
Lounaisrannikon supertapahtuma

SEUTUSANOMAT
UUSIKAUPUNKI – PYHÄRANTA – LAITILA – VEHMAA – KUSTAVI  – TAIVASSALO – MYNÄMÄKI

vakka

koneet
ja laitteet

kukat
ja taimet

farmi
ja eläimet

rakentaminen

uusikaupunki 19. - 20.5.2018Messut 

avoinna 
la 10-17  

su 10-16

JuhLaVuosi!
rento Ja LÄmmin tunneLma, 

tuLe ViihtYmÄÄn!

Katso 
huiKea

 näytteille-asettajalista
s. 14-15



© Spin Master PAW Productions Inc. All rights reserved 
Virallinen Junior Productions tapahtuma.

MinifarMilla superpennut 
saMppa ja vainu  

sunnuntaina 20.5.2018 
esitykset klo 11, 13 ja 15

Kuusi vuotta sitten taskussa oli nippu pähkähulluja ideoita ja unelmia aivan uu-
denlaisesta koko perheen messutapahtumasta, joka tarjoaisi jotain ihan jokaisel-
le. Kun ensimmäinen Minifarmi sitten järjestettiin helteisessä Uudessakaupun-
gissa elokuussa 2014, oli tapahtumassa viitisenkymmentä näytteilleasettajaa ja 
yleisöä löysi paikalle muutama tuhat. 

Nyt, viisi vuotta myöhemmin, Minifarmi on vakiintunut yhdeksi Varsinais-Suomen 
kevään suurtapahtumista, ja viime vuoden tapahtuma rikkoi iloksemme jo 10 000 
kävijän rajapyykin. Tapahtuma on kehittynyt runsaasti matkan varrella ja kasvu 
jatkuu joka vuosi!

Viisivuotiaalla Minifarmilla tavoitellaan jälleen uusia rajapyykkejä. Näytteilleaset-
tajia ja myyjiä on toukokuun tapahtumassa jopa yli 230 ja tarjonta on monipuo-
listunut entisestään. Olit sitten kiinnostunut taimista oman pihan ryytimaalle tai 
kokonaisesta talopaketista ryytimaan viereen, Minifarmilta löydät ne molemmat. 
Meillä on isoa ja pientä - isoille ja pienille!

Viisivuotiaan Minifarmin syntymäpäiväyllätys lapsiperheille on iki-ihana Ryhmä 
Hau, joka valloittaa farmilla sunnuntaina. Kolmeen otteeseen päivän aikana esiin-
tyvät partiokoirat Samppa ja Vainu odottavat tapaavansa paljon lapsia - luvassa 
on siis varmasti runsaasti pehmoisia haleja ja hyvää mieltä!

Puutarhapuolelta löytyy tuttuun tapaan niin perinteisiä pihojen suosikkikasveja 
kuin erikoisempiakin taimilöytöjä. Puutarha-aiheisia luentoja on tarjolla messula-
valla molempina tapahtumapäivinä. Lauantaina käsitellään puiden ja pensaiden 
leikkaamista hortonomi Lotta Lindholm-Normajan johdolla ja sunnuntaina lavalla 
nähdään tv:stä tuttu puutarhatoimittaja Paula Ritanen-Närhi. Tuolloin aiheena 
ovat elämykselliset kotipuutarhat. 

Rakennusalan toimijoiden määrä on noussut tapahtumassa vuosi vuodelta ja 
tänä vuonna messuilla onkin ennätyspaljon asiaa rakentamisesta. Kentät täyt-
tyvät erilaisista mökeistä, huviloista, saunoista, grillikodista, laitureista ja altaista. 
Erilaisia sisustusratkaisuja on esillä sekä sisä- että ulkotiloihin.

Koneita ja laitteita on tarjolla jälleen mielenkiintoinen kattaus ruohonleikkurista 
traktoreihin ja mönkijöistä pienkuormaajiin. Eikä tietenkään pidä unohtaa ihas-
tuttavia farmin eläimiä, joille kaikenikäiset messukävijät menettävät sydämensä 
vuosi toisensa jälkeen. 

Viidessä vuodessa pähkähulluista unelmista on tullut totta - Minifarmilla on var-
masti jokaiselle jotakin! Tervetuloa juhlimaan kanssamme 19.-20.5. 

Minifarmilla nähdään!

Varaa ilmainen suunnittelu >
p. 040 1839 100

info@lampopartio.fi
Klikkaa

www.lampopartio.fi

HALUATKO SÄÄSTÄÄ KOTISI
ENERGIAKULUISSA?

Autamme valitsemaan oikean säästöratkaisun.

AURINKOSÄHKÖ
ILMAVESILÄMPÖ

MAALÄMPÖ
ILMALÄMPÖ

AURINKOLÄMPÖ
PUTKIREMONTIT

Sälekaihtimet, markiisit,
rullaverhot ja peililiukuovet 
asennettuna Varsinais-Suomen alueella.
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 tasalankaihdin.fi
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ihastuttava koko perheen 
messutapahtuma! 
minifarmilta löydät pihallesi, mökillesi tai 
vaikka parvekkeelle kaiken tarvitsemasi!

tervetuloa messuille!

minifarmi täyttää 5 vuotta!

minifarmin 
messuliite 
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navettanikkareilla esittelyssä upouusi ekohuussi  

Lumen alta paljastuva pihaterassi kaipaa huoltokäsittelyä 
ennen uuden kesäkauden alkua. Edelliskesän auringosta 
kuivahtaneet terassit ja puukalusteet kannattaa huoltaa vuo-
sittain - näin ne pysyvät hyvässä kunnossa pitkään. 

Tero Kutila Väriukista vinkkaa 
ohjeet terassien keväthuoltoon. 

PESU

- Ihan ensimmäiseksi terassi kannattaa pestä. Jos pinta ei 
näytä erityisen likaiselta, pesuun riittää vesi ja harja, jos taas 
on selkeästi havaittavissa sammal-, home- tai leväkasvus-
toja, kannattaa käyttää niiden poistamiseen tarkoitettuja pe-
suaineita. Aineet eivät vahingoita nurmikkoa tai kesäkukkia, 
joten niitä uskaltaa käyttää huoletta. Painepesuri on ihan 
hyvä apuväline pesuun, mutta sen kanssa kannattaa olla 
varovainen, ettei vahingoita puuta.

- Myös kiviterassit ovat usein talven jäljiltä pesun tarpees-
sa. Harvinaisemmat komposiittiterassit ovat sen sijaan lähes 
huoltovapaita, pesu silloin tällöin riittää. Erilaisten katosten ja 
markiisien pesuun löytyy myös omat pesuaineensa. 

KÄSITTELY

- Jos terassi näyttää pesun jälkeen hyvältä ja siistiltä, sitä ei 
ole välttämättä tarvis käsitellä muuten. Usein puinen terassi 
on kuitenkin edelliskesän auringossa kuivahtanut ja kaipaa 
öljyämistä. 

- Öljykäsittelyn aloittamisessa kannattaa pitää maltti matkas-
sa. Öljyn voi levittää vasta, kun terassi on kunnolla kuivunut, 
eli mieluummin loppukeväästä. Levittäessä näkee kyllä heti, 
ovatko terassilaudat liian märkiä, jos öljy ei lähde imeyty-
mään. Jos puu taas imee paljon öljyä, käsittely voidaan tois-

terassit kuntoon!

taa. Imeytymätön öljy pyyhitään pois. 

- Kivisille terasseille ja pihapoluille kannattaa suihkuttaa pe-
sun jälkeen kivisuoja-ainetta. Kiville on olemassa myös kuul-
lote, jolla kiven väri raikastuu ja huolto helpottuu. 

KALUSTEET

- Terassikalusteet olisi hyvä saada talvisäilytykseen sisätiloi-
hin tai ainakin johonkin katokseen, mutta aina se ei tieten-
kään onnistu. Pressun alla säilyttäminen taas saattaa lisätä 
kalusteissa homeongelmaa. 

- Kalusteisiin pätee hyvin samanlaiset ohjeet kuin terassei-
hinkin: huolellinen pesu, mahdollisten tikkuisten paikkojen 
hiominen ja rikkinäisten osien korjaaminen, sekä lopuksi 
öljyäminen.

- Sekä terassien että kalusteiden käsittelyssä kannattaa pa-
nostaa laadukkaisiin tuotteisiin, loppupeleissä se säästää 
sekä aikaa että rahaa. Terassien ja ulkokalusteiden säännöl-
linen huoltokäsittely pidentää niiden käyttöikää ja pitää ne 
siisteinä ja mukavannäköisinä. 

Väriukin osastolla pääset tutustumaan trendikkäisiin Vintro-
kalkkimaaleihin ja uuteen, kätevään mikrosementtiin. 
Kalkkimaalilla saat kauniin liitumaisen pinnan niin seinille, huo-
nekaluille kuin sisustusesineillekin. Kalkkimaalilla voit maalata 
käytännössä ihan kaikkea, jopa kangasta! Lisäksi kalkkimaali 
on luonnonmukainen ja helppo käyttää - maalaamaan pääset 
jopa ilman pohjatöitä. Kalkkimaalien lisäksi osastolla on myyn-
nissä erä laadukkaita villamattoja, sekä vahoja. 
Suositulla mikrosementillä voit puolestaan pinnoittaa minkä 
tahansa kodin kovan sisäpinnan, kuten lattiat sekä kylpyhuo-
neiden ja keittiön välitilat. Nähdään messuilla, niin kerromme 
lisää!

Väriukin löydät Minifarmin sisähallista, osastolta B 82. Luvas-
sa myös työnäytöksiä kalkkimaalauksesta koko viikonlopun 
ajan!

väriuki mukana 
minifarmilla

Lemulaisessa vanhassa navettarakennuksessa on syntynyt laadukkaita, kestäviä ja helppo-
hoitoisia huusseja jo kahdeksan vuoden ajan. Navettanikkarit on Mika Raukusen ja Kari Aulion 
perustama yritys, joka valmistaa niin huussit kuin muut piharakennukset ja rakennelmat mö-
keille ja kotipihoille.  
 
Navettanikkareiden tarina sai alkunsa ajatuksesta tarjota mökkiläisille täyden palvelun huus-
sikauppa. Näin Navettanikkareista tuli ainutlaatuinen yritys, joka tarjoaa koko kokonaisuuden, 
eli huussien käymälät ja rakennukset samasta paikasta. 
 
Tänä vuonna Navettanikkareilla on messuilla esittelyssä maaliskuussa lanseerattu Ekohuussi-
käymälä.  
 
– Tätä käymälää ollaan kehitelty 4–5 vuotta ja tänä vuonna se vihdoin tuotiin markkinoille, 
iloitsee Mika Raukunen. 
 
Ekohuussi eroaa muista käymälöistä etenkin kahdesta syystä. Ensinnäkin suotonesteiden 
määrä on erittäin pieni, sillä käymälän haihdutus on huussin takana olevan tekniikan ansiosta 
erittäin hyvä.  
 
Lisäksi ekohuussi-käymälä on erittäin huoltoystävällinen. Tämän huussin tyhjennyksessä lapi-
ot voi jättää muihin hommiin, sillä huoltaminen tapahtuu pyörillä olevan kelkan avulla. Säiliön 
voi tyhjentää kelkan avulla helposti jälkikompostoriin. Jos pihamaalta ei löydy jälkikompostoria, 
voi vaihtoehtoisesti hommata kaksi kelkkaa, joita vaihdetaan 12 kuukauden välein. Näin huus-
sin huoltaminen tapahtuu helposti ja vaivattomasti.  
 
Messuilla Navettanikkareilta saa apua ja ohjeita muun muassa oikean käymälän valitsemiseen 
sekä siihen, miten huussia tulisi oikeaoppisesti käyttää. 
 

kuivikekäymälän käyttöopas: 
1. Kiinnitä huomiota käymälän ilmastointiin. Kun ilmanvaihto on riittävä, massa pysyy kuivana 
ja hajuhaitoilta vältytään. 
2. Keväällä, kun käymälä otetaan käyttöön, pohjalle kannattaa laittaa pieni kerros kuiviketta. 
Paras kuivike on kuivaa ja turvepitoista. 
3. Liika kuivikkeen käyttö haittaa käymälän toimivuutta ja täyttää säiliötä turhaan. Kuiviketta 
kannattaa laittaa ainoastaan isojen tarpeiden jälkeen. 
4. Jos huussia käytetään vain kesäisin, kannattaa kuivikekäymälä jättää syksyllä rauhaan ja 
vasta keväällä tyhjentää. Näin massa on ehtinyt kuivua ja tyhjentäminen on helpompaa



la 19.5. klo 9-17.00 ja 
    su 20.5. klo 10-17.00.

AlinAllA 
taas kenkien 

JÄTTiOUTlET 
messuhalli B:ssä.
Tuleppa katsomaan, 

ovatko kenkäsi täällä.

Voimaa auringosta
monipuoliset aurinkoenergiaratkaisut 
omakotitaloihin, mökkeihin ja suurempiin kohteisiin

p. 050 558 5514, www.asennusmniemi.fi

• Aurinkosähkö- ja aurinkolämpöjärjestelmät
• Juomaveden suodatusjärjestelmät

Tilaa ilmainen kartoituskäynti!

