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Vihdoin on koittanut taas se aika vuodesta, kun saa pakata 
toppahaalarit vintille ja vaihtaa potkukelkan fillariin. Vaikka 
lunta tuiskutteli maahan asti vielä vapun tietämillä, nyt alkaa 
vihdoin luonnossa jo vihertää. Toivotaan, että kolaushom-
miin ei tarvitse enää muutamaan kuukauteen ryhtyä. 

Yksi varma alkavan kesän merkki on tietenkin Minifarmi & 
Kukkamessut, joka järjestetään nyt jo tutulla paikallaan Uu-
denkaupungin jäähallin ympäristössä 20.-21.5.2017. Touko-
kuun suurtapahtuman tutut teemat kuten piha ja puutarha, 
sisustaminen, lomarakentaminen, koneet ja laitteet, sekä 
tietysti farmi ihka oikeine eläimineen kokoavat alueelle yli 
200 näytteilleasettajaa ja myyjää. Kaipasit sitten ideoita ul-
kohuussin rakentamiseen, vinkkejä kukkapenkin koristuk-
seksi tai ryytimaalle tai ihan vaan leppoisaa ja hyväntuulista 
viikonloppuohjelmaa, Minifarmilta löydät etsimäsi varmasti!

Messualueen pohjapiirustus noudattelee viime vuodelta tut-
tua, hyvin toiminutta mallia. Laaja ja värikäs kukkamessu-
alue avautuu heti pääportilta, sisähallista löytyy monipuoli-
sesti niin sisustus-, remontti- kuin talo- ja huvilatoimijoitakin, 

ja valtava takakenttä täyttyy erilaisista lomarakentamisen 
palveluista sekä koneista ja härveleistä. Yläkentän leppoi-
salla farmialueella pääsee tervehtimään maatilan eläimiä, 
istahtamaan hevosen selkään ja vaikka seuraamaan haus-
koja estekanikisoja. Lapsille tekemistä ja kokemista on aina 
maastoautosafarista traktoripuistoon ja hattarasta sokeriset 
suupielet on Minifarmilla ihan must!

Ohjelmalavalla puolestaan jaetaan vinkkejä esimerkiksi te-
rassin rakentamiseen aina suunnittelusta toteutukseen, ka-
lustusta myöten. Lavalla opastetaan myös suositun ruukku-
puutarhan saloihin, käydään läpi erilaisia ruukkumateriaaleja 
ja kasvualustoja sekä jaetaan ruukkuviljelyn parhaat salat ja 
niksit. 

Minifarmilta löytyy siis katsottavaa, koettavaa ja kokeiltavaa 
ihan koko perheelle. Tule mukaan toteuttamaan kanssamme 
alkukesän iloisinta tapahtumaa!

LoMarakEnTaMInEn
& aSUMInEn

ILoa, InSpIraaTIoTa ja IdEoITa

MInIfarMI TULEE TaaS!

Vuonna 1990 rakennusalan yrittäjä Jari Ruu-
sunen kehitti holvirakenteisen maakellarin. 
Reilu vuosikymmen myöhemmin Ruususen 
kotirantaan valmistui ensimmäinen holvisauna, 
joka muistutti sota-aikojen lempeälöylyistä kor-
susaunaa. Uunisaunaksi nimettyä maasaunaa 
alettiin markkinoida ja nyt mallistossa on jo lu-
kuisia erilaisia holvisaunoja.

Holvisaunat Oy toimiikin tällä hetkellä kolmel-
la paikkakunnalla. Perheyrityksen toimistotilat 
ja esittelysaunat sijaitsevat Eurassa, tuotanto 
hoituu Lapin tehtaalla. Asiakkaan ei tarvitse 
koskaan ostaa sikaa säkissä, vaan palvelu on 
yrityksessä hoidettu aivan viimeisen päälle. 

-Euran saunanäyttelyssä meillä on kaksi sau-
naa ja takkatupa, joihin pääsee tutustumaan, 
ja koelöylytkin järjestetään mielellään. Myös 
toimitusjohtajan kotirannan saunaan voidaan 
järjestää koelöylyt, lupaa yrityksen myynnistä ja 
neuvonnasta vastaava Tuomo Ruusunen. 

Holvisaunoja toimitetaan koko Suomen alueelle 
ja kysyttäessä myös ulkomaille, vaikka varsi-
naista markkinointia kotimaan ulkopuolelle ei 
tehdäkään. Maasaunan eduista Ruusunen mai-
nitsee erityisesti paloturvallisuuden. 

-Koska kyseessä on kivirakenteinen sauna, sen 
sijoittaminen tontille ei ole riippuvainen yleisistä 
savusaunoja koskevista määräyksistä palotur-
vallisuutensa vuoksi. Savusaunaa voidaan läm-
mittää saunan ulkopuolelta, jolloin kokemus on 
miellyttävämpi. Parin tunnin lämmityksellä uu-
nisaunan löylyissä voi käydä vaikka koko suku, 
jopa seuraavan 20 tunnin ajan, Ruusunen kertoo. 

Lisäksi holvimaasaunat ovat rakenteeltaan 
huoltovapaita, joten tulevakin sukupolvi pääsee 

nauttimaan saunan pehmeistä löylyistä ilman 
alituista remontointitarvetta. 

Ihanteellinen rakennuspaikka holvisaunalle on 
hieman rinteisellä tontilla, mutta tarvittaessa 
tasamaalle voidaan rinne myös rakentaa. Ruu-
sunen kertoo, että erityisen paljon positiivista 
palautetta asiakkailta tulee selkeistä muuraus- 
ja ladontaohjeista, jotka on suunniteltu niin yk-
sinkertaisiksi, että saunan pystyy valmistamaan 
käytännössä kuka tahansa. 

-Kokoamisohje muistuttaa hyvin paljon jo lap-
suudesta tuttuja lego-palikoiden ohjeita ja on 
siksi jo monelle entuudestaan tutun oloinen, 
Ruusunen naurahtaa. 

Saunan erityisen pehmeät löylyt perustuvat 
saunan kosteuteen ja happirikkauteen. Erityi-
sesti kosteus takaa holvisaunan hyvän löylyn. 

Minifarmilla Holvisaunat Oy löytyy messuhalli 
B:stä. Esillä on mm. savusaunan uutuuskiuas, 
joka löytyy myös Iglusaunan osastolta. 

-Uusi, pienen savusaunan kiuas on aivan omas-
sa sarjassaan. Yhtä pientä savusaunan kiuasta 
on toista tuskin olemassakaan. Kivineen kiu-
kaan paino on vain 240 kg, kun markkinoiden 
seuraavaksi suurin kiuas kipuaa painossa jo 
tuhanteen kiloon, Ruusunen laskeskelee. 

Tuomo Ruusunen toivottaa kaikki lämpimästi 
tervetulleiksi Holvisaunojen osastolle tutustu-
maan, haaveilemaan ja suunnittelemaan. 

-Me neuvomme ja autamme mielellämme läpi 
kaikkien työvaiheiden. Haluamme antaa asiak-
kaalle kaikin puolin hyvän kokemuksen, ja tie-
tysti erinomaisen saunan. 

Piiraisen Kuntta on osa vuonna 1987 perustettua Piiraisen Viherpal-
velun toimintaa. Viheralan yritys tarjoaa monipuolista viherrakennus-
työtä, piha-alueiden ympärivuotista kunnossapitoa sekä kuntan eli 
kangasmaastosta nostetun metsänpohjan toimitusta ja asennustyötä. 
Yrityksen toimipiste sijaitsee Kajaanissa, mistä se tarjoaa palveluitaan 
ympäri Suomen.

Messuilla Piiraisen Viherpalvelu esittelee kunttaa sekä jakaa tietoa sen 
asennuksesta ja hoidosta. Kuntta on noussut suosioon niin mökki- ja 
omakotipihojen kuin julkisten alueiden kattamisessa. Kuntan avulla pi-
halle saa viihtyisän ja heti valmiin metsämaiseman. Ekologisuutensa ja 
helppohoitoisuutensa vuoksi kuntta onkin mainio ratkaisu luonnonmu-
kaista ja hoitovapaata pihaa suunniteltaessa.

Piiraisen Kuntta on pääosin mustikka- ja puolukkavarpuista metsän-
pohjamattoa, jonka seasta löytyy yleensä myös kanervaa, variksen-
marjaa ja sammaleita. Kuntta nostetaan metsästä hakkuille meneviltä 
alueilta. Kuntta sopii moneen eri kasvuympäristöön ja se muuntautuu 
nopeasti paikan luontaisen kunttakasvuston mukaiseksi.

UUnisaUnan synty sota-ajan mUistoista
Maaselän kannaksella asemasodan aikaan, saunoivat sotilaat maanalaisissa 

korsusaunoissa.  Lääkintäalikersantti Armas Ruusunen oli harvapuheinen, mitä 
tulee sodan aikaisiin tapahtumiin. Hän kuitenkin muisteli useaan otteeseen 

pojalleen Jarille näitä Karhumäen maisemissa kokemiaan saunakokemuksia, 
kuvaillen korsusaunojen löylyjä ylimaallisiksi.

Vuonna 1990 rakennusalan yrittäjänä toimiva Jari, kehitti holvirakenteisen 
maakellarin. Kellarista ei ollut enää pitkä matka maanalaiseen holvisaunaan. 

Ympyrän sulkeutumista merkitsi, kun vuonna 2003 ensimmäinen Uunisaunaksi 
nimetty maasauna valmistui Jarin kotirantaan. Armas pääsi viimeisenä 

elinvuotenaan saunomaan maasaunan löylyihin, todeten pojalleen 
”Jari, tämä on saunojen sauna!”
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pihahommiin,

la 20.5. klo 9-17.00 ja 
    su 21.5. klo 10-17.00.

Tervetuloa uudistuneeseen 
Makasiiniravintola Kahveliin

 

KAHVELI

      
RAVINTOLA 

 RESTAURANT 

Aittaranta 4, Uusikaupunki • puh. 010 764 5491
raflaamo.fi/fi/uusikaupunki/ravintola-kahveli 
facebook/ravintolakahveli

Kahvelin ja uuden naapurimme 
Kirstan suosituimmat pizzat nyt 

samalla ruokalistalla. 
Uudelta ruokalistaltamme löydät 
myös ukilaisten suosikit, hyväksi 

havaitut klassikko-annokset.

MYNÄLAHDEN

RuoKo

C 105

la
Klo 12.30
päälava

Puh. 874 180/050 555 4723 
Fax 844 3550

Siimespolku 2, Kalanti

www.kalanninkaluste.fi  
kalanninkaluste@kalanninkaluste.fi

Puh. 874 180/050 555 4723, Siimespolku 2, Kalanti
www.kalanninkaluste.fi, kalanninkaluste@kalanninkaluste.fiPuh. 874 180/050 555 4723, 

Siimespolku 2, Kalanti
www.kalanninkaluste.fi

kalanninkaluste@kalanninkaluste.fi

Ikkunatiimi Hellsten
www.ikkunatiimihellsten.fi

P. 050 3300 263
markus.hellsten 
@lammin.fi

P A R V E K E -  J A
T E R A S S I -

L A S I T U K S E T

Kun kevään tullen kotipiha tai mökkirinne 
näyttävät talven jäljiltä ankeilta, on aika 
napata luuri kouraan ja ottaa yhteys V-S 
Pihakiveen. Uusikaupunkilaisyritys pak-
kaa tarvittaessa autonsa reissuun vähän 
kauemmaskin, joten laadukasta pihakivi-
palvelua saa noin sadan kilometrin sä-
teellä kaupungin ulkopuolellakin. 

Nimensä mukaisesti V-S Pihakivi hoitaa 
niin suuret kuin pienetkin kiviasennus-
työt, mutta myös muut piha- ja vihertyöt 
aina suurtöisiin maanrakennushommiin 
asti. Kaipasi pihasi sitten kokonaan uutta 
pihakivetystä tai -laatoitusta, vanhan ki-
veyksen korjausta tai vaikka salaojitusta, 
V-S Pihakiven kautta hommat hoituvat 
ammattitaidolla ja viimeisen päälle. 

Vuonna 1999 perustettu yritys palvelee 
niin yksityisiä kuin yritysasiakkaitakin. 

Kaiken tekemisen perustana on aina 
asiakastyytyväisyys. 

V-S Pihakiven perusajatuksena on aina 
ensisijaisesti tyytyväinen asiakas. Pyrim-
me aina toteuttamaan asiakkaan toiveet, 
tekemään työn tietysti aikataulun mu-
kaan sekä laadukkaasti. Luottamuksen 
lisäksi yrityksemme toiminnan kulmaki-
venä toimii luonnollisesti loistava loppu-
tulos, juttelee yrittäjä Sauli Suvitie. 

Pihakiviyrittäjän kuumin sesonki on pääl-
lä parhaillaan, kun kevätaurinko pistää 
vipinää pihatöihin. Pihakiveä ladotaan 
parhaillaan ennätysvauhtia, kun piha-
alueet halutaan kuntoon ennen kesän 
juhlia. 

Kevät on usein aika kiireinen, kun ihmi-
set valmistautuvat valmistujaisiin ja rip-

pijuhliin, ja piha halutaan juhlakuntoon, 
Suvitie kertoo. 

Pääosin Suvitie pakertaa yrityksessään 
yksin, mutta kesäsesonkiin on useimmi-
ten palkattuna ainakin yksi henkilö. Talvi-
aikaan V-S Pihakivi keskittyy maanraken-
nushommiin ja talvikunnossapitotöihin. 

Kevään Minifarmi-messuilla V-S Piha-
kiven toimintaan pääsee tutustumaan 
messukenttä C:llä, jossa Suvitie on esitte-
lemässä yrityksensä toimintaa. Erityisesti 
esillä on kiviasennus ja samalla osastolla 
pääsee juttelemaan myös vihersuunnitte-
lusta. 

