BÄSTA UTSTÄLLARE,
Farmaris portar öppnar på onsdag! Uppbyggnad av området är i full gång och tidsplanen
håller. Nu är det dags att verkställa planerna.

Tillsammans gör vi den bästa Farmari utställningen!
Henri Honkala, utställningschef
Tfn 040 8277 100
henri.honkala@proagria.fI
farmari.myynti@proagria.fi

Anu Portti, utställningssekreterare
tfn 043 826 8647
anu.portti@proagria.fi

farmari.myynti@proagria.fi

ps. Farmari-försäljningen har just nu så bråda tider, att vi inte har hunnit besvara riktigt alla samtal.
Bästa sättet att kontakta oss är per e-post före Farmari. Under utställningen har vi inga utredningar
per e-post.
Tilläggsinformation om utställningen: www.farmari.net
Utställningen Farmari 2017 ordnas av ProAgria Etelä-Pohjanmaa r.f.

På detta informationsblad finns:
•
•

•
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•
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NÄR DU ANLÄNDER TILL FARMARI: BÖRJA I UTSTÄLLNINGS- OCH FÄLTKONTORET
NÄRMARE INFORMATION OM BYGGANDET
o BYGGNINGS- OCH RIVNINGSARBETETS TIDTABELL
o KÖRANVISNINGAR OCH KONTAKTPERSONER
o LASTNING OCH LOSSNING AV MASKINLASS
o LEVERANS AV VAROR
o STÄDNING AV AVDELNINGAR
UTSTÄLLARNAS PARKERINGSPLATSER
KARTA ÖVER FARMARI-OMRÅDET
MARKNADSÖVERVAKNINGSKONTORLLER PÅ FARMARI 2017
MEDIATJÄNSTER UNDER FARMARI

Tidigare skickade informationsblad finns på Farmaris hemsida:

http://farmari.net/content/valmistaudu-nayttelyyn (i nedre kanten)

NÄR DU ANLÄNDER TILL FARMARI: BÖRJA I UTSTÄLLNINGS- OCH FÄLTKONTORET
När du anländer till utställningsområdet, gå direkt till utställningskontoret och anmäla dig
samt hämta alla utställningskort och övriga lov. Från utställningskontoret får du bl.a.
utställningskort, parkeringslov och användarnamn till internet som du beställt. Personerna i
fältkontoret guidar dig sedan till din egen plats.
På samma plats som utställningskontoret finns även biljettkontoret, där du kan köpa
inbjudningar till kunder samt mat- och kaffebiljetter. Alla biljetter som har beställts före den
7.6 skickas per post från biljettkontoret. De dom beställt efter den 7.6 kan hämta sina
biljetter från biljettkontoret. Biljettkontoret betjänar i Areena från måndagen den 12.6.
Utställningskontoret finns i Seinäjoki Areena, övervåningen (se karta).
Utställnings- och fältkontoren är öppna enligt följande:
Under byggandet:
Under utställningen:

Fre 9.6 kl.8.00-20.00
Må-Tis 12.-13.6 kl. 8.00-20.00
Ons-to 14-15.6 kl. 8.00-18.30
Fre 16.6 kl. 8.00-19.30
Lö 17.6 kl. 8.00-17.30

Fältkontorets telefonnummer är: 040 526 4930/ fältchef Juha Laakso
Utställningskontorets telefonnummer är: 043 826 8647/ utställningssekreterare Anu Portti

Observera att utställningsplatsen skall vara betald innan du anländer till utställningen. Har
du betalat just före du anländer till utställningen skall du vara beredd på att uppvisa ett
kvitto på betalningen.