Aukioloajat ja pääsylippujen hinnat
www.bonkcentre.fi tai 02-8418404

SILTAKATU 2, 23500 UUSIKAUPUNKI

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

Huolto Rengas

LAIHO
Autotehtaankatu 9, Uusikaupunki

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

Elettiin vuotta 2001, kun it-konsultin töitä pääkaupunkiseu-
dulla tehnyt Juuso Sonkkila istui ystäviensä kanssa iltaa 
ja puhe kääntyi perheen Laitilassa sijaitsevaan maatilaan. 
Sonkkila pohti, mitä sillä hetkellä nukkuvalla maatilalla kan-
nattaisi ryhtyä viljelemään. 

Keskustelun lomassa esiin nousi siirtonurmen viljely. 

- Samana vuonna kylvettiinkin sitten jo ensimmäiset sieme-
net, Sonkkila muistelee. 

Nyt siirtonurmen viljely työllistää hänen lisäkseen yhden täy-
sipäiväisen työntekijän ympäri vuoden. 

Parkanolainen Ikitaito Oy valmistaa laadukkaita ja kestä-
viä kivikoreja niin yksityisille, kuin kuntasektorillekin. Pit-
kän ikänsä vuoksi ne soveltuvat hyvinkin monenlaiseen 
käyttöön. Olipa tarvetta sitten melusuojalle, puutarhan 
pengerrykselle, tuulensuojaa grillille tai vaikka näyttäväl-
le pylväälle portin pieleen, niin voit olla ratkaisun äärellä. 

Ikitaidon tuotteet ovat tukevarakenteisia ja valmiiksi hit-
saamalla koottuja.
–Valmistusmateriaalina käytämme vahvaa 6,5 mm teräs-
lankaa verkossa ja tukirakenteina 8 mm ja näin rakenne 
kestää täytettynäkin. Toimitamme valmiit korit  joko kivillä 
tai ilman,  oman valintasi mukaan, kertoo toimitusjohtaja 
Reijo Lempinen Ikitaito Oy:sta.

–Mallistosta löytyy monipuolinen valikoima valmiita ele-
menttiratkaisuja niin aitaelementeistä, pylväskoreista, 
kuin erilaisia kasvukehikoita esimerkiksi puutarhaan ja 
pihoille. Yksilöllisesti mittatilaustyönä voimme rakentaa 
monenlaisia ratkaisuja ihan asiakkaan toiveiden mukaan 
vaikka porrastamalla niitä maaston mukaan, selventää 
Lempinen.

–Tyhjät kivikorit voidaan sitten täyttää joko luonnonkivillä 
tai lohkokivillä, Lisää Lempinen.

Ikitaito Oy on mukana Minifarmilla näyttävällä osastolla 
ja monipuolisella tuotevalikoimalla!
Tule tutustumaan Ikitaidon tuotteisiin osastolle A 10-11. 
Esillä on myös tämän kevään uutuusmalleja, huikkaa 
Lempinen vielä kuormurin ikkunasta hymyillen.

siirtonurmella 
voi pelata futista 

vaikka heti
Siirtonurmen avulla pihan saa vihertämään 

hetkessä

kaunis kivikori 
taipuu moneksi
Monipuolisuus, näyttävyys ja pitkä ikä 
– kivikorien valtit

Valtaosa siirtonurmesta menee yksityisasiakkaille - kotipi-
hoihin, kesäasunnoille ja mökeille. Lisäksi siirtonurmea käyt-
tävät esimerkiksi seurakunnat, pihasuunnittelijat ja asunto-
osakeyhtiöt. 

- Ehdottomasti suurin osa menee kuitenkin yksityispihoille, 
sekä uudisrakennusten pihamaille että vanhan nurmikon pei-
toksi, Sonkkila kertoo. 

Siirtonurmen ehdottomia valtteja on sen helppous. Siirtonur-
melle vaadittavat pohjatyöt eivät juurikaan eroa siemenestä 
kasvatettavan nurmen pohjista. 

- Ainut ero on oikeastaan se, että siirtonurmikerroksen pak-
suus on noin 2 senttiä, eli se nousee maasta hieman kor-
keammalle. 

Sonkkilan luotsaaman siirtonurmi.fi -sivun kautta tilatessa 
nurmen saa joko toimitettuna, asennettuna tai itse tilalta ha-
kien. Siirtonurmen asennus on suhteellisen helppoa ja usein 
nurmi asennetaankin kaveriporukan talkootyönä. 

- Kun asennuksen tilaa meiltä, annamme sille juurtumista-
kuun, mutta ei asentamista vaikeaa ole tehdä itsekään. 

Uudiskohteiden lisäksi siirtonurmi voidaan asentaa myös 
vanhan nurmialueen päälle. Tuolloinkin pohjatöissä on mah-
dollista päästä hyvinkin helpolla. 

- Ohut kerros multaa vanhan nurmikon päälle ja siirtonurmi 
siihen. Vanhat rikkakasvit ja muut kasvustot kyllä maatuvat 
siirtonurmen alle. 

Nurmi on käytettävissä heti asennuksen jälkeen. 

- Usein on käynyt niin, että kun nurmi saadaan paikoilleen, 
lapset painelevat sinne heti pelaamaan jalkapalloa. Käyt-
töönhän se on tarkoitettukin, Sonkkila linjaa. 

Siirtonurmea voi käyttää myös sellaisiin kohteisiin, joihin 
nurmikkoa ei siementen avulla saisi kasvamaan, esimerkiksi 
merenrannan ruoppauksesta aiheutuvien ruoppausmasso-
jen päälle. 

- Siirtonurmi toimii hyvin savisenkin pohjan päällä, Sonkkila 
mainitsee. 

Siirtonurmeen pääset tutustumaan myös Minifarmilla. Siirto-
nurmi.fi löytyy osastolta A 31.



Jatkuva haku käynnissä
Uudessakaupungissa syksyllä 

alkaviin koulutuksiin!

• AJONEUVOASENTAJA  
autoalan pt

• KOKKI  
ravintola- ja catering-alan pt

• LEVYSEPPÄHITSAAJA  
kone- ja tuotantotekniikan pt

• MERKONOMI  
liiketoiminnan pt

• PROSESSINHOITAJA  
prosessiteollisuuden pt

• TALONRAKENTAJA  
rakennusalan pt

Sekä seuraavissa perustutkinnoissa

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

novida.fi

Vielä muutamia paikkoja vapaana aikuisille 
suunnatuissa ryhmissä 
• LÄHIHOITAJA sosiaali- ja terveysalan pt
• MERKONOMI liiketoiminnan pt

Katso lisää! 
https://www.novida.fi/novida/
jatkuvahaku/

• sisustuslasit • terassilasit 
• kaidelasit • saunan lasiseinät 

• ym. lasit

Petri LaLLa 040 556 5496
Luhdantie 2, 23800 Laitila

rakennuslasi@rakennuslasi.fi www.rakennuslasi.fi

Saunavaunut muuttavat käsitystä perintei-
sestä pihasaunasta

Pihasauna on perinteisesti yksi suomalaisen 
pihan rakennuksista, mutta miltä kuulostaisi 
liikuteltava pihasauna, aitta tai mökki? Kaikki 
Salvoksen saunavaunut ovat helposti siirret-
tävissä, sillä ne on rakennettu auton perässä 
vedettävien alustojen päälle.

Salvos Saunavaunu-mallistoon kuuluvat mi-
niluxus saunavaunu, miniluxus panoraama, 
luxus saunavaunu, kylpyvaunu, grillikota-

vaunu sekä mökkivaunu saunalla ja ma-
kuuhuoneella. Suosittujen saunavaunujen 
kysyntä on kasvanut koko ajan. Kotimaan 
lisäksi Salvoksen saunavaunuja viedään jo 
nyt ympäri maailman.

Lupavapaa, helposti liikuteltava ja täysin val-
mis paketti

–Saunavaunumalliston tuotteet eivät tarvitse 
lupia – paitsi ehkä vaimon, kertoo Salvoksen 
Saunavaunujen arkkitehti ja tuoteperheen 
kehittänyt Reijo Määttä.

–Kaikki saunavaunumallit ovat rakennus-
lupavapaita siinä muodossa, kun ne teh-
tailtamme lähtevät. Liikkuvalle ajoneuvolle 
ei voida myöntää Suomen lain mukaan ra-
kennuslupaa. Liikuteltavuutensa takia kaik-
ki mallit rakennetaan kestävälle alustalle ja 
näin myös tukevat perustukset kuuluvatkin 
aina mukana kauppaan, kertoo Määttä hy-
myillen.

Malliston tuotteet rakennetaan alusta alkaen 
kuivissa olosuhteissa sisätiloissa ja ammat-
timaisesti laadukkaista materiaaleista. Kaik-

ki toimitetaan täysin käyttövalmiina viimeistä 
listaa ja silausta myöden.

–Ei muuta, kuin säätöjalat vaunusta alas, 
hymy kasvoille ja nauttimaan, toteaa Määttä.

Salvoksen Saunavaunut ovat mukana myös 
Minifarmilla! Tule tutustumaan messutarjo-
uksiin ja Saunavaunumallistoon osastolle A 
3-5!

Lisätietoa saunavaunuista www.saunavau-
nut.fi ja Reijo Määttä 0405799807 

sauna siellä missä sinäkin



Pyydä tarjous ja voita

ILMAINEN 
KATTOREMONTTI! 

Katso www.laaturemontti.fi

www.laaturemontti.fi Turun yksikkö

·  Säältä suojaan 1 päivässä
·  Teräskatot ja kattoturvatuotteet 

omalta tehtaalta ilman välikäsiä
·  Telineiltä tehtävä asennus  

takaa turvallisuuden  
sekä laadun

Sulamisvesiä vintillä? Pyydä  
veloitukseton kuntokartoitus.

Tilaa kotiisi  
mielenrauhaa!

SOITA  
02 3619 7961

Vakka-Suomen Voima   Lämpö   Vertek   Sähköpalvelu

Olemme mukana 
Minifarmi & Kukkamessuilla!

Löydät meidät messuhallista 
paikkanumero 58.

Yksi parhaista asioista kesällä on valmistaa ruokaa ulkona. Pi-
halla on mahdollista hoitaa kaikki ruoanlaittohommat aina gril-
lauksesta keittämiseen ja savustamisesta loimuttamiseen, eikä 
se ole edes ollenkaan monimutkaista. Kunhan on vain oikeat 
välineet. 

Porilaisen SK-Metallin kesäkeittiötä on valmistettu Suomessa 
jo vuodesta 1990 lähtien, eikä sen rakenteisiin ole ollut tarvis 
kajota sen jälkeen. 

Käyn paljon messuilla ja olen monilta asiakkailta kysynyt, miten 
tuotetta voisi parantaa. Mitään ehdotuksia en ole vielä saanut, 
joten tuote on pysynyt samana, nauraa SK-Metallia isänsä ja-
lanjäljissä luotsaava Markku Suominen. 

Itse kesäkeittiötä ei ole muokattu siis lähes kolmeenkymme-
neen vuoteen, mutta sen sijaan sille on kehitelty uusia alustoja, 
jotta se kävisi mahdollisimman monenlaisiin pihoihin. 

Käytännössä kesäkeittiön voi pystyttää erilaisten pohjien an-
siosta melkein mihin tahansa - katokseen, nurmelle, patiolle, 
kivetykselle, ihan millaiselle alustalle vain, Suominen luettelee. 

Millaista ruokaa SK-Metallin kesäkeittiöllä sitten voi tehdä? Ihan 
kaikkea, vastaa Markku Suominen. 

Usein, kun ihmisiltä kysyy, mitä he grillaamisella tarkoittavat, 
vastauksia tulee juuri niin monta kuin on ihmisiäkin. Tällä kesä-

keittiöllä voi tehdä ihan tosissaan mitä tahansa ruokaa. Jouluna 
savustin sen avulla jopa joulukinkun!

Kesäkeittiö tarjoaa useita ruoanlaittomahdollisuuksia, kuten 
loimuttamisen ja paahtamisen, keittämisen, savustamisen sekä 
grillaamisen ja pariloinnin. Samassa keittiössä valmistuvat siis 
vaikka potut ja savukala päivälliseksi, ja nokipannukahvit ja 
muurinpohjaletut jälkiruoaksi. 

Nykyään satsataan paljon enemmän puutarhoihin ja piharaken-
teisiin. Yhtenä muutoksena on myös se, että vieraiden saapu-
essa ei enää yritetäkään olla valmiita, vaan ruokaa laitetaan 
porukalla hitaasti nautiskellen. Siihenkin kesäkeittiömme sopii 
erinomaisesti, sillä meille hyvin tärkeänä elementtinä on aito 
tuli. Sekä ruoanlaitossa että tunnelman luomisessa, Suominen 
kertoo. 

Suomisen lupaa isänsä 30 vuotta sitten kehittämän tuotteen 
kestävän isältä pojalle. 

Kesäkeittiö on kokonaan kotimaista tuotantoa, välillisesti työllis-
tämme 15 suomalaista yritystä hankkimalla keittiön osat heiltä. 
Tämä keittiö on valmistunut isäni rakkaudesta rautaan ja ruo-
kaan, hänelle oli tärkeää tehdä kotimaista ja kestävää. Sillä sa-
malla tiellä minä olen yrityksen toimintaa jatkanut. 
SK-Metallin monipuolisiin kesäkeittiöihin pääset tutustumaan 
Minifarmilla osastolla B 23.

kotimainen kesäkeittiö - 
rakkaudesta rautaan ja ruokaan

 Sk-Metallin kesäkeittiö kestää isältä pojalle

Uudenkaupungin Golfravintolan ra-
vintolapäällikkö Eeva Peltoluoma 
vinkkasi suosikkejaan kesän gril-
laushetkiin

Naudan marmorinen Entrecote 
on loistava valinta grilliin, sillä rasvainen 
liha säilyy kypsentäessä hyvin mehevä-
nä.