Jos ei oikein ole itsekään varma, mitä 
piha kaipaisi, kannattaa tulla messuilla 
nykäisemään hihasta, niin mietitään yh-
dessä, Sauli Suvitie vinkkaa. 

v-S pIhakIvI hoITaa pIha-aSIaT vIIMEISEn pääLLE

Viime kesänä Suomen saunamarkkinoille rohkeasti astunut 
virolainen Iglusauna ei jäänyt suosiolliseen mediatuleen ma-
kaamaan, vaan jatkoi talven aikana innovointiaan. Iglusau-
nan kiitettyä perusmallia onkin nyt parannettu entisestään. 

Kaikista suurin innovaatio ammentaa kuitenkin saunaperin-
teistä, jotka Virossakin ovat tunnetusti vahvat. Jalostaak-
seen näitä perinteitä uuteen muotoon, kutsui Iglusaunan 
kehittänyt Siim Enders palkitun suomalaisen saunakehit-
täjän Jari Ruususen ideoimaan jotain ennen kokematonta. 
Suomalais-virolaisten saunakeksijöiden luovuuden tulokse-
na syntyikin Savuiglu, eli Iglusaunan savusaunamalli, joka 
saa tänä vuonna ensiesittelynsä.

Savuiglun kiukaan on kehittänyt juuri Ruusunen. Lähes tu-
hannen rakentamansa savusaunan kokemuksella hän on 
oikea mies arvioimaan Savuiglun ominaisuuksia ja erityi-
syyttä.

”Savuiglu on malliesimerkki siitä, miten jotain vanhaa, perin-
teikästä ja kulttuurilliselta arvoltaan ainutlaatuista voi tehdä 
täysin uudella tavalla niin, että sen parhaat ominaisuudet 
säilyvät ja heikot häipyvät. Tämän kanssa kävi niin. Savui-
glun saa täysin turvallisesti saunomisvalmiiksi jopa kolmes-
sa tunnissa ja löylyä piisaa useaksi tunniksi. Sanoisin, että 
tämä on yhtaikaa muodoltaan mahdollisimman hyvin suo-
malaiseen miljööseen istuva ja samalla varmasti helpoin 
savusauna”, hehkuttaa Jari Ruusunen Iglusaunan uutta 
savuversiota. 

Saunan salaisuus on Ruususen mukaan sen kevyessä ra-
kenteessa ja ilmanvaihdossa. Turvallisen lämmityksen var-
mistaa oven aukipitäminen koko lämmityksen ajan, minkä 
ansiosta myöskään lauteet eivät polta perinteisen savusau-
nan tapaan saunojien takamusta. Savuiglusta on saatavilla 
kahta eri kokoa. 

MaaILMan hELpoIn SavUSaUna?

v-S pIhakIvEn 
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IgLUSaUnan
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AUTOMOWER ROBOTTILEIKKURIT

Alk. 1 290,-

TRAKTORIMÖNKIJÄT

www.kone-viitasalo.fi

Alk. 7 490,-
+ toimituskulut

Tuotekatu 12, Raisio. Puh. (02) 255 0355.
Avoinna  ma 9-18, ti-pe 9-17, la 10-14 (Vapusta Juhannukseen).

LAATUA
AMMATTITAIDOLLA

VUOTTA

Alk. 485,-

RUOHONLEIKKURIT

Alk. 6 590,-
+ toimituskulut

PARHAAT 
asennusajat varataan nyt. 

Ikkunat, ovet, katot. Ilmainen arviokäynti. 

Soita edustajillemme ja 
kysy lisää!

kymppi-katto.fi 
Puh. 02 435 8006 45

”Omat osaavat asentajat & joustava rahoitus!”

Pekka Viitanen p. 0400 169 823  
Niklas Linna p. 0400 214 288 

Markku Koistinen p. 0400 670 397

Lataa Pivo puhelimeesi.
Saat enemmän irti 
lompakostasi.

Download from
Windows Store
Download from
Windows Store

Maksuton sovellus ensimmäisenä OP:n asiakkaille.

Lataa Pivo puhelimeesi.
Saat enemmän irti 
lompakostasi.

Download from
Windows Store
Download from
Windows Store

Maksuton sovellus ensimmäisenä OP:n asiakkaille.

Pihla palvelvee ikkuna- ja oviasioissa juuri sinun tarpeesi 
huomioiden. Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!

IKKUNAT JA OVET

Jari Laurila 
Länsirannikon Ikkunat ja Ovet Oy     
jari.laurila@ikkunatjaovet.fi 
p. 050 5399 551

Uudet ikkunat parantavat 

asumismukavuutta ja säästävät 

lämmitysenergiaa. 

Pihlan laajasta mallistosta löydät 

ikkunat ja ovet niin vanhan 

korjaamiseen kuin uuden ra-

kentamiseen. Soita ja hyödynnä 

kampanjaetu! 

voita 
5000€
www.pihla.fi

KATTOREMONTIT • IKKUNAT • OVET • ULKOMAALAUKSET
• ULKOVERHOUKSET • TERASSIT

AMMATTIYLPEYTTÄ
YLI 20VUODEN KOKEMUKSELLA

Prima-rakentajat on suomalainen perheyritys, joka
on erikoistunut pientalojen laadukkaisiin

ulkopintakorjauksiin.

Teemme työmme huolellisesti ja perusteellisesti, ja
voimme olla ylpeitä kättemme jäljistä.

Kiinnitämme erityistä huomiota materiaalien laatuun,
elinkaareen ja ympäristövaikutuksiin, sekä huolehdimme

purettujen materiaalien kierrätyksestä.

JOYLI

28 000
UUDISTETTUA

KOTIA

Liity tyytyväisten
PRIMA-

ASIAKKAIDEMME
joukkoon!

020-775 1350
www.prima-rakentajat.fi

pintaa perusteellisemmin

Varaa oma aikasi ILMAISEEN suunnitteluun:
044 209 4777

jani.tuokko@prima-rakentajat.fi

050 9115149
Jaakko Ollila

Pentti Saari 040 6540 339
pentti.saari@prima-rakentajat.fi

Mestari Entisöijät ry on entisöintialan huipputekijöiden yhdistys. Messuilla yhdistyksen jäsen Olli Koiranen esittää työnäytök-
siä sekä antaa neuvoja muun muassa vanhojen talojen maalaukseen ja ikkunoiden korjaukseen. Työnäytöksissä nähdään 
vanhoja ikkunoiden lasitusta, kittausta ja maalausta. Koiranen on entisöinyt huonekaluja ja esineitä työkseen 30 vuoden ajan.

–Kiinnostus vanhoihin esineisiin ja käsillä tekemiseen lähti jo lapsena. Sieltä asti olen kerännyt esineitä, entisöijä kertoo.

Koirasen verstas sijaitsee Tampereella, mutta esineitä tuodaan hänelle ympäri Suomen. Koirasen mielestä entisöinnissä 
hienointa ovat tarinat ja hyvät asiakkaat.

–Pyydän asiakkailta usein, että tarinat taltioidaan laatikon kylkeen tai pohjaan. Siellä tarina säilyy sukupolvelta toiselle ja sillä 
lailla esineistä tulee perintöesineitä, kertoo Koiranen.

Entisöijän mukaan yleinen kiinnostus vanhoihin esineisiin on noussut jälleen.

–90-luvulla kiinnostus oli hiipumassa. Silloin tuli kertakäyttötavaraa ja pyydettiin korjaamaan Ikea-huonekaluja. Nykyään taas 
nuoretkin tulevat kysymän, voisinko korjata sata vuotta vanhoja esineitä, iloitsee Koiranen.

Kun Otto Salonen kyllästyi seitsemän 
vuotta sitten rakennusalan epämääräi-
siin työllisyysnäkymiin ja pätkätöihin, 
hän päätti perustaa oman yrityksen. 
Ajatuksena oli omaan lukuun tehdä re-
monttia ja puusepänhommia, ja aluksi 
näin tapahtuikin. 

-Alkuun tein enemmän remonttihommia, 
mutta vähitellen ne jäivät pois, kun puu-
sepäntöitä alkoi olla niin paljon, Salonen 
kertoo. 

Salonen kävi kotikaupungissaan Porissa 
ensin puusepän perustutkinnon ja täy-
densi osaamistaan vielä ammattitutkin-
nolla. Verstaalla pöllysi melkein ympäri 
vuorokauden ja kaikki sisääntuleva raha 
sijoitettiin yritykseen. Kova työ palkittiin 
suoranaisella läpimurrolla vuonna 2015. 

-Suosio kasvoi tuona vuonna räjäh-
dysmäisesti, eikä sen jälkeen ole juuri 
tarvinnut laakereillaan lepäillä, Salonen 
naurahtaa. 

Viime vuonna heltisi pitkän odottelun 

jälkeen rakennuslupa ja Salonen pääsi 
rakentamaan omalle tontilleen yrityk-
selle uutta verstasta. Samaan aikaan 
yritykseen oli mahdollista palkata myös 
työntekijä. Nyt tuotteita valmistuukin uu-
dessa hallissa, kaksissa käsissä. 

-Tällä hetkellä voi melkein sanoa, että 
töitä on niin paljon kuin vain ehtii tehdä. 

Puutyö Salonen valmistaa pääasiassa 
huonekaluja, erityisesti ruokailutilojen 
kalusteita, kuten pöytiä ja tuoleja, mutta 
myös monenlaista muuta tuotantoa sep-
pien käsistä valmistuu. 

Erikoistilauksesta ollaan tehty myös 
kaapistoja ja mittatilauskeittiöitä ja äs-
kettäin valmistui esimerkiksi erään yri-
tyksen vastaanottotiski. Oikeastaan me 
tehdään puusta ihan kaikkea, Salonen 
lupaa. 

Pääosa asiakkaista on yksityishenkilöitä 
ja suurin osa kaupasta tehdään nettikau-
pan kautta. Myös mittatilaustöitä valmis-
tetaan, vaikkakin yrityksen oma mallisto 

on tällä hetkellä suositumpaa. 

-Kaupasta ehkä noin 70 % tulee meidän 
omasta mallistosta ja loput mittatilaus-
töistä. 

Omien mallien suunnittelutyöhön Salo-
nen käyttää aikaa runsaasti. Usein mallit 
jalostuvat omasta tai asiakkaan tarpees-
ta. 

-Esimerkiksi suosittu Virta-tuoli on syn-
tynyt asiakkaan tilaustyön pohjalta, sa-
moin massiivinen Kartano-pöytämallin 
pohja on alunperin lähtöisin asiakkaan 
tarpeesta, Salonen kertoo. 

Minifarmi-messuilla Puutyö Salosen 
osastolla pääsee ihailemaan suomalais-
ta käsityötä, ja tekemään ostoksia myös 
jo paikan päällä. 

-Ajaton-kantokorit tulevat messuille 
myyntiin ja lisäksi esillä on mm. Kartano-
pöytä, amerikkalaistyylinen kuistikeinu 
ja puuvalmisteinen pergola, Salonen 
luettelee. 

kaIkkEa pUUSTa
pUUTyö SaLonEn vaLMISTaa aInUTLaaTUISET kaLUSTEET käSITyönä

MESTarIEnTISöIjä nEUvoo vanhojEn TaLojEn EnTISöInnISSä

pUUTyö 
SaLoSEn
LöydäT 

MInIfarMI 
oSaSToLTa 

b 82

Kalliokaivo palvelee yli 40-vuoden 
kokemuksella ja monipuolisella 
ammattitaidolla niin yksityisiä, kuin 
myös yrityksiä Varsinais-Suomen ja 
Satakunnan alueella. Kaivonpora-
ukset  alkoivat vuonna 1972, ensim-
mäinen maalämpöpumppu asennet-
tiin 1989.

2000-luvun puolella maalämpö alkoi 
nousta merkittävään rooliin lämmi-
tysratkaisuissa. Tänä päivänä se 
on yrityksen suurin palvelutuote. 
Palvelukokonaisuutemme kattaa 
kaiken työn suunnittelusta aina to-
teutukseen asti eli avaimet käteen 
periaatteella. Kokonaisvaltainen pal-
velu pitää sisällään aina huolellisen 
ja asiantuntevan suunnittelun, siis-
tin ja ympäristön huomioon ottavan 
työsuorituksen, oikeat laiteratkaisut 
asennuksineen sekä tarvittavat huol-
lot.

-Asiakkaalle pyritään aina löytämään 

juuri hänelle paras ratkaisu ottamalla 
huomioon erilaiset tilaratkaisut sekä 
niiden käyttötarpeet. Jokainen koh-
de on yksilöllinen ja vaatii huolellisen 
suunnittelun, kertoo Kalliokaivon toi-
mitusjohtaja Jouni Lehtonen.

-Kokonaisvaltaisella toteuttamisel-
la eli avaimet käteen periaatteella 
varmistetaan koko projektin onnistu-
minen ja samalla se on asiakkaalle 
turvallisin vaihtoehto lisää Lehtonen.

Kalliokaivo myy ja asentaa korkea-
luokkaisia Thermia-lämpöpumppuja, 
jotka valmistetaan Ruotsissa. Kallio-
kaivo on rakentanut yli 800 maaläm-
pöjärjestelmää. Yritys panostaakin 
jatkuvasti kehittämiseen ja koulutuk-
seen sekä on mukana maalämpö-
alan jatkuvassa kehitystyössä.

Maalämpö sopii sekä uudis- että 
saneerauskohteisiin. Järjestelmää 
voidaan käyttää myös huoneiston 

viilennykseen. Maalämmön yhtey-
dessä lämmönjaon tulee aina olla 
vesikiertoinen, käytännössä patterit 
tai  lattialämmitys. Maalämpöjär-
jestelmän rakentaminen saattaa 
edellyttää toimenpidelupaa tai toi-
menpideilmoitusta. Asiassa on kun-
takohtaisia eroja ja se kannattaa 
tarkistaa aina hyvissä ajoin ennen 
hankkeen aloitusta.