NÄRMARE INFORMATION OM BYGGANDET

Byggnings- och rivningstidtabell:
Byggandet i Areena (A och B): fre 9.6 kl. 8.00 - ti 13.6 kl. 21.00
Byggandet av avdelningar utomhus (förutom Farmari torg): fre 9.6 kl. 8.00 - ti 13.6 kl. 21.00
OBS! leverans av maskiner till området gärna före må 12.6
Byggandet på Farmari torg: må 12.6 kl. 8.00 - ti 13.6 kl. 21.00
Rivning av alla avdelningar: lö 17.6 kl. 17.00 - må 19.6 kl. 14.00

Köranvisningar och kontaktpersoner:
Maskinavdelningen
Varifrån in: från Jouppilantie till Tiedekatu Seinäjoki Areenas parkeringsplats.
Varifrån ut: Enligt situation, endera från Areenas utomhusområde genom Kirkkokatu eller
brevid Areenas södrautgång tillbaka till Jouppilatie.
Kontaktperson: Seppo Väisänen, puh. 043 825 2810

Husdjursavdelningen
Varifrån in: Rutt Kirkkokatu-Marttilantie-Alasenkatu
Obs! Från tisdag kl. 15.00 börjar leveransen av djur till området, detta stör trafiken!
Varifrån ut: åstrandens lättfordonstrafikväg till Kirkkokatu.
Kontaktperson: må-ti 12.-13.6 Ossi Keisala tel. 040 8440 830, utställningsdagarna Arja
Talvilahti, tel. 0400 168489
Skogs- och energiavdelningarna samt maskinavdelningen utanför gymnasiet
(avdelningarna KK1-KK11)
Byggnings och rivningsarbete via Kirkkokatu.
Kontaktperson: Heimo Pirttimäki, tel. 0400 367212
Farmari torg och fritid samt gamla maskiner
Varifrån in: Från Vapaudentie till Kalevankatu och genom Kampusraitti till
utställningsområdet.
Varifrån ut: åstrandens lättfordonstrafikväg till Kauppakatu och Vapaudentie.
Kontaktperson: Seppo Laitila, tel. 044 595 4747
Övriga områden
Avdelningar inomhus i Areena: Byggnads- och rivningsarbete via Kirkkokatu.
Kontaktperson handarbetsavdelningen: Marja Hemminki-Haapoja, tel. 044 5454 370
Kontaktperson Areena och övriga områden: Juha Laakso, tel. 040 526 4930

Lastning och lossning av maskinlass:
Avdelningsutställare har den 9.-19.6 en lastningsramp till sitt förfogande. Rampen finns på
is sportcenters parkeringsplats. Transportsträckan till maskinavdelningen är därifrån kort.
Avdelningsutställare kan använda den i den tur de anländer dit, utan tidsbokning.
Kivimäki Matti, tel. 0500 669 644 och Kivimäki Lauri, tel. 050 346 6991
- Sköter med traktor om transporten mellan lastningsrampen och
avdelningarna.
Under byggandet och rivandet av avdelningarna erbjuds tjänster i lastning och lossning:
Esa Rintamäki Oy, tel. 0500 360 858
- Har lastare och truckar till sitt förfogande.
Nosto- och kuljetuspalvelu Oy Pekka Rintamäki, tel. 0400 263 100
- Har kranbil med 60 tm lyftkapacitet
Ni kommer själva överens om tjänstern och faktureringen med leverantören. Farmari står
inte för dessa tjänster.

Leverans av varor:
Om material till avdelningarna skickas på förhand, kontakta utställningssekreterare
anu.portti@proagria.fi eller fältchef Juha.laakso@proagria.fi, tel- 040 526 4930 om detta.
Observera att ProAgria kontoret (Huhtalantie 2) inte kan ta emot varor till mässan.

Städning av avdelningarna:
Varje avdelningsutställare ansvarar för städningen och avfallet på sin egen avdelning. Allt avfall skall
föras till avfallskärlen. Du kan även boka städning av din avdelning via SOL-Städtjänst, Kati Mäkelä,
tel. 0400 787 410 eller kati.makela@sol.fi

UTSTÄLLARNAS PARKERINGSPLATSER
Det finns tre stycken parkeringsplatser reserverade för utställare är belägen i omedelbar närhet av
Farmari-området. Parkering är för utställare gratis. Parkeringsbiljetter behövs och de kan hämtas
vid behov från utställningskontoret.