Varaa lihaa noin 200 g per henkilö. Entre-
cotea löytyy useimmista kaupoista myös 
valmiina pihveinä. 
Nosta liha huoneenlämpöön tunti tai pari 
ennen grillausta. Grillissä tulee olla hyvä 
hiillos ennen lihan laittamista grilliin. Sopi-
va grillausaika riippuu pitkälti pihvin pak-
suudesta ja liha tuleekin kääntää siinä 
vaiheessa kun lihasneste alkaa nousta 
pihvin pintaan. Käännä pihvi ja grillaa 
toista puolta suunnilleen yhtä kauan. 

Kypsennetty pihvi maustetaan suolalla 
ja rouhitulla mustapippurilla, laadukas 
liha ei juurikaan muita mausteita kaipaa. 
Liha on grillistä suoraan valmis lautasel-
le. Lihan kaveriksi sopii esimerkiksi raikas 
fetasalaatti pyöräytettynä vinaegrette-

kastikkeessa tai kestosuosikki Caesar-
salaatti. 

Grillikasvikset

Grilliin voi laittaa myös erilaisia kasviksia, 
omia suosikkejani ovat ajankohtainen 
parsa, sipuli, kesäkurpitsa sekä kukka-
kaali.

Kuori parsa ja leikkaa juuresta puinen 
osa pois. Parsat grilliin, kypsennä kunnes 
alkaa pehmenemään ja nostettaessa tai-
puu hieman, sivele voisulalla ja mausta 
suolalla.

Lohko sipuli neljään osaan ja paloittele 
kesäkurpitsa ja kukkakaali mieleisiksi pa-
lasiksi. Sipuli tarvitsee hiukan enemmän 
aikaa grillissä kuin kesäkurpitsa ja kuk-
kakaali. Pienemmät palat kypsyvät nope-
ammin. Ripottele suolaa myös kasviksiin. 

Sormisuola on erinomainen vaihtoehto 
grillatessa!

Fetasalaatti
Jääsalaattia
Kurkkua

Tomaattia
Paprikaa
Fetajuustoa
Oliiveja
Punasipulia

Pilko salaattiainekset kulhoon. Sekoita 
kastike öljystä, punaviinietikasta, soke-
rista ja suolasta. Kastikkeen voi tarjoilla 
erikseen tai sekoittaa salaatin joukkoon 
juuri ennen tarjoilua.

Caesar-salaatti
Romaine-salaattia
Krutonkeja
Parmesan-juustoa

Kastike
Anjovista
Omenamehua
Valkosipulia (halutessaan)
Majoneesia

Yhdistä kastikkeen aineet ja survo tasai-
seksi sauvasekoittimella. Sekoita salaat-
tiainesten joukkoon niin että kastiketta on 
joka puolella salaatissa.

Bon appetit!

nyt kokataan ulkona!

www.karilla.fi
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Tule asumaan Raumalle! 
Lisääntyvät työpaikat, viihtyisät asuinalueet, vapaat 

asunnot, mukava arkipäivän elämä ja kunnan palvelut; 
konkreettista tietoa Rauman kaupungin osastolla nro 42. 

Living, services and jobs
www.rauma.fi/uusiasukas

TÄYDEN PALVELUN 
URHEILULIIKE. 

 
 

Näyttämö-Keittiöt tuo messuille mukanaan Bora-liesitason, jos-
sa yhdistyvät keittotaso ja liesituuletin. Tämä keittotason liesi-
tuuletin vetää paistamisesta aiheutuvat rasvat ja käryt suoraan 
alaspäin.

Idea keittotason liesituulettimesta syntyi reilu kymmenen vuotta 
sitten saksalaisen keittiövalmistajan toimesta, mutta vasta pa-
rin kolmen vuoden sisällä malli on tullut myös kuluttajille tutuksi, 
kertoo Näyttämö-Keittiöiden valmistajan Ukin Kalusteen toimi-
tusjohtaja Ville Ruohola.

Bora liesituulettimen ansiosta lieden yläpuolelle ei tarvitse ra-
kentaa erillistä liesituuletinta. Näin lieden ylle jää vapaasti tilaa 
ja keittiöön saadaan avarampaa ilmettä. Keittotaso-liesituuletin 
antaa myös rakennusvaiheessa vapautta keittotason sijoituk-
seen.

Myös rasvankeräyskyky on huimasti parempi keittotason liesi-
tuulettimilla kuin perinteisillä ylöspäin vetävillä malleilla. Näin 
ollen rasvaa roiskuu vähemmän vaatteille ja käry poistuu te-
hokkaammin keittiöstä. 

Minifarmi-messuilla Bora-liesituuletinta saapuu esittelemään 
Uudenkaupungin Golfravintolan ravintoloitsija Tapio Pääkkö.

Ukin Kaluste panostaa kotimaisuuteen ja mitta-
vapaaseen kalustamiseen

Näyttämö-Keittiön tuotteita valmistaa Ukin Kaluste, jolla on jo 
noin 25 vuoden kokemus kodin kiintokalusteiden suunnittelusta 
ja valmistuksesta. Yritys panostaa kotimaisuuteen sekä jousta-
vaan ja mittavapaaseen kalustamiseen. 

Yritys perusti uuden kalustebrändin Näyttämö-Keittiöt noin kol-
me vuotta sitten. Näyttämölle myönnettiin tänä vuonna Avain-
lippu merkkinä suomalaisesta työstä. 

Ukin Kaluste valmistaa keittiö- ja kylpyhuonekalusteita sekä ko-
meroita, liukuovia ja muita kodin kiintokalusteita. Yrityksen ide-
ana on valmistaa kalusteet mittavapaasti ja asiakaslähtöisesti. 

Pystymme tekemään kaiken kokoisia ja värisiä kalusteita sekä 
sekoittamaan eri mallistoja keskenään, toteaa Ruohola. 

Tule ihmettelemään keittotason liesituulettimen imukykyä tai 
hakemaan inspiraatiota kodin kalustamiseen Näyttämö-Keitti-
öiden messupisteeltä. 

näyttämö-keittiöiden pisteellä 
kokkaillaan ja 

testataan Bora liesituuletinta

MiniFarmi ja Art Bouffant juhlivat yhteistä 5-vuotista taival-
taan Uudenkaupungin messuilla!

2013 perustettu Art Bouffant on tuonut erilaisen tuulahduk-
sen niin sisustajalle kuin puutarhan ja pihan somistajalle 
persoonallisilla tuotteillaan. Uudenkaupungin messuvieraat 
ovat saaneet ihastella näitä tuotteita vuosien varrella.   

Art Bouffantin valikoimasta löytyy yli 8000 tuotetta – jokai-
selle löytyy ”se oma juttunsa” pihalle, terassille tai parvek-
keelle. Toki patsaat viihtyvät yhtä lailla myös sisätiloissa.

Pihapatsaat, ruukut, suihkulähteet ja eläinpatsaat piristävät 
pihaa ja puutarhaa ollen silmien ilona ympäri vuoden. 

Kodin sisustamiseen löytyy mm. patsaspöytiä sekä -valai-
simia. Huumoria ei pidä unohtaa sisustamisessakaan – jos-
kus vähän erikoisempi patsas kodissa voi luoda juuri sen 
oikean tunnelman ja olla katseenvangitsijana.

Ravintolat, kahvilat, konditoriat ja muut eri alan yritykset 
ovat myös löytäneet itselleen sopivasti rekvisiittaa, josta 
heidät muistetaan. Euroopassa tätä on hyödynnetty jo vuo-
sia ja  suomalaiset yritykset ovat löytämässä tämän oivan 
markkinointikeinon. Erilaisuus on aina eduksi.

Mielenkiinnolla odotamme, mitä Art Bouffant tuo nähtäväk-
semme näille messuille!

Osasto C 43-45 ja 53-54.

osasto B 27-28

tyyliä ja taidetta 
ihmisille 
maailmalta 
– art Bouffant



Levysepänkatu 1, 23500 Uusikaupunki / p. 044 7533835 
info@lannentie.fi / www.lannentie.fi

messUmajoitUsta tarjoUshintaan
ota yhteyttä!

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

Avoinna ma-la 11-22.00, su 12-21.00
Linja-autoasema, 23500 Uusikaupunki, Puh: 02 4628180

Pakkahuoneentori 2, Uusikaupunki
Kahvila - Terassi - Puoti

www.karilla.fi

Jos kaipaat uusia ideoita pihailmeeseen, apua puutarhan-
hoitoon tai pihapuun kunto mietityttää, niin käänny Vakka-
Suomen Pihatyö Oy:n ja Pihapalvelu Oksat Poikki yrityksen 
puoleen. Arboristit Satu Kallonen ja Ulla Liimatainen pystyt-
tävät Minifarmille yhteisen messupisteen, jossa he esittele-
vät toimintaansa ja antavat mielellään apua askarruttaviin 
kysymyksiin. 
 
Yritysten yhteinen teema messuilla on puiden kuntotut-
kimukset ja hoito. Kallonen ja Liimatainen tuovat näytille 
muun muassa kantojyrsimen. Sekä Vakka-Suomen Pihatyö 
Oy että Pihapalvelu Oksat Poikki tarjoavat asiakkailleen pui-
den kuntoarviointia sekä kantojen jyrsintää. 
 
– Puiden kuntotutkimus tehdään ultraäänellä. Joskus käy-
tetään myös mikroporaa, kertoo Satu Kallonen Vakka-Suo-
men Pihatyö Oy:stä. 
 
Kallosen mukaan puun kunto saattaa näkyä myös ulospäin. 
Lahon puun merkkejä voi olla esimerkiksi kuollut latva tai 
puussa näkyvät onkalot, halkeamat ja käävät. Puun kunto 
kannattaa tutkituttaa tarkemmin, jos merkkejä näistä näkyy. 
 
– Vaikka puussa olisi kääpä, niin se ei tarkoita, että puu pitää 
kaataa. Tällöin puun kunto olisi hyvä tarkistuttaa. Kuntoar-
vioinnin yhteydessä suosittelemme, mitä puulle kannattaisi 
tehdä, toteaa Kallonen. 
 
Kuntotutkimus paljastaa, minkä verran puussa on vielä ter-
vettä puuainesta. Siihen pitääkö puu kaataa, vaikuttaa pal-
jon muun muassa sijainti. 
 
– Jos puu muodostaa riskin ihmiselle tai rakennukselle, tu-

lee puun kaatoa harkita, toteaa Kallonen. 
 
Vakka-Suomen Pihatyö pyrkii panostamaan puiden hoitoon 
kokonaisvaltaisesti. Tavoitteena on suositella uusien puiden 
istutuksia, hoitaa ja tarkkailla puita sekä tarvittaessa kaataa 
riskialttiit puut ja auttaa kantojen jyrsinnässä. 
 
Puut kaipaavat hoitoa yleensä vain rakennetussa ympäris-
tössä. Puun kannalta paras olisi, jos sille ei tarvitsisi tehdä 
mitään. Rakennetussa ympäristössä puun oksat saattavat 
kuitenkin kasvaa niin, että ne ottavat kiinni rakennuksiin tai 
ovat pyöräilijöiden esteinä. Näissä tilanteissa tämän kaltai-
set oksat tulee poistaa. 
 
– Latvojen katkaisua tulee välttää, sillä tällöin puu lähtee 
helposti lahoamaan ylhäältä päin ja näin puun elinikä lyhe-
nee. Sen sijaan oksat tulisi leikata oksan kauluksesta, neu-
voo Kallonen. 
 
Puita vaivaavat erilaiset kasvitaudit ja tuholaiset. Yksi ajan-
kohtainen ongelma on jalavanpakuri, joka lahottaa puuta 
hyvin nopeasti.  
 
– Jalavanpakuri tekee puusta vähän kuin ranskanleipää. Se 
kuivattaa isoja haaroja latvuksissa, kertoo Kallonen. 
 
Puiden lisäksi Kallonen ja Liimatainen auttavat myös muis-
sa pihaan liittyvissä asioissa. Monesti heiltä kysytään muun 
muassa, miten pihaa voisi hoitaa tai muokata. He auttavat 
myös pihasuunnittelussa, piha-alueen laatoituksessa, viher-
rakentamisessa sekä puutarhanhoidossa

vinkkejä puiden hoitoon ja 
ideoita pihasuunnitteluun

osasto c 86-87



Teksti ja kuvat Paula Ritanen-Närhi

Kun muutimme vantaalaiseen paritaloomme yli kaksikymmentä 
vuotta sitten, pieni avo-ojilla reunustettu tontti vaaleankeltaisen 
puutalon takapihalla oli unelmiemme täyttymys. Vaikka maaperä 
oli silkkaa savea ja piha-aluetta oli vain 200-300 neliömetriä talon 
etelä- ja länsipuolella.
 
Ensitöiksemme kylvimme nurmikon, istutimme perheomena-
puun ja rakensimme puupation perheen yhteisiä kahvi- ja gril-
laushetkiä varten. Vaikka olemme mieheni kanssa molemmat 
puutarha-alan ammattilaisia, piha oli kahden leikki-ikäisen poi-
kamme turvallinen leikkipaikka. 