Maalämpö on henkilökohtainen 
”ekoteko” ja mainio tapa lämmittää 
ympäristöystävällisesti ja energiate-
hokkaasti.

Kalliokaivo on mukana Minifarmilla 
ja esittelee tuotteitaan sekä palve-
luitaan messukentällä A osastolla 
120-122. Toivotamme messuvieraat 
tervetulleeksi osastolle keskuste-
lemaan maalämpöratkaisuista, po-
rakaivoista, porakaivohuolloista ja 
pumppuratkaisuista.

kaLLIokaIvo oy ToTEUTTaa MaaLäMpöjärjESTELMäT 
ja porakaIvoT vankaLLa kokEMUkSELLa

Puu Markku Oy valmistaa lauteet vuosittain noin 250 
saunaan. Tämä porilainen sauna- ja sisustuspuuta-
varan erikoisliike on toiminut puutavaran parissa noin 
parinkymmenen vuoden ajan. Saunakalusteisiin yritys 
erikoistui kahdeksan vuotta sitten.

Yritys valmistaa saunakalusteita yksityiskoteihin sekä 
taloyhtiöihin mittatilaustöinä. Tämän lisäksi yritys myy 
remontissa ja rakentamisessa tarvittavaa puutavaraa.

Niin kuin kaikessa sisustukseen liittyvässä, myös sau-

nan puutavaroissa on nähtävillä trendejä. Puu Markun 
mukaan tämän hetken trendinä voi pitää suoraviivai-
suutta ja kontrastisuutta. Puu Markun mukaan sau-
noissa on nyt suosittua se, että lauteet ovat tummat 
ja seinät vaaleat tai toisin päin. Sen sijaan toiveet ko-
komustista saunoista ja viuhkamallisista lauteista ovat 
vähentyneet.

Messuilla Puu Markku esittelee laudemallejaan. Puu 
Markku toivottaakin messuvieraat tervetulleiksi mitto-
jen kanssa suunnittelemaan osastolle B 14 – 15.

pUU MarkUn kädEnjäLkI näkyy 
SUoMaLaISTEn SaUnoISSa



kUkaT
& TaIMET

Katja ja jukka juhola ovat jo reilun 20 
vuoden ajan kasvattaneet yrttitaimia 
luonnonmukaisin menetelmin.
–Luomuyrttien kysyntä on kasvanut vuo-
sien aikana runsaasti. Kymmenen vuotta 
sitten koko sanalle vielä naurettiin, ker-
too jukka juhola.
Raaseporin mustiolla sijaitsevassa juho-
lan Puutarhassa kasvaa maustekasvien 
lisäksi myös vihannesten ja kesäköyn-
nösten taimia. Puutarha uudistaa joka 

vuosi taimivalikoimaansa. tänä vuonna 
taimien runsaaseen valikoimaan on lisät-
ty muun muassa salsakorianteri, japanin 
mojito-minttu sekä japanin suolaheinä.
juholan Puutarha kasvattaa taimia nel-
jässä yhteensä noin tuhannen neliön kas-
vihuoneissa, joista taimet kuljetetaan 
pääosin taimimyymälöihin.
taimien kasvatus alkaa maalis-huhti-
kuussa ja sesonki päättyy juhannuksen 
jälkeen.

Voiko mehiläispesä olla ihan pihapiirissä 
ja riittääkö kotipuutarhassa mehiläisille 
riittävästi laitumia? Entä aiheutuuko me-
hiläisistä vaaraa ja mitä jos parvi asettuu 
naapurin omenapuuhun? tule kuuntele-
maan tarhaajan havaintoja luonnonmu-
kaisen pihapiirin ääreltä ja opit samalla 
kuinka tärkeitä pölyttäjät ovat maailman 
ruoantuotannolle.

Pörriäiset kaipaavat kukkaniitty-
jä. niitä, joilla lehmät ja lampaat 
ennen laidunsivat. sellaisen voi 
perustaa omalle kotipihalleen, 
kunhan tietoa perustamisesta on 
tarpeeksi.
suomen niittysiemen oy on suo-
men suurin kotimaisten niittysie-
menten tuottaja. niittysiemen on 
opastanut kotimaisten niittykukki-
en harrastajia sekä ammattilaisia 
ja myynyt suomalaisia niittykasvi-
en siemeniä vuodesta 2001. yri-
tyksen toiminnasta vastaa marita 
Kuikka.
niittysiemenen runsaasta valikoi-
masta löytyy erilaisia kotimaisten 
niitty- ja perennakasvien siemeniä 
annospusseissa sekä valmiina niit-

tyseoksina. niittysiemen viljelee 
kaikkiaan 350 eri kasvilajia. Uu-
det siemenet hankitaan suomen 
luonnosta yhteistyössä ulkopuo-
listen kerääjien kanssa. yrityksen 
kotipaikka löytyy metsän keskeltä 
toivakan Ruuhimäestä Keski-suo-
mesta.
Kuten yleisesti kasvien kasvatta-
misessa, myös niityn perustami-
sessa lähtökohtana on maaperän 
ja kasvien sopivuus toisillensa. tä-
män lisäksi niittykasvien valintaan 
vaikuttavat myös valoisuus ja maa-
perän kosteus. Kauniin niityn edel-
lytyksenä on paitsi oikeiden lajien 
valinta myös tarvittaessa pohjan 
muokkaus ja putsaus rikkakasveis-
ta ennen siemenien kylvöä.

SUoMEn nIITTySIEMEnEn vaLIkoIMaSTa LöyTyy 350 ErI kaSvILajIa

SUoMEn nIITTySIEMEnEn MonIpUoLISEn vaLIkoIMan LöydäT oSaSToLTa b 65 – 66

LaUantaina 20.5 mEssUHaLLin LaVaLLa KLo 11 
Biologi ja mehiläistarhaaja Leena Lehtomaa Varsinais – suomen mehiläishoitajista 
pitää luennon aiheesta mehiläiset puutarhassa. 

mehiläinen kerää pajun siitepölyä ja mettä.

mehiläinen omenan kukalla.

Kuvat: tarja ollikka suomen mehiläishoitajien liitto ry

jUhoLan pUUTarhaSSa TUokSUvaT yrTIT

pIonIEn koTI LöyTyy TaIvaSSaLoSTa - 
MESSUILLa MUkana kyMMEnIä ErI pIonILajEja

TULE TUTUSTUMaan LUoMUkaSvaTET-TUIhIn
 yrTTEIhInoSaSToLLE c 24 – 25

maisemasuunnittelija tiina Korte-
lainen on piha- ja maisemasuunnit-
telutoimisto Vihersuunnittelu Kiven 
ja Kasvin sydän. 
– Kantavana ajatuksena on auttaa 
asiakkaitani ratkaisemaan pihan 
arkisia ongelmia, sillä jokainen an-
saitsee palan paratiisia omalle pi-
halleen.  tämän vuoden minifarmi 
& kukkamessut -tapahtumassa hän 
johdattaa kuulijansa terassielämän 
ja ruukkupuutarhan saloihin.  

terassielämää -luennolla kerrotaan, mitä 
terassin suunnittelussa ja toteutuksessa 
kannattaa ottaa huomioon. Käydään läpi, 
miten mitoittaa terassi niin käytettävissä 
olevaan tilaan kuin todelliseen käyttötar-
peeseenkin. neuvotaan muotokielessä ja 
turvallisuudessa sekä kerrataan lupa-asi-
at. Käsitellään eri materiaalivaihtoehtojen 
- myös muiden kuin kestopuun - valintaa, 
ominaisuuksia ja hoitoa. 
oikea kasvi oikeaan ruukkuun -esitelmässä 
annetaan neuvoja ruukkupuutarhan kasvi-, 
ruukku- ja kasvualustavalintoihin. samoin 
käydään läpi olennaisimmat asiat purkki-
puutarhan kastelusta ja lannoituksesta. 
Koska ruukkuviljelyyn käyvät hyvin mo-
nenlaiset kasvit, luennolla annetaan ideoi-
ta ja inspiraatiota kuvin ja omakohtaisista 
kokemuksista kertoen.  

ToIMIva TEraSSI ja rUUkkUpUUTarha - avaIMET hELpoMpaan pIhaELäMään

suunnittelun avulla pihan toteutuksessa säästää euroja, aikaa, 
hermoja ja luontoa. Lisätietoja: kivijakasvi.fi

maisemasuunnittelija tiina Kortelaisen suunnittelufilosofiana on 
tehdä kerralla toimivaa, kestävää ja kaunista.  

Minifarmi- & kukkamessut -tapahtumassa Tiina kortelainen kertoo
reilun puolen tunnin mittaisissa esitelmissään su klo 11 ja 14, 

miten toteutetaan heti käyttövalmis, viihtyisä ja muunneltavissa oleva 
ulkotila monipuolisten terassiratkaisujen ja ruukuissa olevan 

puutarhan avulla. ruukkuratkaisut sopivat myös parvekkeille ja 
pihattomille. 

Pioneistaan tunnettu ja niihin erikois-
tunut Pionien Koti tuo tänä vuonna 
messuille kymmeniä eri pionilajeja. 
–tuomme tänä vuonna pelkästään 
pioneja, kertoo yrittäjä mikko Uusi-
Honko.
Pionien Kodin valikoima uusiutuu 
joka vuosi. tänä kesänä valikoimaan 
on lisätty muun muassa suosiossa ole-
via itoh-hybrideitä eli puu- ja ruoho-
vartisten pionien risteytyksiä. 
itoh-hybridit käyttäytyvät ruohovar-
tisten pionien tavoin. ne eivät kuiten-
kaan ole yhtä arkoja syys- ja talvikos-
teudelle kuin varsinaiset puuvartiset 
pionit. Kukat ovat isokokoisia ja erit-
täin tuoksuvia. Useimmat itoh-hybri-
dit ovat pystykasvuisia 70-80 senttiä 

korkeita.
Uutuuksia löytyy myös väreissä. Vali-
koimaan on lisätty muun muassa kel-
taisia ja valkoisia pioneja.
–Valkoiset pionit tuppaavat olemaan 
aina loppu. ne ovat kasvattaneet suo-
siotaan viime vuosina, toteaa Uusi-
Honko.
taivassalon ainutlaatuinen pionikei-
das, Pionien Koti, on vuonna 1995 
perustettu perheyritys, joka lähti alun 
perin liikkeelle perheen isän eläke-
puuhista. jo alkuvuosina yritys eri-
koistui pioneihin.
Vähitellen pionivalikoima laajeni. nyt 
taivassalon pionitaimistossa kasvaa 
noin 150 erilaista pionia.

kaTTava 

vaLIkoIMa 

pUUTarha-

käSInEITä 

hanSka hEIkILTä!

oSaSTo c 91-92

vInkkEjä pUUTarhan ja pIhan SUUnnITTELUUn!
puutarhuri johanna Sillgren ratkaisee pihapulmasi ja auttaa puutarhasi suunnittelussa! Tule hakemaan tärpit johannan osastolta messuhallista!



Aukioloajat ja pääsylippujen hinnat
www.bonkcentre.fi tai 02-8418404
SILTAKATU 2, 23500 UUSIKAUPUNKI

USKOMATON TARINA

VUODESTA 1893

Aukioloajat ja pääsylippujen hinnat
www.bonkcentre.fi tai 02-8418404
SILTAKATU 2, 23500 UUSIKAUPUNKI

USKOMATON TARINA

VUODESTA 1893

SISUSTUS
& vapaa-aIka

Pirjo Laurila innostui kynttilöiden 
valmistamisesta 17 vuotta sitten, kun 
hän näki lehdessä myynti-ilmoituksen. 
Kynttiläpaja oli kaupan. Päivän testai-
lun jälkeen hän osti välineet ja perusti 
kynttiläpajan silloiseen autotalliinsa 
Kaarinaan.

nykyään kynttiläpaja sijaistee idyl-
lisessä Vartsalan Vanhassa Koulussa 
Kustavin saaristossa. Laurilan kynttilä-
pajan ympärille on muodostunut myös 
kahvila ja lahjatavarapuoti.
messuilla Laurilalla on esillä itse-
tekemiään kynttilöitä sekä eri maa-

hantuojilta valikoituja lahjatavaroita. 
Vartsalan Vanhan Koulun kynttilävali-
koima vaihtuu vuodenaikojen ja kau-
den teemojen mukaan.

–Ruusukynttilä on yksi ikisuosikeista. 
myös neliö tiiliskivikynttilä on yksi tä-
män hetken suosituimmista kynttilöis-
tä, kertoo Laurila.
Laurilan mielestä parasta kynttilöiden 
valmistamisessa on se, että kädenjäl-
jen näkee heti.

–totta kai myös iloiset asiakkaat ovat 
se, miksi tästä nauttii, toteaa Laurila.

varTSaLan vanhaSSa koULUSSa 
TaITEILLaan rUUSUja ja TIILISkIvIä

      TUIJA TALVITIE

Kesää rakastava 
sisustussuunnittelija ja sisustustoimit-
taja jakaa vinkit kesän pihatrendeihin.
 

“Suomalaisten kiinnostus 
pihojen, parvekkeiden, 
terassien ja muiden 
ulkoalueiden rakentamiseen ja ulkoalueiden rakentamiseen ja 
sisustamiseen on jatkuvassa 
kasvussa. Pihoja kohennetaan 
jo yhtä innokkaasti kuin 
sisätiloja ja pihatrendejä 
seurataan kuin sisustustrendejä 
konsanaan.”

Tunnelmaa kesäiltoihin saa Ikean Solvinden 
aurinkokennovalaisimilla

Ulko- ja sisätilojen 
välinen raja on hämär-
tynyt ja pihoja raken-
netaan enemmän vas-

taamaan kodin 
sisätiloja

Muotivirtaukset vaikuttavat myös 
kesäkukkatarjontaan. Erityisen 
muodikkaita ovat erilaisia lehtimuotoja ja 
– värejä korostavat koristeheinät ja 
lehtikasvit.

