
 
Kaikki kortit on painettu Suomessa
päällystämättömälle eli mattapintai-
selle kierrätyskartongille, ja uusissa
korteissa on siitä nyt myös merkkinä
FSC-serti�kaatti.

Osassa korteissa komeilee myös Joutsenmerkki. 
Se on osoitus siitä, että paino, jossa korttini on 
painettu, toimii ympäristön kannalta vastuulli-
sesti. Joutsenmerkityn painotalon ympäristön 
kuormitus on syynätty tarkkaan.

Olen myös ottanut uusintapainoksen osasta 
vanhoja korttejani, joten myös ne täyttävät 
nämä kriteerit.

Tämä tunnus esitteessä kertoo, että 
kortti on Joutsenmerkitty.

Hukkatuotannon valikoimasta 
löydät erinäisiä hupsuja kortteja 
erilaisiin tilanteisiin!



JUHLAPÄIVÄ
Hukka osallistuu innolla ilonpitoon!

KAKKUA!
Nyt kävi kanille köpelösti...

PIRISTYSTÄ PÄIVÄÄSI!
Hukka näyttää mallia, että aina voi löytää keinon nauttia!

KEINU
Kun ilo on ylimmillään, ei taivaskaan ole rajana!

Korttien taustapuoli korteissa, joilla on Joutsenmerkki.



ONNEA!
Kissa Mutteri riemuitsee päivänsankarin kanssa!

NYYH!
Kissa Mutteri suree puolestasi.

KISSANPÄIVIÄ!
Kissa Mutteri nauttii elämästä!

HRRRR!
Kissa Mutteri hempeilee.

HUPS!
Kissa Mutteri välittää pahoittelusi!

JEE!
Kissa Mutterin mielestä mikä tahansa on JEE:n arvoista!

KISSA MUTTERIN HILLITTÖMÄT TERVEHDYKSET
pelastavat sinut, kun tarvitset tukea viesteillesi:



MUSTI KARVAPALLO - LANKAKERÄ 0 - 1
Kissa %#*x#§#!

RAKASTUNUT MUSTI KARVAPALLO
Lemmenviesti kissojen välityksellä!

PRINSESSA MIISU I
Maailmassa on muitakin ihania kissaneitejä 
kuin Hello Kitty.

KISSAPOPULAATIO
Kissajengi on valmiina ilahduttamaan 
ystävääsi!

www.hukkatuotanto.�
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KISSA MUTTERIN JOULULAULU
Onneksi tässä kortissa ei kuitenkaan ole ääntä mukana!

JOULUPUPUT
Nyt myös puput viettävät joulua!

KISSA MUTTERIN TALVI
Tämä kolli totisesti ottaa talvestakin ilon irti!

HAU-HAUSKAA JOULUA!
Koirajengin tonttumainen tervehdys.



MUSTI KARVAPALLO - JOULUVALOT 0 - 1
Mihinkäs tämä katti ei sotkeentuisi...

LOISTAVAA JOULUA!
Hilpeän kissan hilpeä tervehdys!

JOULUPETO
No, kaikki eivät innostu joulusta.

Korttien taustapuoli aiemmissa painoksissa.LINTUSET JOULUAAMUNA
Joulu ei ole vain varpusten juhla!

TONTTUKISSAT
Kissajoukko on valmiina viemään joulutervehdyksesi perille!



JOULUKORPPI
Pahanilmanlintu hartaissa tunnelmissa.

JOULUN HENKI
...voi olla myös karvainen 
ja sarvekas.

JOULUKINKUN MUISTOLLE
Terveisiä possujen taivaasta!

KIRAHVI
...koristelee korkeim-
mankin joulukuusen 
puolestasi!

NORSU
Ehkä vuoden massiivisin 
tonttu?



HUKAN JOULU
Susi ulisee tervehdyksesi perille!

PURKILLINEN JOULURIEMUA
Vapauta joulupöpöt levittämään jouluiloa!

KORISTELE JOULUSTRESSIPALLOT
Jouluinen mindfulnessharjoitus kortin muodossa!

JOULUMÖRKÖ
Niin. Joulu tosiaan on taas kaikkien 
mörköjen harmiksi. Jee.

VÄRITÄ JOULUSTRESSIPALLOT
Rauhoittava väritystehtävä joulukiireiden keskelle.