 Vasta myöhemmin tulivat mukaan vanhempien harrastukset: 
huvimaja, kasvihuone ja kukkapenkit. Kun pojat kasvoivat, hiek-
kalaatikon paikalle kehkeytyi vihannes- ja kukkamaa. Vuosikym-
meniä myöhemmin pihamme on aivan toisenlainen kuin muutta-
essamme – vai onko kuitenkaan?
 
Vinkkejä ja elämyksiä

Paratiisi takapihalla -luennolla kerron kotipihamme tarinan, kuin-
ka lapsiperheen pihasta muodostui kahden aikuisen vihreä olo-
huone ulkona. Millaisia valintoja olemme aikoinaan pihaa perus-
taessamme tehneet, että kehitys on ollut mahdollista. 
 

Puut ovat pihasi ja puutarhasi vihreä kehys, 
jonka sisällä saat nauttia kukoistavista, 
marjasatoa antavista, vehreyttä ja suojaa 
antavista pensaista. Kuten kaikki muu puu-
tarhassasi elävä, vaativat pensaatkin huo-
miosi, jotta niiden antama ilonaihe säilyisi 
vuodesta toiseen. 

Kevät on perinteisesti aika, jolloin vihreä 
peukalo muistuttaa siitä, ettei ole pitkän tal-
ven jälkeen päässyt tonkimaan puutarha-
maata. Harmaanruskea risuisen näköinen 
pusikko näyttää vielä olevan unessa, mut-
ta auringon säteiden lämmittäessä alkaa 
tapahtua! Ennen silmujen turpoamista on 
hyvä kaivaa varastosta esille pestyt ja te-
roitetut leikkausvälineet. Jos runsaasti juu-
riversoja muodostava pensaasi kaipaa uu-
simista, voit sen leikata alas nimenomaan 
aikaisin keväällä.  

Kevätkausi on kuitenkin puutarhassa hek-
tistä aikaa ja välillä tuntuu siltä, ettei ehdi 

tehdä kaikkea mitä haluaisi. On-
neksi voit lykätä joitakin leikkaus-
töitä loppukesään: silloin voit 
harventaa hyväkuntoista pen-
sasta! Kesään kuuluvatkin jotkin 
leikkaustyöt kuten vuorimännyn 
vuosikasvujen lyhentäminen, 
muotoon leikatun aidan siis-
timinen ja harvennus lajeilla, 
joilla on keväällä voimakas 
nestevirtaus.

Muista kuitenkin, että sinulla 
on aina oltava syy leikkaami-
seen! Heikkokuntoinen pen-
sas ei voimistu leikkaami-
sesta. Päinvastoin se saattaa 
karsimisesta johtuen menet-
tää viimeisenkin elinvoiman-
sa, varsinkin jos elinolo-
suhteet – kuten valon 
määrä – ovat muuttuneet 
pensaan istuttamisesta.

hyvin hoidettu pensas antaa aihetta iloon vuodesta toiseen!

puutarhaunelmia ympäri maata

Askarruttaako pensaiden leikkaus sinua tai oletko epävarma mitä voit leikata ja miten? 
Luennoin aiheesta messuilla lauantaina 19.5 klo 11 ja 13! Osallistu luentoon omilla kysymyksilläsi! Nähdään lauantaina! 

Tervetuloa toivottaa hortonomi, puuvartisten leikkaukseen paneutunut ja Viherpiha-lehden leikkausasiantuntijana toimiva 
Lotta Lindholm-Normaja (Tmi Lotta Lindholm).

Jokaiselle oma piha on unelmien puutarha, mutta YLE TV1-kanavan Puutarhaunelmia-ohjelmasta 
tutulla puutarhatoimittajallakin on paratiisilleen myös esikuvia.  

Kukat ja vihannekset versovat nyt puutarhassamme sopuisasti 
rinnakkain.  Monet niistä kivi- ja puupinnoilla ruukkupuutarhas-
sa. Etupihan betonikiveykselle syntyi laatikkoviljelmä kasvihuo-
neineen. Myös monivuotisia puita, pensaita ja perennoja voi 
kasvattaa ruukuissa, mutta kuinka ne talvetetaan?
 
Kun ensimmäisessä luennossani kerron omasta paratiisistamme 
takapihalla, toisessa kerron, mistä olen oppini ja ideani kerännyt. 
Kierrän vuosittain kymmenissä suomalaisissa kotipuutarhoissa. 
Näistä puutarhoista valitsen kuvaretkellemme toisistaan poikke-
avia paikkoja. 
 
Vaikka olen puutarhuri ja hortonomi, paljon olen saanut ideoita 
myös omaan puutarhaamme vierailukohteistani.  Kaikki esittele-
mäni puutarhat ovat yksityisiä, joten kiitos vinkeitä kuuluu puu-
tarhansa portit minulle avanneille.

Idätä siemenperunat ja istuta ne mullalla täytettyihin 
kestokasseihin. Korjaa sato kukinnan jälkeen, ja kasvata 
kassissa toinen kierros.
 
Kylvä vielä ruukkuihin pavut, kaalit, samettikukat ja muut 
nopeasti kasvavat sortit. Esikasvatus nopeuttaa satoa ja 
kukintaa.
 
Perusta laatikkopuutarha vaikka parvekkeelle. Pieneenkin 
astiaan mahtuu paljon vaikkapa yrttien taimia. 
Porkkanamaankin voi perustaa kattilaan.   
 
Aiheesta lisää Paula Ritanen-Närhi luennot 
sunnuntaina 20.5. kello 12 Paratiisi takapihalla ja 
klo 14 Kuvaretki kotipuutarhoihin.

ajankohtaista nyt



ellän kukka ja taimi tarjoaa 
vaihtoehtoja puutarhaan

Uusikaupunkilaisille kotipuutarhureille Ellän Kukka ja Taimi on tuttu puutarha jo 1990-luvun 
alusta. Yrityksen historia ulottuu kuitenkin jo yli 100 vuoden taakse, jolloin Ellän tilalla viljel-
tiin kaalia venäläiselle kasarmille. Ensimmäiset mansikantaimet Ellän tilalle istutettiin vuonna 
1910, mistä lähtien mansikkaa onkin viljelty tilalla yhtäjaksoisesti aina tähän päivään saakka. 

Nykyään Ellän Kukka ja Taimi toimii Uudenkaupungin lisäksi myös Huittisissa ja tuottaa erilaisia 
kukkia, taimia ja vihanneksia. Kymmenen vuotta sitten yrityksessä tehtiin sukupolvenvaihdos ja 
ohjaksiin tarttuivat Matti ja Jutta Ellä. 

Kesäkukat ovat tällä hetkellä yrityksemme päätuote. Lisäksi kasvatamme kukkia muihin se-
sonkeihin, sekä puita, pensaita ja perennoja. Maatilapuolella kasvaa puolestaan mansikoita, 
pensasmustikoita ja vadelmia. Lisäksi meiltä saa myös lannotteita ja tarvikkeita puutarhan hoi-
tamiseen, Jutta Ellä ynnää. 

Sekä puutarhurin että floristin koulutuksen saanut Jutta Ellä kertoo yrityksen haluavan ylläpitää 
mahdollisimman laajaa kesäkukkavalikoimaa ja kokeilevan mielellään erikoisempienkin kasvi-
en kasvattamista. 

Kesäkukissa pyritään pitämään mahdollisimman monipuolista valikoimaa, jotta jokaiselle löy-
tyisi jotakin. Myös heille, joilla on jo vähän kaikkea, hän sanoo ja jatkaa,
Meillä on myös paljon sopimustuotantoa, kasvatamme taimia esimerkiksi tukkuihin, seurakun-
nille ja kaupungeille. Se lisää myös omalta osaltaan valikoimaa. 

Vaikka asiakkaat seuraavatkin aktiivisesti eri vuosien trendivärejä ja -kasveja, muutamat piho-
jen ja puutarhojen kestosuosikit ovat pitäneet pintansa vuodesta toiseen. 

Pelargonia on aina hyvin kysytty ja siitä meillä löytyykin runsaasti lajikkeita ja eri värejä. Samoin 
petuniat ja samettikukat ovat aina tykättyjä, niiden valikoimaan panostamme myös. 

Minifarmille Ellän Kukka ja Taimi pakkaa mukaan perinteisten kesäkukkien lisäksi siis myös 
puutarhojen erikoisuuksia. Ellän Kukan ja Taimen aarreaitta löytyy messujen puutarha-osas-
tolta, paikalta C 12-13. 

kotimaista ja kestävää
Perennataimisto Ekman haluaa tarjota asiakkailleen 

laadukkaita kotimaisia taimia

3 puutarhatrendiä kesälle 2018

3. Wabi-sabi

Pukkaako kukkapenkistä rikkaruohoa kesäkukkien si-
jaan? Onko nurmikko päässyt villiintymään? Ole huo-
leti, ystävä hyvä! Sinunkin rönsyilevässä puutarhassasi 
saattaa tietämättäsi muhia kesän 2018 puutarhatrendi. 
Wabi-sabi on japanilaisen estetiikan käsite, joka tarkoit-
taa yksinkertaistettuna epätäydellisyyttä. Wabi-sabissa 
halutaan vaalia luontoa sellaisena kuin se on ja arvos-
taa sen luonnollista kulumista ja kiertokulkua. Jos siis 
puutarhahommien sijaan vedät mieluummin lonkkaa 
terassilla, voit aina huoletta ajatella pihasi olevan wabi-
sabi ja nautiskella ajastasi trendien aallonharjalla. 

2. Violetti

Tänä kesänä trendikäs puutarhuri keskittyy kasvatta-
maan violetin ja purppuran sävyisiä kasveja. Kesä- ja 
ruukkukukat valloittavat tulevana kesänä lilan eri sä-
vyissä, mutta suosikkiväri näkyy myös hyötytarhassa. 
Trendikkään hyötypuutarhurin koriin kerääntyykin ke-
sän lopuksi kauniin violetteja kasviksia, kuten luumuja, 
munakoisoa, punajuurta ja marjoja. 

1. Ulkoilmaelämä

Nyt jo useamman vuoden ajan nouseva trendi on ollut 
ulkoilmaelämiseen panostaminen. Kodin oleskeluneliöt 
laajenevat lämpimään vuodenaikaan pihalle ja erilaisiin 
kesäolohuoneisiin panostetaan koko ajan enemmän. 
Ulkona laitetaan ruokaa, syödään, oleskellaan ja is-
tutaan iltaa, ja se näkyy myös pihoihin ja parvekkeille 
rakennettaviin oleskelutiloihin panostamisessa. 
Perinteisistä avoimista terasseista on siirrytty enem-
män katettuihin ja huolella sisustettuihin oleske-
lutiloihin. Kesäolkkarit sisustetaan viimei-
sen päälle ja usein ulkoa löytyykin 
nykyään ruokailuryhmän lisäksi 
myös sohva ja tulisija, sekä 
runsaasti sisustusesineitä, 
kuten mattoja, kynttilöitä, 
pöytäliinoja ja valosarjoja. 

Kun Rauno Ekman valmistui yli 30 vuotta sitten puutarhaopistosta, vei koulussa syttynyt 
into hänet yrittäjäksi saman tien. Jo seuraavana päivänä, tarkalleen ottaen 6.4.1984, syntyi 
Perennataimisto Ekman. 

Samassa paikassa taimisto on sijainnut siitä lähtien. 

Pitkään toimimme tukkuyrityksenä, mutta vuosituhannen alkupuolella suurten markettien ulko-
mailta tuleva taimivalikoima alkoi kasvaa niin paljon, että piti keksiä jotain uutta tukkutoiminnan 
rinnalle, Ekman kertoo. 

Nykyään tukkumyyntiä on jo huomattavasti vähemmän ja Ekmanin taimia saa yhä useammista 
myyntitapahtumista, kuten messuilta ja toreilta. 

Perennataimisto Ekman tuottaa nimensä mukaisesti pääosin perennoja, joita tilalla kasvaakin 
yli 300 lajiketta. Rauno Ekmanille on erityisen tärkeää tuottaa laadukkaita kotimaisia monivuo-
tisia, jotka kestävät hyvin Suomen vaihtelevissa oloissa. 

Meidän kasvimme ovat vanhaa kotimaista kantaa, jota asiakkaat myös osaavat arvostaa. Kas-
vit ruukutetaan aina talvea vasten, jotta tiedetään varmasti, että ne ovat pakkasenkestäviä, 
Ekman sanoo. 

Kukkien lisäksi Ekman kasvattaa myös monivuotisia maustekasveja. 

Minifarmilla Perennataimisto Ekman on käynyt myymässä alusta lähtien. Tänäkin vuonna Rau-
no Ekman lupaa pakata myyntikärryyn rutkasti laadukkaita perennoja kotipuutarhureita varten. 

Uuteenkaupunkiin on aina mukava tulla ja joka vuosi olen ollut tapahtumaan oikein tyytyväinen. 
Nähdään messuilla, Ekman huikkaa. 

Perennataimisto Ekmanin löydät Minifarmilta osastolta C 19-20.  



Keski-Suomessa Leivonmäellä, Joutsan kunnassa, sijait-
see perennoihin erikoistunut Tommolan taimisto ja marjati-
la. Taimiston näyte- ja koealueelle on istutettuna jopa 2500 
tilan omista emokasveista lisättyä perennalajiketta. 

Yli 30 vuoden kokemus alalta ei ole saanut Simo ja Eija 
Tommolan intoa hiipumaan, päinvastoin. 