Japanilaistyyliseen puutarhaan 
sopivat hienosti ruukkuihin istutetut 
heinät ja bambu. Ruukkuistutusten 
pinnat voidaan viimeistellä joko 
katteella tai koristekivillä. Monissa katteella tai koristekivillä. Monissa 
puutarhamyymälöissä myydään 
nykyään myös erikseen sammalta 
joko ruukkuistutuksiin tai pihalle siir-
rettäväksi.

Luonnonmateriaaleista, kuten rottingista tai 
bambusta punotut, käsinvalmistetut kalusteet 
ovat nostamassa uudelleen päätään 
muovisten polyrottinkien rinnalle. 60–70-luvun 
rottingista punottu, koristeellinen 
riikinkukkotuoli on huipputrendikäs tänä riikinkukkotuoli on huipputrendikäs tänä 
kesänä. Omaa peacock-tuolia voi koittaa 
metsästää huutokaupoista ja ainakin Paroloan 
rottinki myy vastaavanlaista tuolia uutenakin.  

Parolan rottingin
 klassikkomallinen 
niskatuellinen 
riippukeinu sopii ulos ja 
sisälle. 

Ihan pihalla

nämä ja muut tämän hetkentrendivinkit löydät messuhallin päälavalta.



iglusauna.com

+358 50 56 61468
kari@iglusaun.ee

ohjELMaa
LavaLLa ja farMIaLUEELLa

MonIpUoLInEn ohjELMakaTTaUS!

kaTSo LISäTIEToja
www.MInIfarMI.fI

ravInToLapaLvELUT
Ruoka- ja kahvi-pisteitä messualueella on 
useita, a- ja C-kentällä omansa. Herkkuja löy-
tyy myös yläkentän farmialueelta.
a-kentällä sijaitsee anniskelualue, jossa tar-
jolla Laitilan Wirvoitus-juomatehtaan juomia.

wc:T
Vessoja on ympäri aluetta. isompi yksikkö ja 
käsienpesuallas sijaitsee messukentällä a ra-
vintolan läheisyydessä. messuhallin wc:t ovat 
myös käytössä ja ne löytyvät heti messuhalliin 
tultaessa C-kentältä. inva-wc sijaitsee messu-
hallissa, toinen kerros, johon pääsee hissillä.

ryhMäT ja pakETIT
Ryhmäliput ja –paketit varattava etukäteen. 
Uudenkaupungin matkailutoimisto räätälöi 
ryhmällenne toiveita vastaavan paketin.

Uudenkaupungin matkailu
050 420 5333 tai 050 420 5329
matkailu@uusikaupunki.fi

Info            LIpUT, pySäköInTI, rUokaILUT...
aUkIoLoajaT
Lauantaina 20.5.2017 klo 10 – 17
sunnuntaina 21.5.2017 klo 10 – 16

LIppUhInnaT
aikuiset  13€
- s-etukortilla  10€
Lapset 3-15v. 7€
Perhelippu 32€
(sis. 2 aikuista ja alle 16v. lapset)
2 päIvän LIppU
aikuinen 15€
Lapset 3-15v. 10€

vapaa pääSy
* Lapset alle 3v. ilmaiseksi
* Kehitysvammaisen henkilön avustaja

LIpUnMyynTI
Koulupolku 1
Lipunmyynti tapahtuu pääsisäänkäynnin yh-
teydessä. Portilla tasaraha nopeuttaa lipun 
ostoa. Varaa mukaan käteistä rahaa lippua ja 
ostoksia varten. 

aSIakaSpaLvELU
Puhelin 040 706 4000
sähköposti info@minifarmi.fi

Info ja EnSIapUpISTE
messujen info löytyy messukentältä a, joka 
sijaitsee messuravintolan läheisyydessä. Ensi-
apupiste on samassa yhteydessä.

aUTojEn pySäköInTI, 
LIIkkEnnEjärjESTELyT ja 
MESSUbUSSIT
Pysäköinti koko Uudenkaupungin alueella on 
maksutonta. Keskustassa on parkkipaikkoja 
kuitenkin rajoitetusti. suosittelemme käyttä-
mään messualueen omaa pysäköintialuetta. 
messuparkki sijaitsee Hippoksen raviradalla. 
Parkkialueen osoite on Lokalahdentie 111, 
23500 Uusikaupunki. 

Messubussit liikennöivät non-stoppina mes-
sualueen ja hippoksen raviradan pysäköinti-
alueen välillä.
 Ensimmäinen lähtö
 klo 09:30 parkkialueelta messuille

 viimeinen lähtö
 klo 17.30 (huom! su klo 16:30)
 messualueelta parkkialueelle
Parkkialue on maksuton. Bussikuljetus mak-
saa 3€ aikuiselta meno-paluu, lapset ilmai-
seksi. Linja-autossa käy maksuvälineenä vain 
käteinen. 

TaIMInarIkka
Uudenkaupungin marttojen taiminarikka pe-
lastaa tänäkin vuonna. taiminarikka sijaitsee 
C kentällä pääsisäänkäynnin vieressä, paikka-
numero 6. siitä saat näppärästi mukaasi os-
tokset, kun on kotiinpaluun aika. narikka on 
maksuton. 

ohjELMa MESSUhaLLIn LavaLLa

Klo 11 mehiläiset puutarhassa

 Biologi ja mehiläistarhaaja Leena Lehtomaa 

 Varsinais – suomen mehiläishoitajista

Klo 12.30 Helpot vinkit ruovikon hävitykseen

 tero almi, Rantaparturit oy

klo 13.30 aurinkoenergia

 Erkka jäsperlä, telmarin oy

Klo 14.30 Ruoko – erinomainen materiaali hyötykäytettäväksi

 tero almi, Rantaparturit oy 

ohjELMa farMIaLUEELLa
Klo 10 – 16 suomen Estekanit ry:n viralliset estekisat

Klo 11 – 15  talutusratsastusta

Klo 12 Katrilli – Kouluratsastusnäytös musiikin tahdissa

Klo 13.30 Estekisat

Klo 15 Vauhdikas viestikisa

ohjELMa MESSUhaLLIn LavaLLa

Klo 11  terassielämää, mitä terassin suunnittelussa ja 

  toteutuksessa kannattaa ottaa huomioon

  maisemasuunnittelija tiina Kortelainen

Klo 12.30 työnäytöksenä vanhan ikkunan kunnostus

  mestarientisöijät, olli Koiranen

Klo 14.00 oikea kasvi oikeaan ruukkuun, 

  vinkkejä ruukkupuutarhan valintoihin

  maisemasuunnittelija tiina Kortelainen

ohjELMa farMIaLUEELLa

Klo 10 – 16 suomen Estekanit ry:n viralliset estekisat

Klo 11 – 15 talutusratsastusta

Klo 11.30 Katrilli – Kouluratsastusnäytös musiikin tahdissa

Klo 13  Estekisat

Klo 14.30 Vauhdikas viestikisa

 

LaUanTaIna 20.5.2017 SUnnUnTaIna 21.5.2017



A-laiturit 43 ja 45 Laiturit

Alberni Oy 174 Perävaunut jokaiseen tarpeeseen! - Koneenkuljetus-, lavetti-  
  ja umpivaunut, hydrauliset kippivaunut

AS-Kaitarainen Oy 3-4 Kaikki mitä pihallesi tarvitset! Pihasaunat, hirsimökit, vierasmajat  
  sekä paljon muuta.

Auto Palin 173 Automerkit Opel, Peugeot ja Volvo sekä S-drive palvelut

Autotalo Pelttari 176 Renault Trafic , Isuzu D-Max Dacia Dokker , Dacia Duster ,  
  Renault Kango , Suzuki Swift

CookKing-Suomi/ Kivilän Kone Ky 56 Pihagrillit, nuotiopadat, tulipadat

Elega 14-15 Kettiön ovet ja tasot

Ficon 133-140 FC-lumiaurat, -alusterät, -hiekoittimet ja -painepesulaitteet

GM Solar 47 Gm Solar myy aurinkosähkö- ja aurinkolämpöjärjestelmät 
  yksityisille, yrityksille ja maatiloille, kysy tarjous se kannattaa!

Hirsiveistämö Vesa Virtanen 53 ja 55 Hirsiset pihakalusteet ja puuvajat

Hormex Oy 30 ja 32 Terässavupiiput, hormisaneeraustuotteet- ja välineet

Iglusauna Suomi 83-86 Iglusauna, Iglu savusauna ja Iglu WC

Ikitaito Oy 9-11 Kivikorit pihan moneen eri tarpeeseen

Ikkunatiimi Hellsten 33 Lammin-ikkunat ja ovet sekä Nika-lasitukset

IS-Pipe 119 ja 121 Suihkukahvat, suihkuverhot ja lattiakaivon kannet

Jokeripelti Oy 46 Katto, ikkuna- ja julkisivuremontit

Jumissa Ay  Maastoautosafarit

Jätehuolto M. Helistölä Oy 26 Jätehuoltopalvelut

Kalannin Seudun Riistanhoitoyhdistys 37 Metsästys

Kalliokaivo Oy 120 ja 122 Maalämpöjärjestelmät, lämpöpumput, lämpökaivot, porakaivot,  
  porakaivopumput ja porakaivohuollot

Kaluste Viljanen 5-6 Pihakalusteet ja muut puutuotteet

Karjurock  Tapahtuman esittelyä

Kone Viitasalo 79-82 Husqvarna metsä-ja puutarhakoneet, Can-Am traktorimönkijät ja 
  Sea-doo vesijetit

Kymppi-Katto Oy 36 ja 38 Katto- ja ulkoverhousremontit - kotimaista takuutyötä

Laatukattila Oy 52 ja 54 LAKA lämmityskattilat ja lämpölaitokset

Laitilan Rautarakenne 49 ja 51 Japa Klapikoneet

Logosol AB 175 Farmers ketjusahalaitos moottorisahalle ja sähkösahalle, 
  Vannesaha 29". Suurempien tukkien halkaisusahaukseen ja  
  tarvikkeita tukkien siirtelyyn, esim. tukkivinssi ja tukinkäännin

Lumon Oy 68 Terassi- ja parvekelasitukset

Lännen Omavoima 34 Sähkönmyynti

Markkinointi M. Lehtinen 168-172 Lappikodat, tynnyrisaunat, Trapper mönkijät, Velocifero 
  sähkömopot sekä stella veneet

Masterpipe Oy 48 ja 50 Yrityksemme edustaa viemärisaneerauksia sukitus menetelmällä  
  omakotitaloihin ja käyttövesisaneerausksia.

MasterSauna 125 Ulkoporealtaat

Moottorisahataiteilija Jarmo Koivisto  Moottorisahaveistokset- ja näytökset

Navettanikkarit Tmi 28 Puucee-ratkaisut sekä käymälät. Meiltä myös kattavasti mökkien  
  jätevesiratkaisut sekä ekoasumisen muut tuotteet!

Omasauna 12-13 Saunat ja kylpytynnyrit

Oy Suomen Uimarituotteet Ab 25 ja 27 Uimari - Uima-altaat

PK-PUU 167 Monipuolinen valikoima puu- ja rakennustarvikkeita

Pohjanmaan Tiilirakenne Oy 67 Kotimaiset ja ce-testatut pönttöuunit

Pohjolan Putkiremontti 47 Viemärisukitukset, käyttövesiremontit, patteriputkistoremontit ja  
  asennukset

Prima-Rakentajat 129 ja 131 Korjausrakentaminen: Katot,ulkoverhoukset,ulkomaalaukset,  
  ikkunat ja ovet, sekä terassit

Puuhalli K&K 7-8 Puu- ja levytavarat, piharakennukset ja rakenteet sekä 
  puusepäntyöt

Puutyöliike A. Heikkilä Oy 95-98 Piharakennukset

Sector Alarm 130 ja 132 Kattava hälytysjärjestelmä kotiin ja yrityksille

Siirtonurmi.fi 31 Siirtonurmi

Siirtonurmikkotuotanto Viitanen Oy 39 Siirtonurmi

Suomen Laiturikauppa 109-112 Laiturit ja laituritarvikkeet

Telmarin 29 Aurinkosähköjärjestelmät

Termex-Eriste Oy 35 Selluvilla eristykset uudis- ja saneerauskohteisiin

Tmi Marko Rantanen 141-146 Kaivuutyöt, maansiirrot ja metsuripalvelut

Toyota Auto-Center 133-140 Toyota Proace, Toyota Hilux, Toyota Proace Verso, 
  Uusi Toyota C-HR

Turun Fimex Oy 69 ja 71 Kylpytynnyrit, tynnyrisaunat, pihasaunat, grillikodat ja huvimajat

Turun Sanomat 1-2 

Ugin Torimyynti 126 ja 128.  Makeiset, irtojäätelö ja pehmis

Ukin Lasi ja Kehys Ky 42 Terassilasitukset, lasikaiteet sekä lasitustyöt

Uudenkaupungin VPK  Esillä sammutuskalustoa

Valmet Automotive ja Veho 73-78 MB A-sarja, MB GLC-katumaasturi, sekä MB Vito -pakettiauto

Anneli Lilja 74 Erilaiset tekstiilit

CasadaFinland 3-4 Hieronta- ja liikuntatuotteet

Chas 67 Suomessa suunniteltuja ja valmistettuja lastenvaatteita arkeen ja  
  juhlaan sekä tytöille että pojille

Donna Taponero 73 Luonnonhoitovoiteet

Ewarco 47 Tuotteina lämmitys ja ilmanvaihto järjestelmät, maalämpö ja  
  aurinkoenergia

Floreti 75 Floreti-Kukkateline

Haloo maaseutu 41 Maaseudun kehittäjien yhteisosasto, jossa voit tutustua 
  maaseuturahaston tarjoamiin palveluihin ja 
  rahoitusmahdollisuuksiin. Tutustu  haloomaaseutu.fi 
  -verkkosivustoa, josta löydät yrittäjätarinoita maalta! 

