen, että päästään leirikouluun, luokka-
retkelle, pelireissulle, laulukilpailuun, huvipuistoon tai vaikka saadaan hankittua kyläkoulun pihalle uudet keinut. 
Talkoohenki ei ole Suomesta mihinkään kadonnut – se on vain vähän muuttanut muotoaan. Urheiluseurat, koululuo-
kat ja yhdistykset rahoittavat toimintaansa jatkuvalla varainkeruulla myyden leivonnaisia, arpoja ym. Lapset oppivat jo 
varhain, että vain yhdessä tekemisellä voidaan saavuttaa sovittu tavoite. 

Tästä kuvastosta löydät kattavan valikoiman erilai-
sia tuotteita niin kotiin, vapaa-aikaan kuin lahjaksi. 
Jokaisen tuotteen kohdalle on myös merkitty kuinka 
paljon tuottoa kustakin tuotteesta tulee talkoisiin. 

Tilaaminen on helppoa ja turvallista – valitset tuotteet esitteestä ja 
kirjaat ne omalle riville. Suosittelemme myös laskemaan ostosten loppu-
summan yhteen sarakkeen loppuun. Tuotteet toimittaa sinulle myyjäsi ja jos et 
jostain syystä ole tyytyväinen tuotteeseen, voit palauttaa sen 14 päivän sisällä myyjäl-
lesi, joka toimittaa palautettavan tuotteen eteenpäin. 

Lisätietoja tuotteista löydät myös osoitteesta: www.reipastalkoot.fi
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ReipasReppu on kuin kantajansa: 
iloinen, pirteä ja ennakkoluuloton 
– silti kestävä ja vahva. 

Se jättää tilaa leikille ja 
mielikuvitukselle, mutta 
hoitaa totisesti tehtävänsä: 
pitää kirjat järjestyksessä ja 
aarteet tallessa auttaen 
omistajaansa kuljettamaan 
perille kaiken, minkä on 
reppuunsa kätkenyt 
- pehmeästi ja turvallisesti. 

REIPASREPPU
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Materiaalina repussa on kestävä ja likaa-
hylkivä Polyester 600d, vetoketjuissa käytetty 
laadukasta YKK:n ketjua. 

Tilavassa etutaskussa on myös vetoketjullinen 
pikkutasku, jonka sisältä löydät lenkin 
avaimelle. 

Lasten käyttöön soveltuva ergonomia on 
otettu huomioon oikein mitoitetuilla 
olkaimilla ja niiden hyvillä pehmusteilla. 
Repun selkäosaan on käytetty samaa 
pehmustetta kuin aikuistenkin reppuihin. 

Repun korkeus on 41 cm, leveys 29 cm ja 
syvyys 13 cm.

Turvaa koulutielle antavat heijastimet 
repun edessä ja takana. Reipasrepun 
valmistuksessa käytetään vain 
hyväksyttyjä heijastinmateriaaleja.

Lisäkuvia tuotteesta: www.reipastalkoot.fi

REIPASREPPU

12 €

M
yy

ntihinta

40 €
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Tarina  ●  1184-1-12

Heppa lime  ●  1184-1-6 Heppa harmaa  ●  1184-1-11

Perho  ●  1184-1-7

Minun suosikkini!
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Heppa pinkki  ●  1184-1-10 Raketti  ●  1184-1-3

Hippi  ●  1184-1-2 Salamanteri  ●  1184-1-4Nappi  ●  1184-1-9 Sportti  ●  1184-1-5

Saurus  ●  1184-1-13 Mutteri  ●  1184-1-8
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Jumppapussi

Kerrankin kunnollinen jumppapussi 
urheilu-, jumppa- tai uimakamoille. 

Pussi sulkeutuu narulukolla, jota 
pystyy pienikin lapsi käyttämään. 
Jumppapussia on helppo kantaa 
selässä pitkien narujen ansiosta 
– myös aikuisen. 

Tämä pussi on tilava erillisen 
pohjansa ansiosta, joten sinne 
sujahtaa helposti aikuisenkin 
treenikamat. 

Sisäpuolen nimilappuun voi kirjoittaa 
nimensä ja puhelinnumeronsa. 