Vaikka näitä taimia ollaan näin monta vuotta kokeiltu ja 
kasvatettu, edelleen löytyy aina jotain uutta, syysleimuis-
takin meillä on yli 40 variaatiota. Juuri uuden kokeileminen 
on tämän työn suola. Se, kun saa seurata uusien taimien 
kasvutapaa, korkeutta ja värejä. Hyväksi havaitut taimet 
otetaan sitten lisäykseen, Eija Tommola kertoo. 

Perennojen lisäksi tilalla on laaja hedelmäpuutarha, jossa 
kasvaa eri luumulajikkeita, sekä Suomessa harvemmin 
kasvatettua makeakirsikkaa. 

Luumutarhainnostus on alkanut täällä Leivonmäellä syn-
tyneestä Sinikka-luumusta, jota olemme kasvattaneet jo 
kymmeniä vuosia. Lisäksi olemme kokeilleet runsaasti 
erilaisia virolaisia ja venäläisiä lajikkeita. Makeakirsikkaa 
kokeilimme aluksi varovaisesti, mutta hyvin se on talveh-
tinut nyt jo 20 vuotta. Hedelmiä myymme itsepoimintana 
loppukesästä. 

Tommolan tila on myös suosittu retkikohde ja kesän aikana 
siellä vieraileekin bussilasteittain turistiryhmiä. 

Erilaiset puutarhaseurat käyvät myös innokkaasti retkillä ja 
yksi tämän työn parhaita puolia onkin tavata ihmisiä, jotka 

Haaveiletko ihanasta kirsikasta, makeasta luumusta tai rous-
kuvasta omenasta? Puutarhuri Henna Routi Pihahelmestä 
antaa vinkit hedelmäpuun istuttamiseen ja hoitoon. 

Omena vai päärynä, pieni vai iso?

Mieti, minkä hedelmäpuun satoa haluat muutaman vuoden 
kuluttua korjata. Perinteisen omenan lisäksi Suomessa 
menestyvät hyvin myös kirsikka ja päärynä, sekä luumu. 
Jos valitset omenapuun, huomioi myös se, mihin perusrun-
koon puu on vartettu. Pienelle pihalle ei ehkä kannata valita 
viisimetriseksi hujahtavaa puuta, vaan pienempi laji. Ota siis 
etukäteen selvää, minkä verran tilaa kasvava puu tarvitsee. 

Ei kuoppaan, vaan kummulle

Hedelmäpuu menestyy parhaiten aurinkoisella ja lämpimällä 

paikalla. Kaiva istutuspaikalle kuoppa. Kuopan ei tarvitse olla 
kovin syvä, mutta leveyttä saa olla 1,5-2 metriä. 
Puuta ei kannata istuttaa liian syvälle, vaan pikemminkin 
siten, että maa jää aavistuksen kummulle. Puun tärkeät juuret 
kasvavat lähellä maanpintaa ja liian syvälle istuttaminen 
saattaa haitata puun kasvua. 

Saksi ja kastele

Puu yrittää helposti kasvattaa useampia latvoja, joten niinsa-
nottu kilpalatva on hyvä katkaista jo istutusvaiheessa ja pitkiä 
sivuversoja lyhentää. Myös rungosta terävässä kulmassa 
kasvavat oksat on hyvä poistaa. Palveleva puutarhamyyjä 
tekee leikkaukset puolestasi. 

Istutettu puu tarvitsee runsaasti vettä. Kastele maata mie-
luummin kerran viikossa reilusti kuin joka päivä vähän. 

Tue ja suojaa

Taimi tarvitsee parin ensimmäisen kasvuvuotensa aikana tu-
kea. Lyö 1-3 tukikeppiä maahan ja sido taimen runko keppiin 
ainakin kahdesta kohtaa. Kun puu on kasvanut pari vuotta ja 
seisoo tukevasti omillaan, tukikepit voi poistaa. 
Ennen talvea taimi kannattaa suojata rungon ympärille asetet-
tavalla lieriöllä, jotta jänikset eivät pääse sitä nakertamaan. 

Maltti on valttia

Useimmat hedelmäpuut eivät tuota ensimmäisenä eivätkä 
vielä toisenakaan kasvuvuotenaan hedelmää, mutta kun mal-
tat hoitaa puuta hyvin - lannoittaa, leikata ja suojata - odotus 
palkitaan lopulta. 

Tommolan tilalla kasvaa jopa 2500 eri 
perennalajiketta

ovat yhtä innostuneita ja omistautuneita kasveille kuin me, 
Eija Tommola sanoo. 

30 vuoden aikana Tommolat ovat ehtineet nähdä monen-
laisia puutarhatrendejä, mutta erityisesti yhdestä kehitys-
suunnasta Eija Tommola on iloinen. 

Nykyään kaikenikäiset, sekä miehet että naiset ovat hyvin 
kiinnostuneita puutarhanhoidosta. 

Hyötytarhan merkitys puutarhaharrastajille on nostanut 

päätään viime vuosina, perennoissa puolestaan lehtien 
merkitys on korostunut. 

Paljon istutetaan esimerkiksi erilaisia heiniä. Myös lehtien 
erilaiset sävyt, kuten hopeat ja punaiset kiinnostavat. 

Minifarmille Eija Tommola lupaa valita myyntiin 100-150 
perennalajiketta, mukana myös erikoisempia taimia, joita 
joka myymälässä ei ole saatavilla. 

Tommolan tilan löydät Minifarmin osastolta C 60. 

“uuden kokeileminen on tämän työn suola”

näin istutat hedelmäpuun



Tempur Brand Store Turku
Avoinna ark 10–18, LA 9–15

Puh. 045 8639 788 • Eerikinkatu 9, 20100 Turku

Olemme osastolla Messukenttä B, paikat 5-6

Hyvitämme messulipun hinnan 
tehdessäsi TEMPUR-hankinnan!

Best in test

Messutarjouksia 
TEMPUR -vuoteista 
ja -tyynyistä!

Ota kesä vastaan lasitetulla terassillasi!

Minifarmi- ja kukkamessut
Olemme mukana 19.-20.5.

Matias Viitanen p. 040 152 5227
Matti Nikander  p. 040 705 8744

(09) 700 18 228, info@hormex.� , 
Harkkoraudantie 6, 00700 HELSINKI

Markku 040 72 72 722
Henri  0400 357 357
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• Nova SM
 terässavupiippu
• Taipuisat ja jäykät 
 haponkestävät 
 saneerausputket
•  Vedonparantajat
•  Savukaasuimurit

Terässavupiiput ja 
hormisaneeraustuotteet
kaikkiin kohteisiin



ohjelmaalavalla ja farmialueella
lauantaina 19.5.2018 sunnuntaina 20.5.2018

messujen osoite
koulupolku 1, 23500 Uusikaupunki

aukioloajat
Lauantaina 19.5.2018 klo 10 – 17
Sunnuntaina 20.5.2018 klo 10 – 16

lippuhinnat
aikuiset  13€
- S-etukortilla  11€
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

asiakaspalvelu
Puh. 040 706 4000
info@minifarmi.fi

info ja ensiapupiste
Messujen info löytyy messukentältä a, joka sijaitsee messura-
vintolan läheisyydessä. Ensiapupiste on samassa yhteydessä.

katso lisätietoja
www.minifarmi.fi

faceBook.com/minifarmi.fi

autojen pysäköinti, liikkennejärjestelyt 
ja messuBussit
Pysäköinti koko Uudenkaupungin alueella on maksutonta. kes-
kustassa on parkkipaikkoja kuitenkin rajoitetusti. Suosittelem-
me käyttämään messualueen omaa pysäköintialuetta. Messu-
parkki sijaitsee Hippoksen raviradalla. Parkkialueen osoite on 
Lokalahdentie 111, 23500 Uusikaupunki. 

messubussit liikennöivät non-stoppina messualueen ja hippok-
sen raviradan pysäköintialueen välillä.

 ensimmäinen lähtö
 klo 09:30 parkkialueelta messuille

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

ravintolapalvelut
Ruoka- ja kahvipisteet löytyy a-, C,- sekä farmikentältä. Tar-
jolla on maukasta purtavaa jokaiseen makuun. Messualueella 
sijaitsee myös anniskelualue, jossa tarjolla Laitilan Wirvoitus-
juomatehtaan juomia.

ryhmät ja paketit
Ryhmäliput ja –paketit varattava etukäteen. Uudenkaupungin 
Matkailutoimisto räätälöi ryhmällenne toiveita vastaavan pa-
ketin.

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

info

messuhallin lava

klo 11 Pensaiden leikkaukset 
 Hortonomi Lotta Lindholm-normaja

klo 13 Pensaiden leikkaukset 
 Hortonomi Lotta Lindholm-normaja

klo 14 Työnäytöksenä vanhan ikkunan kunnostus 
 Mestarientisöijät, Olli koiranen

ohjelma farmialueella
klo 11-16 Suomen Estekanit ry:n viralliset estekisat

klo 11-15 Wasaborgin tallin talutusratsastusta

klo 11 katrilli 
        Wasaborgin tallin 6 ratsukkoa esittää    
 ohjelman musiikin tahdissa

klo 12.30 koirakerho Rähmä-käpälät
 koirien agility- ja rally-toko näytös

klo 14 Inkkarit vs Cowboyt estenäytös
 Vauhdikasta esteratsastusta, mukana kirjavat 
 intiaanihepat sekä cowboyt uljaine ratsuineen

klo 15.30 koirakerho Rähmä-käpälät
 koirien agility- ja rally-toko näytös

messuhallin lava

klo 11 Työnäytöksenä vanhan ikkunan kunnostus 
  Mestarientisöijät, Olli koiranen 

klo 12  Paratiisi takapihalla 
  Paula Ritanen-närhi

klo 14  kuvaretki kotipuutarhoihin 
  Paula Ritanen-närhi

ohjelma farmialueella

klo 11– 16 Suomen Estekanit ry:n viralliset estekisat

klo 11 – 15 Talutusratsastusta

klo 11  Ryhmä Hau! + Halitreffit 20min

klo 12  koirakerho Rähmä-käpälät
 koirien agility- ja rally-toko näytös

klo 12.30 katrilli 
        Wasaborgin tallin 6 ratsukkoa esittää    
 ohjelman musiikin tahdissa 

klo 13  Ryhmä Hau! + Halitreffit 20min

klo 14 koirakerho Rähmä-käpälät
 koirien agility- ja rally-toko näytös

klo 14.30 Inkkarit vs Cowboyt estenäytös
 Vauhdikasta esteratsastusta, mukana kirjavat 
 intiaanihepat sekä cowboyt uljaine ratsuineen

klo 15  Ryhmä Hau! + Halitreffit 20min
monipuolinen ohjelmakattaus!