Hi-Aper Oy 19-20 Kattomaalaukset ja pinnoitukset, julkisivu maalaukset, 
  kattoremontit konesauma, huopa, tiili ja profiilipeltikatot sekä  
  julkisivuremontit.

Holvisauna 43 Maa(savu)saunat, maakellarit, maisemoidut loma-asunnot

Honkarakenne Oyj 13 Omakotitalot, huvilat ja saunat

Hormistokeskus Oy 49 Savuhormien kuntotarkastus ja kunnostus, valmissavupiiput ja  
  hormisaneeraustarvikkeet.

HunajaHuone 72 Hunaja, ruusun terälehtihilloa, luomu smoothieta ja luomu 
  kombutsaa

Hämeen Laaturemontti Oy 10-11 Kattoremontit, pelti- ja tiilikatot paikallisilla asentajilla

Höyrylöyly.fi 3-4 

Iloinen Keittiö 63-64 keittiö-ja sisustutarvikkeet

Ilona Deco 52 Kulkurin Kartanon Kaunis-tuotteet, saippuat,  kosteusvoiteet ja  
  pyykkietikat. 

Jahtimestarin Kennel 17-18 Graniittipannut ja Sanelli veitset

Joensuun Sänkytehdas Oy 33-36 Kotimaiset premium luokan vuoteet

Järven Kello ja Kulta 76 La 20.5 Kalevala Koru edustajan erikoishintaisia löytyjä. 
  Su 21.5, Bering rannekello tarjouksia. Arvomme Tommy Hilfiger  
  kelloja!

Kalannin kaluste 53 Keittiökalusteet

Kalustetukku Pori 5-6 Charmia keittiöt ja kalusteet

Kastelli-Talot Oy 16 Omakoti- ja huvilarakentaminen, materiaalitoimituksesta 
  muuttovalmiisiin!

Kenkäkauppa Alina 81 ja 91 Satamäärin kenkiä! Kaikki hinnat alennettuja!

Koskenpään Herkku Oy  Suklaat, toffeet, marmeladia,maku siirapit, teetä, valkosipulit,  
  kurkkusalaatit, majoneesit ja sinapit.

Lindström 57 Matot, hygieniatuotteet ja henkilösuojaimet

LähiTapiola  48 ja 50 Liikennevakuutuksen bonusuudistus 

Lämpövilla 45 Huntton eristeet

Länsirannikon Ikkunat ja Ovet 46 Ikkunat ja ulko-ovet

Makeistehdas Makeidon 60 Vanhanajan makeiset, perinnelakritsit

mamaGo 71 Veikeät kotimaiset asusteet lapsille ja aikuisille: pipot,huivit ja   
  lastenvaatteet

Mariannen Laukkupuoti 80 Laukut ja lompakot

Medilaser Oy 69 Silmien laser-, ikänäkö- ja kaihileikkaukset

Mestari Entisöijät Ry 21-22 Entisöintituotteet

Metsavennad OU 26-25 Katajasta valmistetut sisustuspaneelit. Käsityönä tehdyt 
  huonekalut sekä mökit ja huvilat.

Neorex 1-2 Ruis Snack tuotteet

Novida - Ammattiopisto ja Lukio 42 Koulutuspalvelut nuorille, aikuisille ja yrityksille/yhteisöille

Nunnauuni 32 Nunnauuni Tulisijat

Ocean Spirit Oy 56 Merihenkiset sisustus- ja lahjatuotteet, sekä vaatteet

OP Lounaisrannikko 55 Esillä uusia pankin digipalveluja

Partylite 89 PartyLite, tunnelmatuotteet kotiin ja puutarhaan

Puu Markku Oy 14-15 Saunalauteet ja saunapaneelit

Puustelli 9 Keittiökalusteet

Puutarhuri Johanna Sillgren  Puutarhuri nevuontapalvelut ja pihasuunnittelu

Puutyö Salonen 82 Suomalaista käsityötä 

Rakennus- ja Laatoitus M. Elo 31 Käymälät ja kompostorit

Rauman Kaupunki 44 Tule asumaan Raumalle

Saariston Leipä 24 Saaristolaisleivät

Siivosen Kukkapirtti 77 Leikkokukkia ja ruukkukukkia sekä isustus- ja lahjatavaraa. 

Aika Pihalla 21-22 Kukkasipulit ja juurakot

Amalinda Oy 46 kotimaassa valmistetut lastenvaatteet, mm. Ruska ja Myllymuksut

Art Bouffant Oy 43-45 ja 53-54 Pihapatsaat

Birkenstock luotosen / 

Hanna Helin-Luotonen 56 Birkenstockin työ- ja vapaa-ajankengät

Clogs Company 36-37 puukengät, lompsat ja laukut

DNA Kauppa Oy 95 Dna:n tuotteet ja palvelut

Dolphin 96 Pesuvoimaa vedestä! Dolphin yhdistelmäpesurit

Elisa Oyj 101 Elisan operaattorituotteet ja palvelut

Ellän Kukka ja Taimi 12-13 Kesäkukat

Femix Oy 18 Puulle käsin maalatut käyttöesineet: korit, harjat, ovikyltit, 
  avainkaapit ym sekä painettuja kasseja

Fortum Markets Oy 97 Energiatehokkuuspalvelut, aurinkopaketit sekä sähkösopimukset

Hanska Heikki Oy 91-92 Puutarhakäsineet

Helmiprinsessa 50 Käsinvalmistetut korut

Ilonan Juhlaherkut 61-63 Makeita leivonnaisia, suolaisia piiraita ja sämpylöitä, 
  myös gluteenittomia leivonnaisia

Isontuvan Jäätelö Oy 88 Isontuvan tilajäätelöä ja -sorbettia omien lehmien maidosta.

Juhani Aitomaa Tmi 47 Nikkari työkalusäilytysjärjestelmä

Juholan Puutarha 24-25 Luomukasvatettuja yrttien, vihannesten ja kesäköynnösten taimia  
  sekä tomaatti-, kurkku-, yrtti- ym amppeleita Mustion Ruukilta

Kasvihuone Es-An Oy  Monexi tuotteet ja kasvihuoneet

Kimmon Kirves- ja Kaivuutyö 115 Erilaiset rakennus ja remontti palvelut sekä lasiterassit ,
  liukulasit ja parvekelasit

Kotileipomo Sonkkila 1-2 Aidon jauholeipomon lisäaineettomia herkkuja!

Kuitulinja Oy 30 Köydet, narut, muovipussit ja kassit

Köykänmäen Leipä 61-63 Juureen leivotut ruisleivät, juureen leivotut vehnäleivät ja 
  saaristolaisleipä

Lemun Kartanon Puutarha 10-11 Yrittien ja vihannesten luomu taimia

MANjaQVIST Gluteeniton Kotileipomo 61-63 Leipä ja makeat leipomotuotteet, raakasuklaa tuotteet

Maskun Erä ja Koira 17 Hobie poljettavat kajakit

Mella-Set 55 Yksilölliset puusepän palvelut- ja tuotteet. Lehtikuusesta 
  valmistetut viljelylaatikot ja kukkalaatikot

Muotitorppa Oy 89-90 Tekstiilinahkaiset tyyliasut

Nacombe Oy 29 Duo raastin julienne kasvispastan valmistaja

Nisupaakarit 98 kahvileipiä,ruokaleipiä ja puukkoja  

MESSUkEnTTä a            nro       MyynTIarTIkkELI

MESSUkEnTTä b            nro       MyynTIarTIkkELI

MESSUkEnTTä c            nro       MyynTIarTIkkELI

Anita Nordman  Perennat

Anne Nurmi  Hyötykasvitaimia ja kirsikkatomaatteja

Eila Lahtinen  Pienet käsityöt

Eveliina Leveä-Aho  Käsityöt

Laila Hannula  Käsintehdyt korut

Lauri Pirilä  Sokean harjat

Marja-Leena Maunula  Hellehatut

Mikko Heinonen  vihannekset sekä omatekemät muovipärekorit

Pirjo Leino  Pieniä käsitöitä mm. sukkia, lapasia, tyynyjä, essuja, kasseja jne.

Seija Paavola  perennanplanttuja, sekä pieniä puutarhakoristeita

Sirpa-Liisa Kurkilahti  Itsetehtyä hyvän mielen keramiikkaa

Ulla Holmberg  Taimia

Vakka-Opiston Puutarhapiiri  Taimia

pIEnToIMIjaT                           MyynTIarTIkkELI

Anne ja Juhani Kittilä Aasit näytillä

Helmivene Tilan alpakat näytillä. Myynnissä myös alpakan villa- ja lankatuotteita

Jaakkolan Tila Tilan sonni näytillä

Marjamäen Tila Minipossut, kilit ja karitsa näytillä

Mountains Highland Tilan ylämaankarjaa näytillä

Olli Lähtinen Porsaat näytillä

Suomen Estekanit ry Viralliset estekanikisat. Kisat järjestävät Suomen Estekanit ry. 
 Kisat järjestetään molempina päivinä. 

Suomen-Karvakaverit, Vakka-Suomi Vetokoira ja halittavia koiria

Titta Saramo Lampaat näytillä

Wasaborgin Talli Hevosia ja poneja näytillä ja näytöksissä. 
 Wasaborgin talli on täyshoito- ja valmennustalli

farMI                              

Joni Virtanen

Jätehuolto M. Helistölä Oy

Kasvihuone Es-An Oy

Kiinteistöpalvelu Silokivi Oy

Laitilan Wirvoitusjuomatehdas

Lindström

RSH-Turvallisuuspalvelut

U:gin Nostokori Oy

Ukin Putki Oy

Vehmaan Pk-Puu Oy

YARA

MESSUrakEnTaMISESSa MUkana

  Osastollamme voi tehdä itse kukkakimpun, sommitella sen 
  ja paketoida omaan tyyliin!

Sisustuspallobaari 62 Sisustuspallovalot irtopallobaarista

Sisustussuunnittelu Talvitie Design  Sisustus- ja tilasuunnittelu sekä sisustuskonsultaatiot

SK-Metalli Oy 23 Kotimainen kesäkeittiö / monitoimigrilli

Sunset Koru Oy 83 ja 85 Korut

Suomen Chilitarvike Oy 59 Chilintaimia ja chilituotteet

Suomen Niittysiemen Oy 65-66 Luonnonkukkien annospussit sekä niittyseokset. Oheistuotteet.

Suomen Tiimi-Ikkuna Oy 37 ja 39 Laadukkaat ikkuna- ja oviremontit vahvalla ammattitaidolla

Suomen Vahva - Katto 51 Katot- ja ulkoverhousremontit

Susan design - kotimaista käsityötä 67 rusettipipoja aikuisille ja lapsille, sekä muita asusteita

Tekniset Uusikaupunki 38 ja 40 TV-tarjous!

Tigo 78-79 Vaatteet, kengät ja huivit

Tmi Else Ruissalo 52 kynttilät, virkatut sisustustuotteet, sisustustaulut

Ukin Kaluste 27-28 keittiökalusteet, kylpyhuonekalusteet, komerokalusteet ja liukuovet

Uudenkaupungin Vanhat Talot ry 54 "esittelemässä Uudenkaupungin Vanhat Talot ry:n ja 
  Varaosapankin toimintaa,  
  2.-3-9.2017 järjestettävää puutalotapahtumaa sekä myynnissä  
  UVT ry:n Saana&Ollil –kuosin tuotteita"

Uusi-Optiikka 87 Kuivan Silmän Kunnon Palvelu sekä silmänpaineenmittaus

Valo-Koru 68 Hopea ja pronssi korut

Vantaan Energia 8 Roskasähkö

Warma-Uunit Oy 29-30 kotimaiset varaavat takat, pönttöuunit, puuliedet ja leivinuunein  
  varustetut takat sekä laadukkaat kamiinat ja kiertoilmatakat.  
  Puupihi-polttotekniikka.Takkasydämet, takkakasetit ja 
  vesikiertoiset takkasydämet

Vartsalan Vanha Koulu 88 ja 90 Vartsalan Vanhan Koulun valmistamia kynttilöitä sekä 

  lahja- ja sisustustuotteita

Verhoomo Wäkkärä 61 Koruja, huiveja, kääntöpuolihaimeita ja kortteja

Vernada Korut 70 Vernada Korut, suomalainen oivaltava käsintehty korusarja

Vertikas - Vertical Garden 58 Ruukkuratkaisut terassille, parvekkeelle ja pihalle

Virha Oy  84 Hammer- takorautatuotteet

VSP 38 ja 40 Valokuituliittymä

Oy Interbella Ab 102 Poresuuttimet, sihdit, veden suodattimet, Tip Top savisaippua,  
  nahanhoitotuotteet ja silmälasienpesuaineet

Palke 5 & 7 27 puu-, metalli- ja neulottuja käsityötuotteita

Perennataimisto Ekman 19-20 Kotimaiset Perennat

Piiraisen Viherpalvelu Oy 106-107 Kuntta

Pionien Koti 14 Pionit

Puukan Perenna 15-16 Kesäkukat

Rantaparturit 105 "Mynälahden ruoko" brändin alla kulkevat: kasvualusta, 
  ruokokate, huussikuivike. Rantapartureiden Käsityökaluja 
  omatoimiseen mökkikäyttöön

RE/MAX OmaanKotiin 38 Kiinteistönvälitys

Saaremaine Oy 94 Savujuustot ja savumakkarat

Sataideat 59 Autotarviketuotteita ja avainbaari

Sulopuu 114 Kaikkea puusta - lahjatavarat

Sundellin Puutarha 8-9 Kesäkukat ja Amppelit

Tarina-Asu Oy 60 Vaatteita

Tasalan Kaihdin 41-42 ja 51-52 Sälekaihtimet, markiisit , peililiukuovet,aurinkovarjot, 
  puutarhakalusteet , terassilämmittimet ja 
  komposiittiritilät terassille/parvekkeelle

Termex-Eriste Oy 116 Selluvilla eristykset uudis- ja saneerauskohteisiin

Tmi Kaija Hellberg 23 Käsinpainettuja "murre" teksteillä olevat lasten ja aikuisten  
  t-paidat, lasten bodyt ja tyynyliinat

Tmi Sami Koivisto / Suomishop 57 Suomi tuotteet ja suomi Finland 100

TULONI 99 Ihanat tekstiilit meiltä ja maailmalta

Ukipolis 61-63 Yritysneuvontaa, Yhteisillä eväillä lähiruoka kasvuun 
  Varsinais-Suomessa -hanke

Uudenkaupungin Kaupunki 4 Kaupunkiesittely

Uudenkaupungin Marttayhdistys 5-6 Taiminarikka ja arpajaismyynti

Uudenkaupungin Omakotiyhdistys ja 

Suomen Omakotiliitto 86-87 Toiminnan esittelyä ja lasten nikkarointi nurkka

Vakka-Taimi 31-33 Taimia

Victorian Puutarha 61-63 Kesäkukat, yrtit, taimet, vihannekset

Virte-Metalli Oy 3 Katto- ja seinäpellit, sadevesijärjestelmät ja aurinkosähkötuotteet

V-S Pihakivi Oy 103-104 Kiviasennukset ja vihersuunnittelu

MInIfarMI & kUkkaMESSUT MyyjäT ja ESITTELIjäT 2017
Vekkuli Production Oy 113-118 Aidosta lapinmännystä valmistetut Timapuu Grilli- ja 
  saunakodat. Telttasauna.