Koko: korkeus 43 cm, pituus 31cm, 
pohjan leveys 12 cm

Materiaali: vettähylkivä ja kevyt 
taffeta-silver, joka kestää kulutusta.

3 €
Jumpp

aan! M
yy

ntihinta

10 €
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 Jumppapussi Perho  ●  2671-2-1 Jumppapussi Heppa  ●  2671-2-2

Jumppapussi Sportti  ●  2671-2-3 Jumppapussi Salamanteri  ●  2671-2-4
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ReipasPussukka

Monikäyttöinen pussukka säilyttää 
tallessa niin hammasharjat, kammat 
kuin hiuspompulatkin. Siellä pysyvät 
tallessa myös ne kaikkein tärkeimmät 
legot, pelikortit tai reissulla tarvittavat 
askarteluvälineet. 

Pussukan sisältä löytyy kaksi avotaskua 
ja kantamista helpottaa kantokahva. 

Aikuinen sujauttaa tähän pieneen 
tilaihmeeseen matkalle mukaan 
vaikkapa lääkkeet, meikit tai pesuaineet. 

Koko: pituus 19cm, korkeus 12 cm ja 
syvyyttä pussilla on 11cm

Materiaali: kestävä polyesterkangas

4,20 €

M
yy

ntihinta

14 €
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Reipaspussukka Nappi  ●  5125-2-1

Reipaspussukka Heppa  ●  5125-2-2

Reipaspussukka Hippi  ●  5125-2-5Reipaspussukka Perho  ●  5125-2-6

Reipaspussukka Sportti  ●  5125-2-4 Reipaspussukka Salamanteri  ●  5125-2-3
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Sehän on se paikka jossa kaikki tavarat ovat. Näin mekin ajattelimme, kun suunnittelimme tukevan ja kulu-
tusta kestävän joka kodin tuotteen. Jemmassa on kolminkertainen kangas, joten se seisoo tukevasti paikoil-
laan, mutta tarpeen vaatiessa taittuu pieneen tilaan. Kantokahvoista Jemmaa voi kantaa tai ripustaa roikku-
maan. Pikkujemmassa on yksi lenkki, josta se on helppo ripustaa vaikkapa naulakkoon. Vain mielikuvitus on 
rajana tämän tuotteen käytölle! 

Päällisosan materiaali kestävä polyesterkangas ja sisällä vuorikankaana nailon. Vain osasta kuoseista on saa-
tavilla kolme eri kokoa! 

JEMMAT

8,40 €

IsoJemma
korkeus 33 cm,  halkaisija 37 cm

PuoliJemma 
korkeus 27 cm, halkaisija 37 cm

PikkuJemma 
korkeus 18 cm, halkaisija 18 cm

4,50 € 6,60 €

M
yy

ntihinta

15 € M
yy

ntihinta

22 € M
yy

ntihinta

28 €
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SOMISTEKUVA!

Perho 
 PikkuJemma   ●  7024-1-3
 PuoliJemma   ●  7024-2-3
 IsoJemma   ●  7024-3-3

Hippi
 PikkuJemma   ●  7024-1-1
 PuoliJemma   ●  7024-2-1
 IsoJemma   ●  7024-3-1

Nappi
Isojemma  ●  7024-3-2

Heppa Lime
IsoJemma  ●  7024-3-8 
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Mutteri
Isojemma  ●  7024-3-5

Sportti
Isojemma  ●  7024-3-7

Raketti
Isojemma  ●  7024-3-4

Tarina
 PikkuJemma   ●  7024-1-5
 PuoliJemma   ●  7024-2-6
 IsoJemma   ●  7024-3-9

Salamanteri
 PikkuJemma   ●  7024-1-4
 PuoliJemma   ●  7024-2-4
 IsoJemma   ●  7024-3-6

Saurus
 PikkuJemma   ●  7024-1-6
 PuoliJemma   ●  7024-2-7
 IsoJemma   ●  7024-3-10
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PikkuEväs

Tähän pieneen ja pehmeään kylmälauk-
kuun on helppo pakata päivän eväät. 
Laukku on mitoitettu niin, että sinne 
mahtuvat helposti niin muovinen eväs-
rasia, kaakaopurkki, banaani jne. Kylmä-
kallella saat eväät säilymään pidempään 
kylmänä. 