minifarmi & kukkamessut    
AGCO Suomi Oy 157-160 Fendt- ja Valtra tarktorit
Alberni Oy 51-56 Perävaunut jokaiseen tarpeeseen! - Koneenkuljetus-, lavetti- ja   
  umpivaunut, hydrauliset kippivaunut
Asennus M. Niemi 70 ja 72 Aurinkoenergia, talousveden puhdistus, kompostorit, käymälät,   
  jätevesijärjestelmät
Asra I 125 Terassit, lasitukset, julkisivuremontit, rakentaminen ja suunnittelu
AutoPalin 173 Peugeot ja Opel
Autotalo Pelttari 133-140 Renault , Dacia , Suzuki henkilö ja tavara-autojen esittely
Avant Tecno Oy 57-66 Pienkuormaajat ja monipuoliset työlaitteet
Backmann 45 Ikkunat
E-Wheels Group Oy  Laadukkaat sähköpotkulaudat
Finnanssi Ky 47ja49 Pihasauna
Finnpeak Hirsituote Oy 40 pihasaunat, vierasmajat, kesäkeittiöt ja pihavajat
Hirsiveistämö Vesa Virtanen 97 Hirsiset pihakalusteet ja puuvajat
Hormex Oy 30 ja 32 Terässavupiiput, hormisaneeraustuotteet- ja välineet
Ikitaito Oy 10-11 Kivikorit pihan moneen eri tarpeeseen
IS-Pipe 119 ja 121 kastelutarvikkeet, viemärinaukaisuaineet, hanat, lavuaarit ja 
  putkitarvikkeet
Jätehuolto M. Helistölä Oy 26 Jätehuoltopalvelut
Kalliokaivo Oy 120 ja 122 Maalämpöjärjestelmät, lämpöpumput, lämpökaivot, porakaivot,   
  porakaivopumput, porakaivohuollot
Kaluste Viljanen 6-8 Pihakalusteet ja muut puutuotteet
Karjurock  Tapahtuman esittelyä
Konekeskus Mikola 79-82 Metsä- ja puutarhakoneet ja mönkijät
Kymppi-Katto Oy 33 ja 35 Katto- ja ulkoverhousremontit - kotimaista takuutyötä
Laitilan Länsijyvä Oy 91-96 Japa315 be, Japa100e, japa60e klapikoneet
Laitilan Rakennuslasi Oy 116 ja 118 Lasitettu kesäkeittiö esillä, terassilasitukset sekä lasikaiteet
Laitilan Rautarakenne oy 91-96 Japa315 be, Japa100e, japa60e klapikoneet
Levorannan Autoliike Oy 15-18 Uudet Fordit Uuteenkaupunkiin myy Levorannan Autoliike Rauma
Logosol AB 178 Sahalaitoikset
Lumon Oy 34ja36 Lumon lasitukset
Markkinointi M. Lehtinen 168-172 Lappikodat.fi tuotteet mm. tynnyrisaunat , grillikodat , huvimajat.   
  Mönkijät ja sähköscootterit
Moottorisahataiteilija Jarmo Koivisto 151-154 Moottorisahaveistokset ja näytökset
Nunnauuni 25 ja 27 Nunnauuni Tulisijat
Näpsä-Laiturit Oy 87-90 Laiturit ja tarvikkeet
Oy Norcar Ab 99-108 Pienkuormaajat
PALA betonikalusteet 109-114 betonikalusteet messualueella esillä
PK-PUU 167 Monipuolinen valikoima puu- ja rakennustarvikkeita
Pohjanmaan Tiilirakenne Oy 68 Kotimaiset ja ce-testatut pönttöuunit
Puuhalli K&K 37 ja 39 Puu- ja levytavarat, piharakennukset ja rakenteet sekä puusepäntyöt
Puutyöliike A. Heikkilä Oy 83-86 Piharakennukset
Sadex Oy 44ja46 Sadevesijärjestelmät ja kattoturvatuotteet
Saunavaunut 3-5 Mökkivaunu makuuhuoneella ja mini luxus
Siesta 67 lasiterassit, lasikaiteet, lasikatot ja terassipohjat
Siirtonurmi.fi 31 Siirtonurmi
Silkkipaino A. Hällfors  
Suomen Kivitalot Oy 38 Kivitalorunkojen urakoinnit, sekä omakoti- ja vapaa-ajan asunnoille   
  kokonaisratkaisuja
Suomen Laiturikauppa 109-114 Laiturit ja rantarakentaminen
Tasokas Laiturit 28 Laiturit
Telmarin 29 Sähkötarvikkeiden, valaisimien ja aurinkosähkön erikoisliike 
  Uudessakaupungissa.
Tikanmaan Huolto Oy 127-132 Piharakennukset
Top-Motor Oy 12-14 Traktorimönkijät, veneet, perämoottorit, lasten mönkijät, 
  senior ajoneuvot
Turun Trailertukku Oy 176 Auto- ja venetrailerit sekä kippi-, lava- ja koneenkuljetuskärryt
Turun Fimex Oy 41ja43 Kylpytynnyrit, tynnyrisaunat, pihasaunat, grillikodat ja huvimajat
Turun Konekeskus 143-150 Massey Ferguson traktorit, Pilkemaster  GO! Mobiiliversio. 
  Schäffer-pienkuormaajat
Turun Sanomat 1-2 
Turun Seudun Mobilistit 23-24 Pärekone/jauhokone, kuorma-auto ja traktori
Turun Seutusanomat  
Ugin torimyynti 123-124 Makeiset, irtojäätelö, pehmikset
Ukin Lasi ja Kehys Ky 42 Terassilasitukset, lasikaiteet sekä lasitustyöt
Uudenkaupungin ja Kalannin VPK Farmialue Esillä paloauto, vanha museopaloauto, miehistönkuljetusauto sekä   
  minipaloauto lapsille
Varsinais-Suomen Auto-Center Oy 174 Toyota Proace, Toyota Hilux, Toyota C-HR Hybrid, 
  Toyota Yaris Hybrid, Lexus NX Hybrid
Veho Oy Ab Lieto 73-78 Vito, X-sarja, Uusi A-sarja ja Sprinter Retkeilyauto!
Vekkuli Production Oy 115 ja 117 Telttasauna, kylpytynnyrit ja ekotuolit

messukenttä a            nro       myyntiartikkeli messukenttä B            nro       myyntiartikkeli
AndyHandy Stella Marketing Ky 57 AndyHandy käsipesulaite ulkotiloihin

Aninkainen.fi | Zadettan Oy LKV 55 Kiinteistönvälitys

Aroma Sense Finland 84 Aroma Sense suihku, suihkupäiden ferrari

Asustekauppa 66 Laukut ja korut

BRELOCK 75 BRELOCK- voiveitsi+kansi

CasadaFinland 3-4 Hieronta- ja liikuntatuotteet

Domus Yhtiöt Oy – 

Domlux Ikkunat ja ovet 13 Ikkunat ja ovet

Donna Taponero 61-62 Suomessa valmistettuja 100% luonnon raaka-aineista valmistettuja   

  hoitovoiteita ja -öljyjä

Elega 38 ja 40 Mittatilaus keittiöt, ovenvaihdot, liukuovet, wc-kalusteet

Euronics 8-9 

Fispars Oy 19-20 Kylpytynnyrit ja tynnyrisauna

Fortum 44 Energiatehokkuuspalvelut, aurinkopaketit sekä sähkösopimukset

Hokka Oy 71 Pelastusliivit ja kelluntapukineet

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

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

Höyrylöyly.fi 3-4 

Iloinen Keittiö 64 keittiö-ja sisustutarvikkeet

Jahtimestarin Kennel 17-18 Graniittipannut ja Sanelli veitset

Joensuun Sänkytehdas Oy 33-36 Kotimaiset premium luokan vuoteet

Kastelli-Talot Oy 16 Omakoti- ja huvilarakentaminen, materiaalitoimituksesta 

  muuttovalmiisiin!

Kenkäkauppa Alina 80-81ja91 Satamäärin kenkiä! Kaikki hinnat alennettuja!

Kodin Kuvalehti 76 Kiinnostavat henkilöhaastattelut, elämänmakuiset tarinat ja 

  paljon muuta!

Korujenmaailma.fi 87 Erilaiset avainkaulakorut, kevyttoppatakit muotiväreissä 29€, 

  keppihevoset 19€ ja valikoima upeita koruja

Koskenpään Herkku Oy  Suklaat, toffeet, marmeladia,maku siirapit, teetä, valkosipulit, 

  kurkkusalaatit, majoneesit ja sinapit.

LähiTapiola 48 Elämänturva

Lämpöpartio 54 ja 56 Ilmavesi- ja maalämpöpumput sekä aurinkoenergia

Lännen Omavoima 45 ja 47 Sähkönmyynti tuotteet, Aurinkoenergiajärjestelmät/aurinkopaneelit 

  ja Sähköauton latatausjärjestelmät

Länsirannikon Ikkunat ja Ovet 46 Ikkunat ja ulko-ovet

Makuvakka Uusikaupunki  

Mariannen Laukkupuoti 79 Laukut ja lompakot

MasterSauna 26 Ulkoporealtaat

Mestari Entisöijät Ry 21-22 Entisöintituotteet

Moi Mobiili 69 Moi Mobiili on suomalainen matkapuhelinoperaattori

Mynämäen Kunta 

”Viihtyisää asumista Mynämäellä” 58 Tontit ja palvelut

Nanoset Oy 41 

Napikas 90 Lastenvaatteet mukavuutta rakastaville lapsille

Neorex Oy 1-2 Ruis Snack tuotteet

Novida - Ammattiopisto ja Lukio 74 Koulutusalat esittelyssä nuorille ja aikuisille. 

  Kiertotalous tutuksi –hanke

Nunnauuni 32 Nunnauuni tulisijat

Näkökeskus Synsam 50 ja 52 Silmä- ja aurinkolasit, ilmainen näönmittaus ja 

  lauantaina stylisti paikalla

Partylite 72 Myytävänä Perfect Home-sisustustuotteita ja astioita. 

  Mahdollisuus tutustua PartyLiten kesämallistoon

Puustelli 53 Kodin kiintokalusteet

Rakennus- ja Laatoitus M. Elo 31 Rakennus- ja remonttipalvelut saman katon alta! Biolan käymälät ja   

  kompostorit

Rantalainen Uusikaupunki 70 Taloushallinnonpalvelut

Rauman Kaupunki 42 Tule asumaan Raumalle

Saariston leipä 24 Saaristolaisleivät

SASKY koulutuskuntayhtymä, 

Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto 68 Ammatilliset koulutukset, esillä puutarha-alan koulutus sekä 

  floristin ammattitutkinto

Silverhome 60 Uniikkeja, valkoisia ja hopeisia keramiikkaunelmia kotiin

Simo Passin Uniikkipuukot 63 Käsintyönä tehdy uniikkipuukot

Sirokoru 84 Kotimaisia korkealuokkaisia hopeakoruja edulliseen hintaan. 

  Messuilla saatavana eläin- ja kasviaiheiset Flora & Fauna -korumme,  

  korvarenkaita, hopearistejä ym.

Sisustussuunnittelu Talvitie Design  Sisustus- ja tilasuunnittelu sekä sisustuskonsultaatiot

SK-Metalli Oy 23 Kotimainen kesäkeittiö / monitoimigrilli

Solar Age Oy 49 Solar Age Oy on maatilojen, yritysten sekä omakotitalojen 

  aurinkosähköratkaisuihin keskittynyt yritys.



messukenttä c            nro       myyntiartikkeli

Aika pihalla 21-22 Kukkasipulit ja juurakot

Arjen Ilot 50 Kotimaiset ja korkealaatuiset keittiö- ja kattaustuotteet sekä 

  erilaiset korut mm. suositut avainkorut

Art Bouffant 43-45ja53-54 Pihapatsaat

Birkenstock luotosen / Hanna Helin-Luotonen 55 Birkenstockin työ- ja vapaa-ajankengät

DNA Kauppa Oy 7 Dna:n tuotteet ja palvelut

Dolphin 95 Pesuvoimaa vedestä! Dolphin yhdistelmäpesurit

Elisa Oyj 97 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

Juholan Puutarha 24-26 Luomukasvatettuja yrttien, vihannesten ja kesäköynnösten taimia   

  sekä tomaatti-, kurkku-, yrtti- ym amppeleita Mustion Ruukilta

Kalusteheinoset Oy 41-42 ja 51-52 Puutarhakalusteet

Kasvihuone Es-An Oy 77-79 Monexi tuotteet ja kasvihuoneet

Kolatun Juustola 98-99 Kotimaiset pienjuustola juustot

Kuitulinja Oy 30 Köydet, narut, muovipussit ja kassit

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

  saaristolaisleipä Vehmaalta

Laitilan Leipä 1-2 Leipomotuotteet

Lemun Kartanon Puutarha 10-11 Yrittien ja vihannesten luomu taimia

Länsirannikon Koulutus Oy Winnova 101 kone-ja tuotantotekniikan koulutus- ja asiantuntijapalvelut. 

  Opiskelijatyöt; savustusuunit, ulkotakat ja kiukaat

Mella-Set 36 Oman verstaan puutuotteet ja palvelut: käyttöesineet, kukkalaatikot,   

  korjausrakennusosat, liikelahjat ja yksilölliset mittatilaustyöt

Navettanikkarit Oy 105 Puucee-ratkaisut sekä käymälät

Nyholmin Kukkapuutarha 111-112 Laaja valikoima itse kasvatettuja kesäkukkia

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

  nahanhoitotuotteet ja silmälasienpesuaineet

Oy Tokona Ltd 115-116 Työkäsineet ja -vaatteet sekä suojaimet

Palke 5 & 7 46 Puu- ja metallikäsitöitä

Perennataimisto Ekman 19-20 Kotimaiset Perennat

Pihapalvelu Oksat Poikki  86-87 Piharakentaminen, pihanhoito, pihojen laatoitukset ja kivityöt. 

  Istutukset - nurmikon teko. Neuvontapalvelu!

Pionien Koti 14 Pionit

Pirjo Alitalo ja Sinikka Virtanen 17 Itse tehtyjä käsitöitä: kangaspuissa kudottuja tuotteita 

  mm. räsymattoja, ompelutuotteita mm. aurinkohattuja, 

  neuletuotteita mm. sukkia.

Puukan Perenna 15-16 Kesäkukat

Rakennus-Saneeraus J.Koski Oy 3 Kattoremontit, kattojen pesut ja pinnoitukset sekä ikkuna- ja 

  oviremontit

pientoimijat                 myyntiartikkeli

Eila Lahtinen Pienet käsityöt

Eveliina Leveä-Aho Käsityöt

Helena Myllymäki itse valmistetut barbin ja nukenvaatteet

Irmeli Aijaskave Käsintehtyjä nukkeja, lastenkirjoja ja muita käsitöitä

Katja Sammallahti Korut

Laila Hannula Käsintehdyt korut

Lauri Pirilä Sokean harjat

Maritta Kuisma Erilaisia kransseja sisälle ja ulos. Erilaisista materiaaleista tehtyjä kraakkuluutia ja   

 eläinhahmoja.

Marjo-Riitta Salo Kortteja

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

Seija Laituri Nahkapussukat

Seija Paavola perennanplanttuja, sekä pieniä puutarhakoristeita

Sirpa-Liisa Kurkilahti Itsetehtyä hyvän mielen keramiikkaa

Tarja Reunanen Käsityöt

Ulla Holmberg Taimia

Vakka-Opiston Puutarhapiiri Taimia

Anne ja Juhani Kittilä Aasit näytillä

Helmivene Tilan alpakat näytillä. Myynnissä villa- ja lankatuotteita

Jaakkolan Tila Tilan Sonni näytillä

Koirakerho Rähmä-Käpälät Koirien agility ja Rally-toko näytöksiä

Marjamäen Tila Tilan minipossu, kilit ja aasit näytillä

Olli Lähtinen Porsaat näytillä

Suomen Estekanit ry Estekanikisat

Suomen Karvakaverit Halittavia koiria

Wasaborgin Talli Hevosia ja poneja näytillä ja näytöksissä

Joni Virtanen

Jätehuolto M. Helistölä

Kasvihuone Es-An Oy

Kiinteistöpalvelu Silokivi Oy

Laitilan Wirvoitusjuomatehdas

RSH-Turvallisuuspalvelut

Ugin Nostokori Oy

Vehmaan PK-PUU Oy

YARA

Sähötyöt P. Koskelin Oy

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 susan design-tuotteet sekä Majapuun trikookankaat

Sysilahden Puutarha 65 Nystadkorg / Uudenkaupungin koreja, piknik -ym tarjottimia, 

  kehykset vanhasta latolaudasta, nukenvaunuja ja kippiautoja

Tempur Brand Store 5-6 Tempur-vuoteet, -tyynyt, -peitot ja –liinavaatteet

Terrame Oy ltd 88 Lankkupenkit, ovikatokset, aidat ja portit

Tm. Riitta Väärämäki 89 Luonnonmateriaaleista sisustus ja somistus tuotteita

Ukin Kaluste 27-28 Näyttämö-Keittiöt ja Näyttämö kodin kiintokalusteet. Messuilla kokki   

  esittelemässä Bora Classic liesitasoa

Ukin Putki Oy 14-15 Warmia lattialämmitykset, Mitsubishi Electric ja Jäspi / Jämä 

  lämpöpumput. Kodin putkiremontit

Warmauunit 29-30 Uusikaupunkilaiset varaavat takat, puuhellat ja kiertoilmatakat. 