Verisure Oy 40 Verisure on Suomen suosituin kodin hälytysjärjestelmä, joka on  
  liitetty hälytyskeskuksen ympärivuorokautiseen valvontaan

Viherrakennus Tyykilä 41 Pihasuunnittelu, viherrakentaminen, hoitotyöt, Ambrogio 
  robottiruohonleikkurit

VSV-Yhtiöt 34 Energia-asiat

Kaikki oikeudet pidätetään. Muutokset mahdollisia.
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novida.fi

Haku käynnissä
Uudessakaupungissa elokuussa 

alkaviin koulutuksiin!

• AJONEUVOASENTAJA autoalan pt
• AUTONKULJETTAJA/YHDISTELMÄAJONEUVON-           

KULJETTAJA logistiikan pt
• KOKKI hotelli-, ravintola- ja catering-alan pt
• LEVYSEPPÄHITSAAJA kone- ja tuotantotekniikan pt
• LÄHIHOITAJA sosiaali- ja terveysalan pt
• MERKONOMI liiketalouden pt
• PROSESSINHOITAJA prosessiteollisuuden pt
• SÄHKÖASENTAJA sähkö- ja automaatiotekniikan pt
• TALONRAKENTAJA rakennusalan pt

ammatillisen perustutkinnon suorittaneille tai 
henkilöille, joilla on peruskoulun jälkeisiä opintoja.

Haku koulutuksiin 
osoitteessa
https://wilma.novida.fi

Lisätiedot:
Pasi Junttanen,
0440 886 342 tai
pasi.junttanen@novida.fi

novida.fi

Mitsubishi Electric 
FH-sarjan
ilmalämpöpumput

Uutuusmalli on suunniteltu Suomen ankariin 
olosuhteisiin ja Sinulle, jolle kelpaa vain paras. 
Se on markkinoiden hiljaisin ja ennen kaikkea 
tehokkain. Useita asumismukavuutta parantavia 
ominaisuuksia.    

2013

UUTUUS-

MALLI

Huolto, asennus ja myynti 
Huoltopalvelu aaltoNeN
liljalaaksonkatu 1 lH2, uki, puh. 0400 221 871

huoltopalveluaaltonen@pp.inet.fi

Laitilan Rautarakenne eli Japa on Suomalainen perheyritys Laitilasta, joka 
juhlii näin Suomen juhlavuotena samalla 40- vuotista taivaltaan kotimaise-
na polttopuukoneen valmistajana. Japa on yksi ammattikäyttöön suunnat-
tujen koneiden markkinajohtajista, mutta yrityksen kattavasta mallistosta 
löytyvät oikeat tuotteet myös mökkeilyyn ja vapaa-ajan käyttöön.

Japa on Minifarmilla mukana osastolla A 49 ja 51. Esillä messuilla ovat 
Japa 305 + road sekä Japa 235. Molemmat konemallit on suunnattu käyt-
tötarkoitukseltaan juuri omakotiasujien ja mökkiläisten tarpeisiin niin siir-
rettävyyden, kuin käyttövoima vaihtoehtojen monipuolisuudellakin.

- Klapikone ei ole enää pelkästään ammattilasten väsymätön työjuhta ura-
kointiin, vaan valikoimasta löytyy näppärät vaihtoehdot myös kotipihalle ja 
mökille eli tänä päivänä kone on jokaisen harrastajankin saatavilla. Tär-
keimpiä ominaisuuksia onkin juuri liikuteltavuus, jotta koneen siirtäminen 
on vaivatonta, kertoo japan kotimaan myyntijohtaja Seppo Haapala.

Yrityksessä panostetaan jatkuvasti uusiin innovaatioihin ja kaikki koneet 
ovatkin oman tuotekehityksen tulosta. Uusimpia kehitystyön tuloksia ovat 
perfect split - halkaisumenetelmä ja perfect clean – puhdistusmenetelmä. 
Kehitystyössä tärkeimmäksi asiaksi nousee kuitenkin turvallisuus.

- Siitä lähdetään, että turvallisuus on kaikkein tärkein asia ja siihen on 
panostettu luomalla erilaisia järjestelmiä suojaamaan käyttäjää, Haapala 
korostaa.

Oikein käytettynä kone on aina erittäin turvallinen ja hyvä työtoveri pie-
nemmälle tai isommalle työmaalle, toteaa Haapala naurahtaen.  Samalla 
hän toivottaa messuvieraat tervetulleeksi Minifarmille seuraamaan työ-
näytöksiä ja valitsemaan omaa kone yrityksen kattavasta valikoimasta!

kLapEja raUTaISELLa oTTEELLa jo 40 vUoTTa!
- japa - oIkEa konE joka LähTöön! -

Logosolin ensimmäinen sahalaitos  esiteltiin vuonna 1989 ja Logosol – 
sahalaitos muodostaa edelleen pohjan tuotevalikoimaan. Sahalaitok-
sissa on vankka rakenne, äärimmäinen tarkkuus, uudet ominaisuudet 
ja parannettu rakenne. Ne on helppo pystyttää suoraan sinne, missä 
tukit ovat. Suurin osa sahureista on sitä mieltä, että paras asia sa-
halaitoksessa on sen tuottama tyytyväisyyden tunne, kun sahaat itse 
puutavarasi.

Yrityksen tuotteita käytetään pienimuotoiseen puunjalostukseen. Tär-
kein asiakasryhmä sahalaitoksille onkin yksityiset metsänomistajat ja 
maanviljelijät, jotka haluavat itse jalostaa puita hyötykäyttöön. Joka-
vuotiset tuulenkaadot päätyvät useimmiten polttopuiksi tai hakkeeksi. 
Näppärillä sahalaitoksilla voikin pienemmät erät puita helposti saada 
itse sahattua omaan hyötykäyttöön.
Sahalaitoksia menee moniin muihinkin käyttötarkoituksiin, esimer-
kiksi mökkiläisille ja muuten puusta ja puuntyöstöstä kiinnostuneille 
kuluttajille ja yrityksille. Lisäksi Logosolilta löytyy sahalaitosten lisäksi 
muitakin tuoteita puusepänverstaille ja höyläämöihin. Laajasta vali-
koimasta löytyvillä tuotteilla voi valmistaa lähes kaikkea seinähirsistä 
lattialistoihin.

Logosolilla on mukana messuilla Farmers ketjusahalaitos moottorisa-
halle ja sähkösahalle, vannesaha 29” suurempien tukkien sahaukseen 
sekä tarvikkeita tukkien siirtelyyn. 

LogoSoL – joka MIEhEn SahaLaITokSET!
- käSITTELE oMaT pUUSI ITSE-

LogoSoLIn MonIpUoLISEEn vaLIkoIMan SEkä TyönäyTökSIIn pääSET TUTUSTU-Maan oSaSToLLaa 175



farMI
& ELäIMET

Helmiveneen alpakat ovat alusta asti olleet mukana farmilla ihastuttamassa vieraita! 
tänä vuonna vierailemaan tulee utelias sihvertti joka on leikkisä ja aina tunkemassa 
nenäänsä joka paikkaan. mutta tosipaikan tullen sihvertti asettuu heinäpussin alle mais-
kuttelemaan heinää! Bambi onkin tapahtumissa se uteliaampi ja rohkeampi ja tulee ih-
misten luokse tutustumaan. yhdessä he ovat loistava pari keikkailemaan, kun harvoin 
riitelevät –  joskus kyllä! 
Helmiveneen laadukkaat alpakkatuotteet myös myynnissä farmilla! Helmivene suosii 
kaikissa tuotteissa luonnon omia materiaaleja sekä tuotteita, jotka voidaan kierrättää. 
tervetuloa tutustumaan alpakanpehmoiseen Helmiveneen maailmaan!

farmialueen hurmaavat maatilan eläimet esittäytyvät jälleen. Luvassa on jännit-
täviä hevosaiheisia näytöksiä sekä estekanien viralliset estekisat. 
Tervetuloa kaikki rapsuttamaan ja ihailemaan farmin pörröisiä ja suloisia eläimiä!

Luvassa on kouluratsastusnäytöstä musiikin tahdissa, estekisat ja vauhdikasta viestikisaa molempina messupäivinä. talutusratsastusta ja 
kärryajelua on mahdollisuus päästä kokeilemaan poneilla Lilly, napsu ja ylva. Valjakkoajelutusta suomenpienhevosella Elounelman kyydit-
semänä. 
Wasaborgin talli on suomen Ratsastajainliiton hyväksymä ratsastuskoulu, joka toimii Uudenkaupungin keskustan tuntumassa. ohjaksissa 
toimii ratsastuksenohjaaja Laura Rinne, joka vastaa ratsastuskoulun toiminnasta. Kaikenikäisille ja tasoisille ratsastajille on tarjolla rat-
sastustunteja.  talli järjestää myös erilaisia kursseja ja leirejä. Käy tutustumassa lisää wasaborgintalli.fi. 

messuviikonloppuna järjestetään molempina päivinä estekanikisat. Kisat järjestävät suomen Estekanit ry. Vaikeustasoja on yhteensä 5, 
joista jokainen nähdään vähintään kerran messujen aikana.

Kanien estekilpailuja on harrastettu suomessa jo vuodesta 2004 lähtien ja harrastus kasvaa suosiota kokoajan. 
jos sinulla on oma pitkäkorva ja haluaisit tulla kokeilemaan estehyppyä, niin ilmoittaudu rohkeasti mukaan! 
ilmoittautua voit osoitteessa suomenestekanit.net. tervetuloa kilpailemaan ja viettämään päivää messuille!

mE otEtaan REnnosti FaRmiLLa! 
nämä uteliaat vaaleanpunaiset possut viihdyttävät messuväkeä 
tänäkin vuonna!

suloiset kilit Huurre, Usva ja tuisku ja minipossu Pikku myy viihdyttävät 
messuvieraita varmasti. 

moUntain`s HiGHLanD on vehmaalla sijaitseva tila, 
joka kasvattaa ylämaankarjaa. naudat laiduntavat vapaana 
koko elämänsä ja syövät ainoastaan korsirehua. ylämaan-
karja on hitaasti kasvava rotu, joka vaikuttaa positiivisesti 
sen lihan ominaisuuksiin. Eläimet ovat sosiaalisia, mutta 
myös alkukantaisia. 

TULE TapaaMaan vIIME kEväänä SynTynEITä kavErUkSIa ELSaa ja ESMEraLdaa! 
onnELLISIa ja vapaana kaSvanEITa LEhMän aLkUja vEhMaaLTa. 

TULE 
rapSUTTELEMaan 

ja haLIMaan 
SUoMEn 

karvakavErEIdEn 
koIrIa!

hyppää MUkaan MyöS 
vETokoIrIEn 

kyyTIIn! 

UTELIaaT ja LEIkkISäT aLpakaT SIhvErTTI ja baMbI paraISILTa

HiGHLanDERit Ensi KERtaa FaRmiLLa!

Kuvat: maija suni 

vaUhdIkkaaT 

pITkä-
korvaT!

nöf!

vaUhdIkkaITa näyTökSIä ja TaLUTUSraTSaSTUSTa Tarjoaa waSaborgIn TaLLI

nUoRiHERRa LiPtUs 
saapuu vierailemaan tänäkin vuonna jaakkolan tilalta 
Kalannin Vellualta. Rapsuttelusta pitävä Liptus on rauhalli-
nen ja ihmisrakas. Liptus saattaakin yllättää rapsuttelijansa 
märällä pusulla!

kaLannIn orIvoLLa aSUSTavaT IhMISrakkaaT 
ahvEnaMaanLaMpaaT MInI ja TEpa vaLLoITTavaT 
MESSUväEn SydäMMET. 

MUIS-
kIS!

maRjamäEn tiLan PiEnEt HURmURit tULEVat taas! 