Parkeringsplatsernas adresser är följande:
1) Kalevalankatu 36, 60100 Seinäjoki
2) Kirkkokatu 9, 60100 Seinäjoki (Marttila skola OBS! ingång från torikatu)
3) Alaseinäjoenkatu/ jääurheilukeskus, 60220 Seinäjoki

KARTA ÖVER FARMARI-OMRÅDET

På kartan över Farmari-området ser du bl.a. utställningskontoret, restauranger och caféer samt
serviceställenas platser.
För utställare finns inga skilda restauranger eller kedjor. Alla Fazers restauranger och alla kedjor får
användas av utställare.
Behöver du under utställningsdagarna tillstånd för servicekörning, vänd dig till utställnings- och
fältkontoret (Lov beviljas för särskilda grunder). Servicekörningar är tillåtna under utställningen
endast under följande tider: Från morgonen kl. 7.00- 9.30 och 2h efter att utställningen har stängt.

MARKNADSÖVERVAKNINGSKONTROLLER PÅ FARMARI 2017
Västra- och mellersta Finlands regionsförvaltningsverks arbetsskyddsgranskare granskar de
produkter, maskiner, utrustning som ställs ut samt personutrustning. Genom granskning tar de reda
på om produkterna är lagliga på marknaden och om de uppfyller alla krav. Produkter och de lappar
eller övriga tillhörande dokument fotograferas enligt behov för granskning.
Arbetsskyddsförvaltningens marknadsövervakningskontroller bidrar till arbetsmaskiner, övrig
utrustning samt personutrustning är enligt bestämmelser. Granskningen riktar sig främst till
tillverkaren, importören eller försäljaren som har tagit produkten till marknaden. Målet är att
försäkra sig om att maskinerna och personutrustningen har en bra säkerhet. Finlands
marknadsövervakningskontroller är en del av hela europeiska unionens övervakning.
Du som utställare har ansvar över
 Produkternas säkerhet
 Produktens instruktioner både på finska och på svenska





Produkten har behövliga ansvars anmärkningar och det finns giltiga dokumenttation om
produkten, tex
▪ Produkten har CE-märke
▪ Produkten innehåller garantier enligt EY-kriterier (maskiner både på finska och svenska)
▪ Maskinernas varnings märken finns både på finska och på svenska, eller har tydliga, enkla
symboler som beskriver varningar.
Produkt som under utställningen inte uppfyller alla kraven måste anmälas (tex prototyp eller
maskin användning utan alla behövliga skyddsutrustningartuotteessa. Utöver anmälan bör
utställanren ansvara för säker användning av produkten unde utställningen.

Bestämmelser:
Lag om vissa tekniska anordningars överensstämmelse med gällande krav 1016/2004
Statsrådets förårdning om maskinernas säkerhet 400/2008
Valtioneuvoston päätös henkilönsuojaimista 1406/1993
Tilläggsinformatiom: Granskare, Mikko Rintala, tel 0295 018 739, ansavarsområde arbetsskydd,
Västra- och mellersta-Finlands regionförvaltningsverk.

MEDIATJÄNSTER UNDER FARMARI
Farmaris mediabyrå står till tjänst under hela utställningen. Från och med onsdag den 14.6.2017 kan
ni kan hämta utprintade pressmeddelande till mediabyrån som finns i Seinäjoki Areenas Komiakabinett. Mediabyrån printar inte ut material. Ni kan även skicka elektroniskt material åt oss om era
produkter, nyheter etc. Skicka materialet till adress elina.lokasaari@proagria.fi

Berätta att du deltar Farmari!
Informera via era egna kanaler att ni deltar Farmari. Det hjälper oss alla tillsammans att få större
synlighet för vår evenemang. Inom sociala media kan ni använda #farmari2017

Välkommen till Farmari!