  Myös kamiinat ja HärmäAir -hormit

Valo-Koru 77 Hopea ja pronssi korut

Vartsalan Vanha Koulu 85 Lahja- ja sisustustuotteita sekä kynttilöitä

Veiltex Oy 59 Verhojen ja sisustustekstiilien myynti sekä valmistus

Verisure Oy 12 Verisure on Suomen suosituin kodin hälytysjärjestelmä, joka on 

  liitetty hälytyskeskuksen ympärivuorokautiseen valvontaan

Vinyylitalo Oy 25 Huoltovapaat Vinyyliaidat ja Vinyyliverhoukset 50 vuoden takuulla. 

  Ei ikinä enää maalausta!

VSP 8-9 Vsp:Kiitorata, taloyhtiökaistat, kaapelitv- liittymät ja kanavapaketit

VSV Oy 45 ja 47 Sähköverkko ja kaukolämpö

Väriuki 82 Myynnissä Vintro-kalkkimaaleja, erä laadukkaita villamattoja, 

  sekä vahoja. Työnäytöksiä luvassa!

RE/MAX OmaanKotiin 27 Kiinteistönvälitys

Riihipuoti 90 Luomumyllytuotteet

Saaremaine Oy 93-94 Savujuustot ja savumakkarat

Satadiens Oy 74-76 Fiskars, Iittala sekä paljon muita laatumerkkejä Outletmyymälästä

Silmäasema 64-67 näöntarkastus, silmälasit, aurinkolasit, piilolinssit, silmäleikkausinfo

Sulopuu 114 Kaikkea puusta - lahjatavarat

Sundellin Puutarha 8-9 Kesäkukat ja Amppelit

Tasalan Kaihdin 106-107 Sälekaihtimet, markiisit , peililiukuovet,aurinkovarjot, 

  puutarhakalusteet , terassilämmittimet ja komposiittiritilät terassille/  

  parvekkeelle

T:mi Puu-Luu 40 Huovutukset, korut

Tmi Kaija Hellberg 23 Käsinpainettuja ”murre” teksteillä olevat lasten ja aikuisten t-paidat,   

  lasten bodyt ja tyynyliinat

Tommolan Tila 60 Kotimaiset perennat

TULONI 100 Ihanat tekstiilit meiltä ja maailmalta

Ukipolis Oy 61-63 Tietoa Asukasluotsauksesta, yhteistä ideointia ja osallistava 

  Vakka-Suomen kiertotähti -paja sekä paikallisten tuottajien 

  Lähiruokatori

Ullekas 28 Iloiset ja värikkäät käsintehdyt tuotteet

Uudenkaupungin Kaupunki 4 Asuminen ja eläminen pikkukaupungissa!

Uudenkaupungin Omakotiyhdistys  Toiminnan esittelyä

Vakka-Suomen Pihatyö  86-87 Piharakentaminen, pihanhoito, pihojen laatoitukset ja kivityöt. 

  Istutukset - nurmikon teko. Neuvontapalvelu!

Vakka-Taimi 31-33 Taimia

Valmet Automotive 8-39 ja 48-49 Kuvautamme messuvieraita vanhan saabin kanssa. 

  Saat kuvan mukaasi heti! 

Victorian Puutarha 61-63 Salaatit, yrtit ja kukat Laitilasta

Wanha Viinikkala 61-63 Pyhämaalaisesta viljasta leivotut perinneleivät

Kaikki oikeudet pidätetään. Muutokset mahdollisia.

myyjät ja esittelijät 2018

farmi                              

messurakentamisessa mukana



1. Näppärä ja nopea

2. Vireästi vapaalla
Olit sitten käsityöläinen, hevosharrastaja tai golffaaja, meillä pääset 
toteuttamaan itseäsi! Harrastusten kirjo on valtava ja luonto on joka 
paikassa lähellä. Innostuitpa sitten betonikurssista, tanssista tai 
lautapeleistä, Uusikaupunki tarjoaa mahdollisuuden näihin kaikkiin. 
Ja tietysti paljon muuta!

3. Meri iha rannas

4. Tapahtumia tauotta

5. Puistoo, rantaa, raflaa

Uusikaupunki on kompaktiudessaan 
täydellinen kaupunki näppärään 
arkeen. Kaikki on helposti saatavilla, 
melkeinpä kävelymatkan päässä. 
Täällä ei tarvitse jonotella sen 
enempää liikenteessä kuin kaupan 
kassallakaan, vaan aikaa jää 
enemmän sille tärkeimmälle. 
Elämiselle.

Kaiken näkemisen, tekemisen ja kokemisen ohella Uusikau-
punki tarjoaa mitä parhaimmat puitteet rennolle elämälle. 
Meiltä löytyy omat vehreät ja toiminnalliset 
puistoalueet kaikenikäisille, joten 
ei muuta kuin eväskori mukaan ja 
retkelle! Kappale kauneinta 
kaupunkia herää eloon aina
kesäksi, kun Kaupunginlahden 
rantabulevardin ravintolat 
kuhisevat ihmisiä, musiikkia 
ja hyvää tunnelmaa. 
Hyvä ruoka, kylmä juoma 
ja näkymät suoraan 
kimaltelevalle merelle. 
Se on kyllä täydet viisi tähteä!

Merefesti, Tul toril -teematorit, Crusell-viikko, Karjurock.. 
Tässä listattuna muutamia uusikaupunkilaisia tapahtumia 
kesäajalta. Mutta tapahtuu täällä kyllä ihan läpi vuoden. 
Teatteri ilahduttaa usealla ensi-illalla läpi vuoden ja erilaisia 
näyttelyitä pääse ihastelemaan pitkin vuotta.

5 x
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Uudessakaupungissa

Tervetuloa 
osastolle 4!

Kaupunkisuunnittelusta 
edustaja paikalla 

molempina 
messupäivinä 

klo 12-15

”Meil o meri iha rannas”, me tykätään sanoa ja hekottaa vähän 
päälle. Koska siinähän se on. Iha rannas. Ja pääsee meiltä merelle-
kin. Kaljaasi Olga vie Katanpään linnakesaarelle tai merirosvo-
risteilylle ulapalle. M/S Kerttu kuljettaa Isonkarin majakkasaarelle 
ja kesäisin joka viikko torstaivisa-risteilylle. 

uki.fi/some  visituusikaupunki.fi
uusikaupunki.fi 
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Kaipaatko rantaasi lisää viihtyvyyttä tai tar-
vitseeko veneesi uuden kotilaiturin? Suo-
men Laiturikauppa tarjoaa avaimet käteen 
-periaatteella parhaimmat laituriratkaisut 
vesien äärelle. 

Suomen Laiturikaupan Ville ja Sakari 
suunnittelevat, toteuttavat ja toimittavat 
rantarakentamiseen liittyvät palvelut yksi-
lökohtaisesti ja kotimaisesti. 

– Toimintamme perustuu rakkaudella ran-
taasi -ajatukseen. Panostamme laatuun 
ja ihmisläheisyyteen. Pyrimme olemaan 
Suomen laadukkain laiturivalmistaja sekä 
tarjoamaan tämän alan parasta asiakas-
palvelua, toteaa laiturikauppias Ville Val-
tanen.

Suomen Laiturikauppa sijaitsee Mynämä-
en Mietoisissa, Kustavintien varrella. Vii-
me vuonna yritys perusti oman tehtaansa 
Vehmaalle, jossa laiturit nykyään valmis-
tetaan. Suomen Laiturikaupalla on omat 
laiturimallistonsa, joista laiturit muokataan 
asiakkaiden toiveiden sekä rantojen olo-
suhteiden mukaisiksi.

– Pyrimme menemään aina paikan päälle 
ja suunnittelemaan siellä asiakkaan toivei-
ta kuunnellen parhaimman laituriratkaisun, 
kertoo Valtanen.

Valtasen mukaan laiturin valintaan vai-
kuttaa eniten sen käyttötarkoitus. Laituri-
kauppiaan tehtävänä on myös teknisesti 
suunnitella rantaan laiturityyppi, joka on 
pitkäikäinen ja turvallinen.

Suomen Laiturikauppa valmistaa muun 
muassa raskasbetoniponttoneita (Heavy 
ja Medium) sekä muoviponttonilaitureita. 
Suomen laiturikauppiaiden tarkoituksena 

on tuoda messuille farmilaisten luo mah-
dollisimman monia laiturimalleja.

Mikä laituri sopii parhaiten mökkirantaasi?

Raskasbetoniponttoni Heavy on suunnitel-
tu vaativiin olosuhteisiin, aaltojen armoille. 
Se sopiikin parhaiten satamiin ja yksityisiin 
rantoihin isoille ja pienille veneille, mutta 
myös aallonmurtajaksi. Ominaisuuksiltaan 
raskasbetoniponttonit ovat vankkoja ja 
vaativissakin olosuhteissa pitkäikäisiä.

Muoviponttonilaituri sopii hyvin taas ma-
talampaan rantaan, jossa aallokko on 
vähäisempää. Muoviponttonilaituriin voi 
kiinnittää pienen veneen ja se on mainio 
valinta uima- ja oleskelulaituriksi. Suomen 
Laiturikauppa antaa muoviponttoneille 
kymmenen vuoden takuun. 

Raskasbetoniponttoni Medium on Valta-
sen mukaan suosituimpia laitureita. Laituri 
ei vaadi kovin syvää rantaa ja toimii hyvin 
niin uima- ja oleskelulaiturina kuin venelai-
turina. 

Näiden lisäksi Suomen Laiturikauppa val-
mistaa myös tarpeiden mukaan erilaisia 
laiturivaihtoehtoja kallioiden kylkeen tai 
muita erikoisempia laituriratkaisuja. 

– Kallion kylkeen rakennetut laiturit ovat 
harvinaisempia, mutta lopputulos on sitä-
kin hurmaavampi, toteaa Valtanen.

Suomen Laiturikaupan ajatuksena on 
suunnitella, toteuttaa ja toimittaa kestäviä 
ja laadukkaita laitureita ympäri Suomen. 

Tule kyselemään lisää laituriratkaisuista tai 
hakemaan vinkkejä rantarakentamiseen 
Suomen Laiturikaupan messupisteeltä.

suomen laiturikauppa rakentaa rakkaudella rantaasi

osasto a 109-114
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WWW.WINNOVA.FI 
Kone- ja tuotantotekniikka 

AURINKOLASIT –25%

Myönnämme messujen ja Synsamin 
50 v-synttäreiden kunniaksi -50% alennuksen joko 

linsseistä tai kehyksistä lasien ostajille – sinä päätät!

MESSUTARJOUS

Tarjoukset ovat voimassa 30.5. saakka
ja niitä ei voi yhdistää muihin tarjouksiin.

Synsamin osastolla paikalla stylisti  
Tiina Rouhas-Hämynen antamassa vinkkejä 

silmälasikehysten valintaan.
Osastolla myös veloituksettomia pikanäöntarkastuksia!

Olemme mukana  
Minifarmimessuilla.  

Tervetuloa osastollemme  
tutustumaan vuoden  

kovimpiin autouutuuksiin:  
 Peugeot 3008 ja 5008

Opel Insignia ja Grandland

RAUMA: Metallitie 2. www.autopalin.fi



Olemme mukana 
mini-farmimessuilla!



jaakkolan tilan liptus sonni

Hurmaava Liptus nuorukainen Kalannin Vellualta. 
Rapsutuksista pitävä Liptus on rauhallinen.

farmialueen maatilan eläimet ihastuttavat messuväkeä varmasti! 
tervetuloa rapsuttelemaan ja ihailemaan suloisia ja pörröisiä eläimiä! 

farmilla luvassa vauhdikkaita näytöksiä sekä valloittavia hetkiä! 

paijaa, silitä, ihastele!

Tänä VUOnna FaRMILLa On 
näHTäVILLä kOIRIEn aGILITy Ja 
RaLLy-TOkO näyTökSIä! 

Koirakerho Rähmä-Käpälät eli tuttavallisemmin Rähmis 
on Uudessakaupungissa toimiva koiraharrastusseura. 
Tarjoamme iloista ja aktiivista harrastusmahdollisuutta 
kaiken ikäisille innokkaille koiranomistajille. Järjestämme 
mahdollisuuksien mukaan agilityä, rally-tokoa, arkitottele-
vaisuutta, pentukoulutusta ja tokoa sekä muita tapahtu-
mia, koulutuksia ja luentoja. Kaikki koiraharrastajat ovat 
lämpimästi tervetulleita mukaan toimintaamme!
 