Avoinna
Ma-pe 8-17

La 9-13

Ketunkalliontie 3
Uusikaupunki

Puh. 8466 300
fax 8423 012

MEILTÄ TARVIKKEET PUUTARHAAN JA MÖKILLE!
RUOHONLEIKKURI 4-T 3,5HP
XTP100A
- sylinteritilavuus 118 cm³
- leikkuuleveys 40 cm
- leikkuukorkeus 25 - 75 mm
- leikkuukorkeuksien lukumäärä 7
- ruohonkeruupussin tilavuus 40 l
- veto: työnnettävä

229,-

RUOHONLEIKKURI 4-T 5,5HP 
XTP101
- leikkuuleveys: 51 cm
- leikkuukorkeus: 25 - 80 mm
- leikkuukorkeuksien lukumäärä: 10
- ruohonkeruupussin tilavuus: 60 l
- veto: itsevetävä

429,-

149,-
TRIMMERI 2-TAHTI 26CC (SIIMA)
XTP102
- sylinteritilavuus 26 cm³
- teho 0,8 kW
- siiman paksuus 2 mm
- leikkuualue 300 mm
- paino 5,2 kg
- tärinätaso 13 m/s²

TERASSI- / 
YLEISRUUVI 4,2X55MM 
200KPL AISI410 RST

9,90 9,90

PUUÖLJY 
KIRKAS 2,7L
WK100

PUUÖLJY 
RUSKEA 2,7L
WK101

12,9012,90

PUUÖLJY 2,7L 
MUSTA
WK119

PUUÖLJY 2,7L 
HARMAA
WK120

12,908,50 12,9012,90

SAUNAVAHA 
0,9L MUSTA
WK111

SAUNAVAHA 
0,9L HARMAA
WK112

SAUNAVAHA 0,9L 
RUSKEA
WK113

SAUNASUOJA 
0,9L KIRKAS
WK116

12,90 19,90 99,00

PUNAMAALI 
10L
WK110

PELTIKATTOMAALI 
9L MUSTA
WK121

LAUDESUOJA 
1L KIRKAS
WK114

RAIVAUSSAHA 2-T.42,7CC 
(SIIMA,KOLMIT,RAIV.T)
XTP103
- teho 1,25 kW
- leikkuupään pyörimisnopeus 6500 rpm
- tilavuus polttoainesäiliö 1,2 l
- tärinätaso 7,5 m/s²
- paino (ilman terävarustetta) 7,4 kg

99,-

PAINEPESURI 
130BAR1800W /230V 
FAST PLUS 130
LAV111
- max. paine 130 bar
- vesimäärä 420 l/h
- moottori 1,8 kW / 230 V
- pesuletku 4 m
- virtajohto 3 m

79,- 9,90
79,-

LAITURITIKKAAT 
ALUMIINI 4-ASKELM.
AT4L
- 4-askelmaiset
- pituus 1800 mm
- leveys 520 mm
- paino 7 kg

Meiltä kattava 
valikoima 

kaasugrillejä.

Hinnat alk. 199.-

MEILTÄ MYÖS 
NESTEKAASUT  

21,90/11kg täyttö

UUdEnkaUpUngIn oMa-
koTIyhdISTyS järjESTää  

LapSILLE 
SUpErSUoSITUn 

nIkkaroInTI-
nUrkkaUkSEn. 

waSaborgIn TaLLI järjESTää farMIaLUEELLa TaLUTUSraTSaSTUSTa ja 
kärryajELUa kLo 11 – 15 MoLEMpIna päIvInä.MonIpUoLISTa ohjELMaa 

farMILLa
SUoSITTUa ToIvEpUUhaa TarjoLLa MInIfarMILLa!

jUMISSa ay:n ToIMInnaLLISELLa 
oSaSToLLa pääSET kokEMaan 

MaaSToaUToSafarIn TUnnELMaa 
Ihan oIkEaLLa MaaSToaUToLLa. 

koE jännITySTä ja 
haUSkoja hETkIä aLan 

aMMaTTILaISEn kyydITSEMänä. TErvETULoa nIkkaroIMaan oSaSToLLE c 86-87.

UUdEnkaUpUngIn vpk 
ESITTELEE kaLUSToaan 

MESSUkEnTäLLä a. 

MahdoLLISUUS pääSTä 
hyppääMään oIkEan 
paLoaUTon kyyTIIn!

toiminnaLLinEn 
PUUHaPUisto LaPsiLLE! 
maHDoLLisUUs istaHtaa 

oiKEasti tRaKtoRin ja 
KaiVinKonEEn Hyttiin, 

sEKä KaiVaa iHan oiKEaLLa 
KaiVinKonEELLa! 

KUULE KonEiDEn PöRinä ja 
KoE oiKEaa FaRmin 

tUnnELmaa!

TrakTorIpUISTo farMILLa

TULE MUkaan!

ELäInnäyTökSIä 

farMILLa ja 

ESTEkanIEn 

ESTEkISaT 

MoLEMpIna 

MESSUpäIvInä!

SEUraa SUoMEn 

MESTarIn 

MooTTorISaha-

vEISToS näyTökSIä 

a kEnTäLLä! 



Palveluntarjoaja:  
LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö

Vahingottomalla 
ajolla saat  

parhaan bonuksen 
kaikkiin autoihisi  
– myös kakkos- tai  

kolmosautoosi.
lahitapiola.fi/autovakuutus

Olemme mukana  
Minifarmimessuilla.  

Tervetuloa osastollemme 
tutustumaan vuoden 

kovimpiin autouutuuksiin!
PARHAISSA MERKEISSÄ:

RAUMA: Lukkovahe 3. Metallitie 2. www.autopalin.fi
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CELLO-KEITTIÖIDEN EDUSTUS, MYYNTI JA ASENNUS!!

LEfANT MYrKKYMAALIT JA KÖYDET vENEISIIN NYT MEILTä!

3200
/0,75L

3400
/0,75L

Lefant Tf on tehokas biosiditön,kova pohjaväri sisäjärvi- ja rannik-
kokäytössä oleville purje- ja moottoriveneille. väri kestää nopeuksia 
aina 50 solmuun asti ja kiinnittyy useimpiin pohjamateriaaleihin. Sillä 
voi maalata myös alumiinia.

Lefant Tf-Hard Antifouling-maali
valk., musta, sin.

Lefant Mark 5 semi hard Antifouling-maali
valk., musta, sin.
Lefant Mark 5 on tehokas, biosiditön puolikiiltävä pohjaväri sisäjärvi- ja 
rannikkokäytössä oleville purjeja moottoriveneille. väri kestää nopeuksia 
aina 35 solmuun asti. Mark 5 kiinnittyy hyvin ja sopii hyvin käytettäväksi 
useimpien pohjamateriaalien kanssa. Sillä voi maalata myös alumiinia.

SOpII 

KAIKILLE 

pINNOILLE

0 89
/m

Kestopuu 28x95, 
viistetty, vihreä

0 99
/m

Kestopuu 28x95, 
viistetty, ruskea

1 00
/kpl 1 69

/m

Mökkilattialauta 
28x145 omtl

2990

Sähkösavustin rMB Nordic
1100 W, rosteri, puiset kädensijat.
Sis. ritilän, rasvapellin, jalat ja purupellin.

269 00

Loimusavustin Harvia

Bosch painepesuri AQT 37-13
Energiatehokas automaattisen pysäytystoiminnon ansiosta
Helposti käytettävä pikaliittimien ja sisäänrakennetun 
tarvikepitimen ansiosta
Maks. paine: 130 bar
Moottorin teho: 1.700 W
Maks. kuljetusmäärä: 370 l/h
Maks. tulolämpötila: 40 °C
Liitäntäjohdon pituus: 5 m
Letkun pituus: 6 m (pvC) 
paino (ilman tarvikkeita): 6,5 kg
Suulakkeet: 3-in-1-suutin 
Alaskäännettävä kahva
Innovatiivinen letkun säilytyspaikka
Sisäänrakennettu tarvikepidin
pikaliittimien SDS-järjestelmä
Automaattinen pysäytysjärjestelmä
vedensuodatin
pesuaineen annostelujärjestelmä
Takuu: 2 vuotta

199 00

129 00 690
/4kpl

1195
/5sk

Biolan puutarhamulta 40l

puutarhamulta Goodiy 40 l 

perävaunu Muuli 1250 xl 
Kuumasinkitty, lehtijousellinen peruskärry. Lavan sisämitat 
265 x 125 cm, laitakorkeus 21 cm. Kokonaispituus 387 cm, 
kokonaisleveys 164 cm.

699 00
(799,-)

GrILLIKAUSI 
ALKAA! 

GrILLIT JA 
GrILLAUSTArvIKKEET 

SAApUNEET!

HYvä vALIKOIMA 

pIHALAATTOJA!

Esim. betonilaatta 30x30 
harmaa, sileä/ura

fXA ruohonleikkuri 
SM511  
fXA 139 cm³:n OHv -moottori
Sivullepuhallustoiminto ja bioleikkuu
Leikkuuleveys 51 cm
Keskitetty leikkuukorkeuden säätö 
paino 26 kg
pyöräkoko edessä ja takana 180mm
polttoaineeksi suositellaan 
pienkonebensiiniä
polttoainesäiliön tilavuus 1 L

NOPPERLAN KARTANO
> KOTIELÄINPIHA JA KESÄKAHVILA 

AVAUTUU KESÄKUUSSA.

> NOPPERLAN ANTIIKKIMARKKINAT 
1.-2.7.2017

Lisätietoja: 
www.nopperla.fi

THE ANIMALS AND FRIENDS // MICHAEL MONROE
ANTTI TUISKU // BENJAMIN PELTONEN // VESALA

LAURA VOUTILAINEN // JARI SILLANPÄÄ // THE 69 EYES 
NIKKE ANKARA // SONATA ARCTIKA// ARTTU LINDEMAN

VARUSMIESSOITTOKUNNAN SHOWBAND 
ELLINOORA // SANTA CRUZ // FINNHITTIEN KUNINKAAT       

             karjurock, www.karjurock.fi

HUOM! 3PV. EARLY BIRD -LIPPU VAIN 70€ (norm. 95€)
LIPUT: WWW.TICKETMASTER.FI/KARJUROCK

Valmistaja:
Ukin Kaluste Ville Ruohola Oy

Arolantie 1, 23500 Uusikaupunki
puh. 02 841 3619

www.nayttamo.fi
myynti@nayttamo.fi

KEITTIÖKALUSTEET KYLPYHUONE JA SÄILYTYS LIUKUOVET

MENOSSA MUKANA MINIFARMILLA!

www.laaturemontti.fi Turun yksikkö

SOITA 02 3619 7961

Nyt se 
vuotaa,
emäntä 
huokaa
Korjaa katto ennen kuin 
kosteus pääsee rakenteisiin!

•  Katto 2 päivässä
•  Tehokas ja laadukas asennuskonsepti
•  Vesivekin kestävät kattovarusteet
•  Tuotteet omalta tehtaalta, ilman välikäsiä

Pyydä tarjous ja voita

ILMAINEN 
KATTOREMONTTI! 

Katso laaturemontti.fi

Paikalliset 
pojat! 

tänä vuonna Farmilla puruista, pölyistä ja 
kovasta pörinästä vastaa jarmo Koivisto. 
Kangasalta, suinulasta kotoisin oleva Koi-
visto 55v. on kiistatta suomen yksi kovim-
mista moottorisahaveistäjistä. miehellä on 
taskussaan kolme kultaista mitalia mootto-
risahaveiston sm-kisoista. 

Ensimmäinen veistetty kapula tuli ulos 
omasta jarmon tehtaasta vuonna 1994. 
siitä lähti käyntiin harrastus, joka on mat-
kan varrella muuttunut osittain leipätyök-
sikin. Koiviston käsissä puu muuttaa muo-
toaan näppärästi ja toivomuksesta mieheltä 
voi tilata melkein mitä vain. 

myytävänä minifarmilla jarmolla on erilai-
sia eläimiä mm. huuhkajapöllöjä, joutsen ja 
isompi kävelevä karhu. tule ihastelemaan 
sahataiturin näytöksiä minifarmille a- ken-
tälle ja tekemään kauppaa veistoksista 
omaan pihaasi tai puutarhaan.

pUrU LEnTää ja TaIdETTa SynTyy SUoMEnMESTarIn oTTEIn!



Kalustetukku.fi
K E I T T I Ö T  •  K O M E R O T  •  K Y L P Y H U O N E E T  •  L I U K U O V E T

Löydät meidät jää- 
hallista osastoilta 5–6.

MINIFARMI
JA KUKKA- 
MESSUILLA

20.–21.5.

Olemme mukana  
Uudenkaupungin

Charmia  
kotiin

 Kotimaiset Charmia- 
 keittiöt ja apukeittiöt

 Kylpyhuonekalusteet

 Komerot ja liukuovet

PORI Mutteri
Haapamäentie 2 | 050 381 5231 
Ma-pe 9-17, la 10-14

TURKU Ravattula
Reivikatu 1 | (02) 253 9690 
Ma-pe 9-18, la 10-14

 Ilmainen suunnittelupalvelu
 Nopeat toimitusajat
 Kuljetus- ja asennuspalvelu
 Kauttame myös rahoitus

ISUZU D-Max -mallisto alkaen Space Cab 1.9 TDi 4WD 6MT LX 29 995 € + toimituskulut 600 € = 30 595 €. 
Malliston EU-yhd. 7,0–7,8 l/100 km, CO2-päästöt 183–205 g/km. Kuvan auto erikoisvarustein. *LS-varustetasosta alkaen.