Pieni ja ehdottoman kätevä kylmälauk-
ku niin retkelle, peliin kuin vaunujen 
allekin!

Kylmälaukun koko:
korkeus: 20 cm
syvyys: 14 cm
pituus: 20 cm

Säädettävän olkanauhan 
max. pituus n. 1,10 m

Päälipuolen materiaali: kestävä polyester
Sisäpuolen materiaali: vettähylkivä nailon
Eristys: solumuovi 5mm

8 €

M
yy

ntihinta

24 €
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PikkuEväs Tarina  ●  7001-4-6

PikkuEväs Sportti  ●  7001-4-5 PikkuEväs Salmiakki  ●  7001-4-8

PikkuEväs Käpy  ●  7001-4-7

Pehme
ä 

PikkuE
väs ta

ittuu 

kätevä
sti kas

aan!
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IsoEväs

Iso, mutta pehmeä IsoEväs kätkee sisäl-
leen isonkin perheen kauppaostokset 
tai koko päivän eväät. Laukku on mitoi-
tettu niin, että sinne mahtuvat kätevästi 
maitopurkit tai vaikka viisi isoa virvoitus-
juomapulloa. 

Talvella laukku suojaa kasviksia jääty-
miseltä ja kesällä varsinkin kylmäkallen 
avulla säilyvät tuotteet pitkään viileänä. 

Kylmälaukun koko:
korkeus: 32 cm
syvyys: 17 cm
pituus: 29 cm

Säädettävän olkanauhan 
max. pituus n. 1,3 m

Päälipuolen materiaali: kestävä polyester
Sisäpuolen materiaali: vettähylkivä nailon
Eristys: solumuovi 5mm
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IsoEväs Tarina  ●  4990-1-6IsoEväs Salmiakki  ●  4990-1-8

IsoEvä
s on p

aras ka
veri 

kauppa
reissul

le tai 
retkell

e...

Kiva la
hjaidea

!

IsoEväs Käpy  ●  4990-1-7

M
yy

ntihinta

30 €
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Ostoskassi
Tässäpä on hyvä ostoskassi! 
Tukeva kangas ja pohjassa tukeva 
pohjapahvi pitämässä ostokset 
pystyssä. Jämäkästä kahvasta kassia 
on helppo kantaa, eikä kassi laahaa 
maata. 

Ostoskassin sisältä löytyy avotasku, 
johon kauppareissun ajaksi sujahtaa 
vaikkapa auton avaimet. Pieneen 
metalliseen lenkkiin voit napsauttaa 
kärrypoletin kauppareissun 
päätteeksi. 

Laadukas heijastintere kiertää koko 
tuotteen ympäri. 

Ostoskassin koko:
korkeus: 37,5 cm
syvyys: 20 cm
pituus: 35 cm

Materiaali: kestävä polyester



21

E u r o j a  t a l k
o i

si
in

!8,40 €

Ostoskassi Käpy  ●  308-25-2 Ostoskassi Tarina  ●  308-25-1Ostoskassi Salmiakki  ●  308-25-3

Löytyykö kotoasi 

   kunnon kauppakass
i? 

Kauppaan - mökille - saunareissu
lle

M
yy

ntihinta

28 €
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ReipasHeijastin

Näy pimeässä! Helposti puettava 
ja kevyt ReipasHeijastin on hyvä ja 
kevyt vaihtoehto heijastinliiveille. 

Neljä eri kokoa soveltuu niin lapsille 
kuin aikuisille, ja säätösoljen avulla 
ReipasHeijastinta on helppo muoka-
ta juuri sinulle sopivaksi. 
Katso mittataulukosta oma kokosi. 

Nauhamateriaali: PP 100%, 
Heijastinnauha:  3M

Pesuohje: pyyhitään kostealla

Tuote täyttää jalankulkijaheijastimia 
koskevan standardin EN13356:2001 
vaatimukset.

Turvall
isesti 

liikent
eessä!