Tervetuloa seuraamaan agility- ja 
rally-toko  -näytöksiämme MiniFarmille!
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Kuva: Mervi Koskela

helmiveneen alpakat 
- pörröiset söpöliinit paraisilta

Sihvertti on vieraillut farmilla aiemminkin ja on leikkisä sekä 
utelias alpakka. Hyvällä tuurilla saatat nähdä alpakoiden sirkus-
temppuja aitauksessa! Bella ja hänen vajaan vuoden ikäinen 
poikanen Brownie ovat ensikertalaisia farmilla!

Helmiveneen laadukkaita alpakkatuotteita myynnissä farmilla! 
Helmivene suosii luonnon omia materiaaleja sekä tuotteita, 
jotka voidaan kierrättää. Tuotteet löydät Farmialueelta. 

 saaksää kielen sieraimeen tällai?

hurmaavat 

vaalean-

punaisetpossut 

nähtävillä 

farmilla!

Suomen Kanihyppääjät ry järjestää farmilla viralliset estekisat 
molempina päivinä! 

kanien huimat loikat!



lapsille 
talutus-

ratsastusta 
ja kärry-
ajelua!

Aasit Rosita ja Jesari. Tämä parivaljakko ihastuttaa farmilla! 
Tule harjaamaan ja rapsuttelemaan aaseja! 

suloiset vuohet ja kilit sekä minipossu nähtävillä farmilla! 
Varmasti hauskoja hetkiä luvassa näiltä kavereilta!
Tilan uudet asukit aasit Viola ja Feliina saapuvat myös 
vierailemaan! 

marjamäen tilan

tarjoaa näytöksiä joista ei vauhtia ja taidokkuutta puutu!
Tule seuraamaan esityksiä farmille! Luvassa ainakin ponien valjakko-, katrilli- 
ja estenäytöksiä. 

wasaBorgin talli 

nähdään

 farmilla!



monipuolista puuhaa ja ohjelmaa

huippusuosittu traktoripuisto!
Mahdollisuus istahtaa oikeasti traktorin ja kaivinkoneen hyttiin, sekä kaivaa ihkaoikealla kaivinkoneella! Koneiden pörinää ja oikeaa farmin tunnelmaa!

taidokkaita moottorisahaveistosnäytöksiä 
nähtävillä! 
Kangasalta kotoisin oleva Jarmo Koivisto pörisyttää molempina päivinä! 
Tule ihastelemaan taidokkaita  näytöksiä ja tekemään kauppaa veistoksista. 

supersuosittu

ryhmä haun 
pennut samppa 

ja vainu esiintyy 
sunnuntaina 20.5 

farmilla 
klo 11, 13 ja 15! 

halitreffit 

heti esitysten 

jälkeen!

10€
2kpl yht.

92,90€

VALTTI KALUSTE- JA 
TERASSIÖLJY 9L 

terassiöljylasta 
kaupan päälle

alk.
990€

Pyydä Mikalta rautainen tarjous peltikat-
teesta,  lauantain tilauksiin ruuvit kaupan 

päälle 

Jussilta vinkit ja tarjous 
lisäerityksestä

Ammattilaiselta hyvät neuvot 
kaikkeen pinnoittamiseen

OLEMME MUKANA MINIFARMISSA teemana PIHAKIVET

Sovi Katin kanssa 
ovi- ja 

ikkunakaupat, 
saat rahdinkaupan 

päälle

STELLA SOUTUVENE 
markkinapäivänä
kaupan tehneille 
airot kaupan päälle

KEVäTMARKKINAT TAIVASSALOSSA PE 11.5. KLO 7-17 MAKKARA-
TARJOILU 
KLO 10-15

BAHCO KäSISAHA
NP-22-F7/8



Näyttelyssä mukaNa Nämä ja myös muita malleja!
kaNNattaa tulla kysymääN reiluja messutarjouksiamme!

terVetuloa osastollemme kari asikainen  
p. 040 1618611

Näyttelyetu talvirenkaat vanteineen kaupan päälle! etu 700€

Wasaborgin talli järjestää farmialueella talutusratsastusta sekä 
kärryajelua molempina päivinä klo 11 - 15. 

hyppää ratsaille!
Standilla lisäksi keppihevosille kilpailuja, näyttely ja ratsastustun-
teja, voit ottaa oman kepparin mukaan tai lainata tallin pisteeltä! 

vauhdikkaita eläinnäytöksiä luvassa 
farmilla! 

uudenkaupungin ja kalannin vpkt
esittelee kalustoaan ja toimintaa. 

Mukana tapahtumassa uusi paloauto, vanha museopaloauto, miehistönkuljetusauto ja supersuosittu minipaloauto lapsille! 
Osastolla Kotivara-aiheinen kilpailu, osallistujien kesken arvotaan 3 turvallisuusaiheista tuotepakettia. 

turun seudun moBilistit ry 
mukana tapahtumassa!

Luvassa työnäytöksiä ja vanhoja koneita esillä!



Tÿyden palvelun laituritalosta kaikki laiturit ja tarvikkeet .      
            30-vuoden kokemuksella.       

              Olemme mukana Minifarmi messuilla.                                         
           Puh. 0449884305 / Mika Heino    

                        www.napsalaiturit.com                              

Tÿyden palvelun laituritalosta kaikki laiturit ja tarvikkeet .      
            30-vuoden kokemuksella.       

              Olemme mukana Minifarmi messuilla.                                         
           Puh. 0449884305 / Mika Heino    

                        www.napsalaiturit.com                              

Täyden palvelun laituritalosta kaikki laiturit ja tarvikkeet.
30-vuoden kokemuksella.

KOTI KUNTOON!

Soita edustajillemme ja kysy lisää!

tiimi-ikkuna.fi 
kymppi-katto.fi

45

Soita niin kerromme miksi juuri nyt on 
hyvä katto-, ikkuna- tai oviremontin aika.

Niklas Linna p. 0400 214288  
Juuso Ikonen p. 0400 385597

koti 
kuntoon!

Vuodesta 1998 Norcar kehittänyt markkinoille pienkuor-
maajia maatalouden, kiinteistöhuollon ja urakoitsijoiden tar-
peisiin. Ensimmäiset kuormaajat myytiin Agromatic- nimellä 
ja ne olivat ensisijaisesti suunniteltu nostoihin ja siirtoihin 
ahtaissa tiloissa.

– Olemme vuosi vuodelta laajentaneet mallistoamme vas-
taamaan asiakkaiden tarpeita ja odotuksia. Jatkuvasti kas-
vava työlaitemallistomme mahdollistaa erinäisten työvai-
heiden suorittamisen sekä helpommin että tehokkaammin, 
kertoo Norcarin kotimaan myynnistä vastaava Kalle Halme.
– Kuormaajamme soveltuvat mainiosti niin ulko- kuin sisä-
töihin, Lisää Halme

Norcar pienkuormaajat on robottihitsattu korkealaatuisesta 
teräksestä ja kestävät kovaa kulutusta ja rankkaa käyttöä 
vuodesta toiseen. – Käytämme tuotannossa ainoastaan 
erittäin korkealaatuisia komponentteja, selventää Halme.

Kompaktin mutta vahvan nostopuomin ja eturungon an-
siosta kone on vakaa ja hyvin tasapainotettu. Keskitetty 
nostopuomi luo hyvät edellytykset pitkälle käyttöiälle, ja 
lyömättömälle näkyvyydelle. Teleskooppipuomi laajentaa 
kuormaajan käyttömahdollisuuksia suuremman nostokor-
keuden ja ulottuvuuden ansiosta.

Norcar kuormaajat ovat kompakteja ja niiden painopiste 
on mahdollisimman alhaalla. Kuormaajalla voi turvallisesti 
työskennellä vaikeassakin maastossa ilman kaatumisen 
riskiä. Runko-ohjaus mahdollistaa erittäin pienen kääntösä-
teen, joka on arvostettu ominaisuus kaikissa Norcareissa.

Norcarin voimansiirtoa hallitaan ajosuuntapolkimella, jonka 

norcar
 – näppärä ja kestävä 

voimanpesä!

ansiosta kone reagoi nopeasti ja tarkasti. Kaikissa kuor-
maajissa on kaasupoljin, jonka avulla koneen kierrosluku 
voidaan pitää koko ajan vaaditulla tasolla. Tämän johdosta 
polttoaineen kulutus sekä melutaso pysyvät alhaisina.

Norcar-kuormaajat on varustettu hydraulisilla jarruilla ja luo-
tettavalla turvajärjestelmällä. Jarrut kytkeytyvät automaatti-
sesti, jos kuljettaja poistuu paikaltaan. Ajamisen jatkaminen 
edellyttää, että kuljettaja kuittaa seisontajarrun asettues-
saan uudelleen kuljettajan paikalle.

– Kunnia-asiamme on asiantunteva tekninen tuki ja toimi-
va jälkimarkkinointi lähellä asiakasta. Esimerkiksi huolto- ja 

varaosat ovat saatavilla seuraavana arkipäivänä suoraan 
tehtaalta, korostaa Halme.

Norcarin jälleenmyyntiverkosto kotimaassa käsittää Lant-
männen Agro kauppiaat kautta maan, Minikone Oy:n Van-
taalla ja Mantoolsin Jyväskylässä.

Norcar on mukana Minifarmi-messuilla osastolla A 99-108. 
Tule tutustumaan koneisiin ja testaamaan pienkuormaajia 
testikentälle!



avant tecno oy

logosol

norcar

laitilan 
rautarakenne - japa

Japa- laadukkat klapikoneet joka lähtöön! 
Tule tutustumaan koneisiin ja seuraamaan työnäytöksiä!

Logosol – Joka miehen sahalaitokset! 
Tervetuloa seuraamaan työnäytöksiä!

 Turun Konekeskuksen osastolla esillä 
Massey Ferguson -traktorit, Pilkemaster GO! mobiiliversio 

sekä Schäffer-pienkuormaajat.

turun konekeskus

AGCO Suomi OY:n osastolla esillä 
Fendt- ja Valtra –traktorit.

agco suomi oy

 Esillä kattava valikoima pienkoneita 
ruohonleikkureista mönkijöihin

konekeskus mikola alBerni

lisäksi tapahtumassa esillä isosti:

turun trailertukku

• Hyötyajoneuvot • Mönkijät ja sähköskootterit!• Henkilöautot 

järisyttävä konekattaus messuilla !!!

tule seuraamaan erilaisia työnäytöksiä konekentälle!

kuljetuskalustot esillä näyttävästi farmilla!

tervetuloa vertailemaan ja koeajamaan pienkuormaajia testikentille!



ESITTELYSSÄ TOYOTA PROACE, TOYOTA HILUX, TOYOTA C-HR HYBRID, TOYOTA YARIS HYBRID

TERVETULOA TUTUSTUMAAN
TOYOTAN UUTUUKSIIN

TULE OSALLISTUMAAN  
ARVONTAAN MESSUPISTEELLÄMME
PALKINTONA HELLY HANSEN -TAKKI!!
(Arvo 175€)

Allastie 2, 21200 RAISIO 
Avoinna: ma-pe 9-18, la 10-15
Puh. 0207 810 700

Myynti uudet autot
0207 810 710
Myynti vaihtoautot
0207 810 711www.toyotaautocenter.fi

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

Pihla palvelvee ikkuna- ja 
oviasioissa juuri sinun 
tarpeesi huomioiden. 

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!

IKKUNAT JA OVET

voita 
5000€
www.pihla.fi

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

Pihla palvelvee ikkuna- ja 
oviasioissa juuri sinun 
tarpeesi huomioiden. 

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!

IKKUNAT JA OVET

voita 
5000€
www.pihla.fi

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

Pihla palvelvee ikkuna- ja 
oviasioissa juuri sinun 
tarpeesi huomioiden. 

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!

IKKUNAT JA OVET

voita 
5000€
www.pihla.fi

POPEDA // NELJÄ RUUSUA 
EGOTRIPPI // JUHA TAPIO // KLAMYDIA
MIRA LUOTI // MIKAEL GABRIEL // KASMIR 
TEFLON BROTHERS // PETRI NYGÅRD  
AGENTS & VESA HAAJA // LAS KETCHUP 
E-ROTIC // WALDO´S PEOPLE // TI-TI NALLE

LIPUT: TO 20€/25€, TO PERHELIPPU 55€/65€, PE/LA 45€/55€, 2PV. (PE-LA) 75€/85€, 3PV. (TO-LA) 
95€/105€, VIP PE/LA  149€, VIP 2PV. (PE-LA) 259€.  (HINTOIHIN LISÄTÄÄN MAHD. TOIM. KULUT.)
UUTTA! MM. NAVETTAYÖKERHO. LIPUNMYYNTI: WWW.TICKETMASTER.FI/KARJUROCK SEKÄ 
TICKETMASTERIN PISTEET KAUTTA MAAN. LISÄTIEDOT: WWW.KARJUROCK.FI



LASITERASSI-
ASIANTUNTIJAMME
PALVELEVAT TEITÄ

MINIFARMI & KUKKA -
MESSUILLA PAIKALLA

A 67  

WWW.SIESTA.FI |  TUOTEKATU 8, RAISIO |  P. 050 5697 510

LASITERASSIT | LASIKAITEET | LASIKATOT | TERASSIPOHJAT



vspshop.fi     vspshop@vsp.fi
Puh. 02 - 845 4600