KANTAVUUS
1 000 kg

VETOKYKY
 3 500 kg

PERUUTUS-
KAMERA *

TAKUU 5 v /
100 000 km

HILJAINEN
OHJAAMO

EI TARVITSE 
AdBlue®:ta

TRUCK DNA

Uusi Isuzu D-MAX -pickup on testattu kaikista haastavimmissa olosuhteissa. Uuteen D-MAXiin on koottu 
Isuzun yli 90 vuoden tietotaito raskaan kaluston ja yli 80 vuoden kokemus dieselmoottoreiden valmistuksesta. 
Isuzu on ainoa pickup-valmistaja, joka valmistaa vain hyötyajoneuvoja. Raskaan kaluston DNA näkyy ja tuntuu. 
Markkinoiden nykyaikaisimmassa dieselmoottorissa tehontuotto ja polttoaineenkulutus ovat optimoitu. 
Moottori ei myöskään vaadi -11°C:ssa jäätyvää AdBlue®-nestettä uusien Euro6-päästönormien täyttämiseksi. 
Markkinoiden paras vetokyky 3 500 kg ja yli 1 000 kg kantavuus tekevät D-MAXista markkinoiden parhaan 
työkalun.

Nykyaikaisin moottori. 
Ei lisäaineita. Ei ongelmia.

ENSIESITTELYSSÄ TÄYSIN UUSI

ISUZU D-MAX 

Katso paikkakuntakohtainen 
aikataulu www.isuzu.fi 

TAKUU 5 v TAI 100 000 km

alk. 29 995 €
+ tk 600 €

Tavarakuljetukseen täydellinen valinta – 4 vuoden takuulla.

TRAFIC NAVI EDITION -kampanjamallin vakiovarusteet mm.  
Media Nav 2.0 -multimediajärjestelmä värinäytöllä ja suomenkielisellä navigoinnilla, radio, 
Bluetooth, USB- ja AUX-liitännät, ilmastointi, vakionopeussäädin, Eber-lisälämmitin ajastimella, 
peruutustutka ja -kamera, sade- ja valotunnistin, etusumuvalot, nahkainen ohjauspyörä ja 
kolmitoimiavain

Renault TRAFIC dCi 125 TwinTurbo L1H1 5,2 m3 NAVI EDITION, 33 190 €, sis. tk 600 €. CO2 155 g/km, EU-yhd. 6,0 l/100 km. Teho 125 hv/320 Nm. Vetopaino 750/2 000 kg. 
Renault MASTER dCi 145 TwinTurbo L2H2 10,8 m3 NAVI EDITION, 38 290 €, sis. tk 600 €, CO2 183 g/km, EU-yhd. 7,0 l/100 km. Teho 145 hv/360 Nm. Vetopaino 750/2 500 kg.
Tarjousta ei voi yhdistää muihin etuihin eikä koske aiemmin tehtyjä tilaussopimuksia. Kampanja voimassa 31.5.2017 asti. Kuvan autot erikoisvarustein. 
Takuu 4 vuotta tai 100 000 km, sisältäen 24 h tiepalvelun.

Renault NAVI EDITION
Lisäksi vanerointi ja vetokoukku veloituksetta! Etusi jopa 1 600 €

* Renault Master – paras suuri pakettiauto myös 2017.
Lähde: Saksan suurimman katsastuslaitos Dekran laaturaportti 2017.

Master Navi Edition -mallisto alk.

38.290 € sis. tk 600 €
L3H2 tavaratilan pituus 3,73 m

Trafic Navi Edition -mallisto alk. 

33.190 € sis. tk 600 €
L2H1 tavaratilan pituus 2,94 m

(läpilastausluukku avattuna 4,15 m)

MASTER NAVI EDITION -kampanjamallin vakiovarusteet mm. 
Renault R-Link Evo -multimediajärjestelmä värinäytöllä ja suomenkielisellä 
navigoinnilla, radio, CD, Bluetooth, USB- ja AUX-liitännät, ilmastointi, vakio-
nopeussäädin, Webasto-lisälämmitin ajastimella, peruutustutka ja -kamera ja 
kolmitoimiavain.

VARUSTELLUIN, LAADUKKAIN*, PISIN,...

Vakiovarusteina mm. lisälämmitin ajastimella, peruutuskamera  
ja -tutka, navigointi ja kolmitoimiavain.

DACIA DUSTER BLACK SHADOW 
bensaturbo etuveto 17 599 €, neliveto 20 599 €, dieselturbo neliveto 21 599 € 

Ennakkomyynnissä nyt myös etuveto diesel EDC-automaatti 21 599 €

VUODEN
TAKUU3TAI 100 000 KM

SISÄLTÄÄ 24 h TIEPALVELUN

www.dacia.fi
Duster TCe 125 S&S 4x2 Black Shadow, hinta 16 999 € + toimituskulut 600 €, CO2-päästöt  138 g/km, EU-yhd. 6,1 l/100 km. TCe 125 S&S 4x2 CO2-päästöt 145 g/km, EU-yhd.  
6,4 l/100 km. dCi 110 4x4 CO2-päästöt 123 g/km, EU-yhd. 4,7 l/100 km. dCi 110 4x2 EDC-aut CO2-päästöt 116 g/km, EU-yhd. 4,5 l/100 km. 

Dacia Duster Black Shadow -erikoismallin kattava vakiovarustelu häikäisee. Vakiona mm. MediaNav-multimediajärjestelmä, peruutustutka, nahkapäällys-
teinen ohjauspyörä, vakionopeudensäädin ja musta design -paketti sisältäen esimerkiksi 16” kevytmetallivanteet. Moottorivaihtoehdot ovat bensiini TCe 
125 etu- tai nelivetoisena ja diesel dCi 110 nelivetoisena. Lisäksi nyt ennakkomyynnissä myös etuveto diesel EDC-automaatti. Tule ja osta oma Dacia 
Duster Black Shadow!

Dacia Duster Black Shadow

Kaikilla herkuilla, 
ilman lisähintaa!

ISUZU D-Max -mallisto alkaen Space Cab 1.9 TDi 4WD 6MT LX 29 995 € + toimituskulut 
600 € = 30 595 €. Malliston EU-yhd. 7,0–7,8 l/100 km, CO2-päästöt 183–205 g/km. 
Kuvien autot erikoisvarustein. *LS-varustetasosta alkaen.

Nykyaikaisin moottori. Ei lisäaineita. Ei ongelmia.
Uusi Isuzu D-MAX -pickup on testattu kaikista haasta-vimmissa olosuhteissa. Uuteen D-MAXiin on koottu Isuzun yli 90 vuoden 
tietotaito raskaan kaluston ja yli 80 vuoden kokemus dieselmoottoreiden valmistuksesta. Isuzu on ainoa pickup-valmistaja, joka 
valmistaa vain hyötyajoneuvoja. Raskaan kaluston DNA näkyy ja tuntuu. Markkinoiden nykyaikaisimmassa dieselmoottorissa 
tehontuotto ja polttoaineenkulutus ovat optimoitu. Moottori ei myöskään vaadi -11°C:ssa jäätyvää AdBlue®-nestettä uusien 
Euro6-päästönormien täyttämiseksi. Markkinoiden paras vetokyky 3 500 kg ja yli 1 000 kg kantavuus tekevät D-MAXista 
markkinoiden parhaan työkalun.

TAKUU 5 v TAI 100 000 km

Näyttelyssä mukaNa Nämä ja 
myös muita malleja!

kaNNattaa tulla kysymääN reiluja 
messutarjouksiamme!

kari asikainen  
p. 040 1618611terVetuloa osastollemme 

TULE ASUMAAN RAUMALLE!

Tutustu idylliseen 
kaupunkimme messuhallin 

B osastolla 44!

Tule tutustumaan NIKKARIIN Minifarmi  -
messuilla !   www.nikkari.net

NIKKARI on kätevä, kestävä ja parempi säilytys
KAIKILLE työkaluille, puutarhaan, käsitöille, ym.

Huolto Rengas

LAIHO
Autotehtaankatu 9, Uusikaupunki

puh. (02) 842 4500
www.nesteuki.fi

TÄYDEN PALVELUN 
URHEILULIIKE. 

 
 

Kun mielessäsi on loma-asumisen mukavuudet, rannan ehostus, rakentamisen suunnittelu, tai remontin aloitus, käännä katseesi minifarmille!
 

tule keskustelemaan huvila- ja piharakentamisen ammattilaisten kanssa ja löydä parhaat vinkit juuri omalle mökille. minifarmin kentät ovat pullollaan erilaisia 
vapaa-ajan asumisen malleja sekä sauna-, kota-, laituri-, ja piharakennusten vaihtoehtoja. Kiinnostaisiko savusauna, ulkoporeallas, kylpytynnyri vai uima-allas? 

mikä täydentää juuri sinun vapaa-aikaasi ja tekee mökkireissustasi rentouttavamman?
 

suurempien hankintojen lisäksi Farmin kentiltä löytyy ratkaisut pienempiinkin tarpeisiin. markiisit, kesäkalusteet, grillit, paistinpannut tai vaikka iloiset keittiötarvikkeet 
kuuluvat minifarmin kattavaan tuoterepertuaariin.

TULE MInIfarMILLE vErTaILEMaan vaIhToEhToja ja hakEMaan IdEoITa MökkEILyyn TaI MUUTEn vaIn vapaa- aIkaan. 
oLE vaLMIIna, SILLä kESä aLkaa nyT!

MökkIkaUSI aLkaa MInIfarMILTa!

honkarakEnnE oyjpUUTyöLIIkE a. hEIkkILä oyTUrUn fIMEx oy

SUoMEn LaITUrIkaUppa

kaSTELLI-TaLoT oy

aS-kaITaraInEn oy

paLjon ja vaIkka MITä 
MökkEILyyn ja vapaa-aIkaan!



Tehtävämme on 
pitää huolta

Vuokrapalveluillamme 
säästät aikaa, rahaa ja 
vaivaa - hyötyä jokaiseen 
työpäivääsi.

Vuokraa parempi 
tulevaisuus ja ota yhteyttä 
myyntiimme!

Asiakaspalvelu p. 020 111 600

www.lindstromgroup.com/fi

messutarjous

alinenkatu 19, u:ki

8

Verkossa:
tilaajapalvelija.fi/ 

kesalehti

Puhelimitse:
p. 02 770 2626  

(ma-pe klo 8-16)Tilaa
helposti!

Kesä tulee taas!
Ota oma paikallislehti  
kesäseuraksesi
ja rentoudu
lukunautinnon parissa.
 
Se piristää päivää 
- satoi tai paistoi.
 
Soita meille tai tilaa 
heti verkosta.  >>

Tilaa
nyt oma  

kesälehtesi!

>>
Kesähinnat
voimassa!

w

www

9.-11.6.2017

UUDENKAUPUNGIN

ÄLÄ MISSAA ALKUKESÄN VÄRIKKÄIMPIÄ FESTAREITA!

LIPUT:
FESTILIPPU 
PE / LA 15€
PE-SU 25€

PÄIVÄLIPPU
5€ / PÄIVÄ

MEREFESTI.FI

ELLINOORA

AKSELKANKAANRANTA

KEHÄ

ANSSI KELA

RESSU JA JUSSI

DINTURIST

FESTEILLÄ 
MYÖS PALJON

KOKO PERHEELLE 
SUUNNATTUA 

PÄIVÄOHJELMAA!

HALO

CAPTAIN’S
MAKASIINI



KUITUA JA KODINTEKNIIKKAA

Minifarmeilta

Messutarjous!

Säästä 200,00

699,00

49"LED UHD 4K ANDROID SMART
AMBILIGHT TAUSTAVALOILLA

-TV JOSSA ON KAIKKI !!

699,00
899,00

Löydät meidät osastolta B-Halli 38/40

49PUT6401/12
899,00
Norm.

Etu koskee 30.06.2017 mennessä tilattuja täysin uusia valokuituliittymätilauksia ja edellyttää 24 kk:n määräaikaista sopimusta. 
Liittymän liittymismaksu riippuu talotyypistä ja siitä, onko valokuituverkkoa jo rakennettu asuinalueellesi.

)

il

Kauppias Mika Tuovinen 
p. 0400 535 333

Myymälät avoinna:
arkisin 10-18

la 10-16

NunnaUuni-tulisijat ovat tuoneet lämpöä ja 
tunnelmaa koteihin jo yli 30 vuoden ajan. 

NunnaUuni valmistetaan ehyestä ja yhtenäisestä luonnonkivestä, 
ainutlaatuisesta Mammutti-vuolukivilajista, 

joka takaa puhtaan palamisen ja ainutlaatuisen lämpönautinnon. 

Teemme tulisijoja myös mittojen mukaan, 
jos vakiomallistostamme ei löydy tarpeitasi täyttävää mallia. 

Ilmainen mttakäynti, ota rohkeasti yhteyttä! 
Saat kauttamme myös                  –teräs- 

ja harkkopiiput asennettuna sekä 
vanhojen tulisijojen purkutyöt.

www.nunnauuni.comAito NunnaUuni. Se lämmittää.

NUNNAUUNI-MyyMäläT
Rauma, Kairakatu 1 

(Iskun tiloissa)
TURKU, Satakunnantie 162 

(Iskun tiloissa)

MeSSUeTU vARAAvAN vUolUKIvITUlISIjAN oSTAjAlle SchIedel -SAvUhoRMI-
eleMeNTIT -50% UUNITIlAUKSeN yhTeydeSSä. 

www.hotelliaquarius.fi 
kullervontie 11, uusikaupunki 

ryhmävaraukset puh. 02 841 3123
tervetuloa!

la 20.5. klo 12-16.00. 
hinta 12€/hlö. 

lapset 4-12v puoleen hintaan 
alle 4v free

su 21.5. klo 12-16.00 
hinta 15€/hlö. 

lapset 4-12v puoleen hintaan 
alle 4v free

Á la carte la 20.5. 
klo 13-21.30

messulounas

AittArAntA 8, 23500 UUsikAUpUnki 
02 841 3124 

rAvintolA@1617.fi www.1617.fi

loUnAs 
BUffEt pÖYDÄstÄ 17€/hlö

lA klo 11.00-16.00
sU klo 12.00-15.00

lounasmenu www.1617.fi

Á lA cArtE 
la klo 11-21.30, su klo 12.00-18.00.

varaukset 02-8413124