    EN 13356:2001
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Turkoosi Tumma lila Vaalea harmaa Tumma harmaa Keltainen Vaalea lila

ReipasHeijastin S
Nauhan pituus 2 m

 Vaalea lila   ●  2100-1-1
 Turkoosi   ●  2100-1-2

ReipasHeijastin M
Nauhan pituus 2,2 m

 Vaalea lila   ●  2100-2-1
 Turkoosi   ●  2100-2-2
 Tumm.harmaa  ●  2100-2-3

ReipasHeijastin L
Nauhan pituus 2,7 m

 Tumma lila   ●  2100-3-1
 Tumm.harmaa  ●  2100-3-2

ReipasHeijastin XL
Nauhan pituus 3 m

 Keltainen   ●  2100-4-1
 Vaal. harmaa  ●  2100-4-2

M
yy

ntihinta

20 €
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Varoitus! Tuotetta ei ole tarkoitettu 
muuhun tarkoitukseen kuin heijasti-
meksi. Tuotetta ei saa käyttää missään 
sellaisessa tilanteessa, joissa on vaara, 
että tuote voi jäädä johonkin kiinni ja 
aiheuttaa hengenvaaran! 

Työterveyslaitos
Topeliuksenkatu 41 b, 00250 Helsinki
Ilmoitettu laitos no 0403, on tyyppi-
tarkastanut tämän henkilönsuojaimen 
VNp 1406/93 mukaisesti.

    EN 13356:2001
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Kokotaulukko
Ota mitat ulkovaatteiden päältä! Mittaa ensin vyötärön 
ympärys. Tämän jälkeen mittaa pituus lantiolta vastak-
kaiselle hartialle ja takaisin. Kun lasket mitat yhteen näet 
kuinka pitkän ReipasHeijastimen tarvitset. Jos haluat 
reilummin säätövaraa, valitse isompi koko. 

 S M L XL
 n. 200 cm  n. 220 cm n. 270 cm n. 300 cm

Käyttöohje
1. Avaa solki.
2. Aseta lenkki pään yli olkapäältä vyötärölle, 
     laita remmi vyötärön ympäri ja sulje solki.
3. Säädä oikea koko säätösoljella.

ReipasH
eijastin

 toimit
etaan 

käteväs
sä säily

tyspuss
issa!
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Kassimatti Oy

ReipasTalkoiden takana on huittislainen perheyritys Kassimatti Oy. Yli 30 vuotta alalla toiminut yritys on vuo-
sien saatossa valmistanut miljoonia tuotteita suomalaisille kuluttajille – yleensä nimettömänä alihankkijana, 
mutta nyt omalla brändillä. Meidät tunnetaan alalla luotettavana ja laadukkaana toimijana – asiakkaamme 
koostuvat pääosin yritysasiakkaista, joille teemme räätälöityjä erikoistuotteita tai omia mallistoja. 

Huittisten toimipisteessä, tuotannon alkupäässä ja konttorissa työskentelee 10 henkilöä. Kaikki tuotteet suun-
nitellaan, leikataan ja silkkipainetaan Huittisissa. Tuotteiden kokoonpano on tapahtunut jo vuodesta 1991 asti 
omalla tehtaallamme Pavlovskissa, Venäjällä. Tehtaalla työskentelevillä aikuisilla ompelijoillamme on taka-

naan pitkä työsuhde ja ylpeys suomalaises-
ta työnantajasta. 

ReipasTalkoot-tuotteet varastoidaan ja 
pakataan Huittisissa.

Satakuntalaisena perheyrityksenä tunnem-
me yhteiskuntavastuumme ja toteutamme 
sitä käytännössä ilman korulauseita. 

Lisää tietoa yrityksestämme: 
www.kassimatti.fi 



 
Haluatko kysyä lisää?
Ota yhteyttä!

Kassimatti Oy / ReipasTalkoot
Illansuunkatu 3
32701 Huittinen

reipastuote@reipastuote.fi

Asiakaspalvelu arkisin klo 8 – 16  
puh. 044 755 7727

P.S. Tarvitseeko joukkueesi 
vaikkapa treenikassin 
omalla painatuksella?

Katso lisää:

www.reipaskauppa.fi
www.kassimatti.fi


