
 
Farmarin näytteilleasettajatiedote 30.5.2017 

 

HYVÄ NÄYTTEILLEASETTAJA, 
 
Farmari-maatalousnäyttelyn valmistelut ovat loppukiriä vaille valmiit. Näyttelyn alkuun on aikaa enää reilu 
kaksi viikkoa. Näyttelyalueen rakentaminen on alkanut viime viikolla, ja ensimmäisenä valmistuvat 
kotieläinkentän rakennukset. Näyttelyalueelle pääsee rakentamaan osastoja perjantaina 9.6. klo 8.00 alkaen. 
 
Näytteilleasettajia on mukana jo lähes 600. Lista näytteilleasettajista on julkaistu Farmarin kotisivuilla 
osoitteessa http://farmari.net/nayttelyvieraille/naytteilleasettajat. Farmarin sivustolta löydät paljon 
ajankohtaista ja hyödyllistä tietoa näyttelystä; mm. näyttelytarjonnan, ohjeet ja aluekartat. Kannattaa käydä 
tutustumassa. 
 
Nyt vain toivotaan, että sää suosii meitä näyttelyn aikana ja asiakkaita on paljon liikkeellä Seinäjoella!  
 

Mukavaa Farmariin valmistautumista! Pian nähdään! 
 
Henri Honkala, näyttelypäällikkö Anu Portti, näyttelysihteeri 
puh. 040 8277 100  puh. 043 826 8647 
henri.honkala@proagria.fi  anu.portti@proagria.fi  
farmari.myynti@proagria.fi   farmari.myynti@proagria.fi 
 
ps. Farmari-myynnissä eletään juuri nyt niin kiireistä aikaa, että ihan kaikkiin puheluihin ei ole ehditty 
vastaamaan. Parhaiten tavoitatkin meidät sähköpostitse ennen Farmaria. Näyttelyn aikana ei 
sähköpostitiedusteluja. 
 
Lisätietoja näyttelystä: www.farmari.net 
Farmari 2017 näyttelyn järjestää ProAgria Etelä-Pohjanmaa ry. 

 
 

Tässä tiedotteessa: 
 

• NÄYTTELYALUEEN KARTTA JA NÄYTTEILLEASETTAJALISTA 

• ”OLEMME MUKANA” –LOGO 

• OSASTOPAIKAN MAKSAMINEN 

• ESITTELIJÄKORTIT  

• DATAYHTEYDET 

• NÄYTTEILLEASETTAJIEN PYSÄKÖINTI  

• NÄYTTELY- JA KENTTÄTOIMISTO  

• OSASTOJEN RAKENTAMINEN JA PURKAMINEN  

• TAVAROIDEN TOIMITTAMINEN 

• KONEKUORMIEN PURKAMINEN JA LASTAAMINEN 

• PUUTAVARAA OSASTOLLE TYÖNÄYTÖKSIIN 
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• OSASTOJEN SIIVOUS 

• RUOKA- JA KAHVILIPUT 

• OLETHAN MUISTANUT: 
o OSASTORAKENTEET JA KALUSTEET 
o TEKNISET TILAUKSET  
o ESITTELIJÄKORTTEJA RIITTÄVÄ MÄÄRÄ  
o ASIAKASKUTSUT 
o KAHVI- JA RUOKALIPUT 
o MAJOITUSVARAUKSET 

• OHJELMAA NÄYTTELYPÄIVIEN ILTOIHIN 
 
 
 
NÄYTTELYALUEEN KARTTA JA NÄYTTEILLEASETTAJALISTA 

Farmari-alueen osastopaikkakartta löytyy nyt Farmarin kotisivuilta: http://farmari.net/content/aluekartta-1  
Kartta on pdf-liitteenä kyseisen sivun alareunassa.  

Farmarin kotisivuilla on julkaistu myös näytteilleasettajalistaus, jossa näkyvät myös osastopaikkanumerot: 
http://farmari.net/nayttelyvieraille/naytteilleasettajat  

 

”OLEMME MUKANA” -LOGO 

Muista kertoa asiakkaillesi ja sidosryhmillesi olevasi mukana Farmarissa. Farmarin sivuilta löydät Olemme 
mukana -logot, joita voit hyödyntää markkinoinnissasi: http://farmari.net/content/valmistaudu-nayttelyyn   

Logot löytyvät aivan sivun alareunasta eri tallennusmuodoissa. 

 

OSASTOPAIKAN MAKSAMINEN 

Näyttelypaikan maksun on oltava maksettuna ennen näyttelyyn saapumista. Kaikki osastopaikkojen 
maksut tarkistetaan ennen näyttelyä. Näyttelyalueelle ei pääse, ellei paikkaa ole maksettu. Osastopaikan ja 
tekniset tilaukset voi hätätapauksessa maksaa näyttelytoimistossa pankkikortilla. 

Näytteilleasettajaehtojen mukaisesti 12.5.2017 jälkeen tehtävistä osastopaikan peruutuksista peritään 50% 
osastopaikan hinnasta. 

 

ESITTELIJÄKORTIT  

Osastopaikan hintaan sisältyvät esittelijäkortit sekä tilatut ylimääräiset maksulliset esittelijäkortit voi 
noutaa näyttelyn rakennusaikana näyttelytoimistosta, joka sijaitsee Seinäjoki Areenassa. Näyttelytoimisto 
avautuu perjantaina 9.6. klo 8.00.  

Perustelluista syistä voimme lähettää esittelijäkortit myös etukäteen postitse. Tällaisessa tapauksessa ilmoita 
farmari.myynti@proagria.fi yrityksen/organisaation nimi sekä korttien toimitusosoite, ja laita viestin 
otsikoksi ”esittelijäkorttien postitus”. Toimitamme esittelijäkortit yhteen annettuun osoitteeseen.  

Huomioithan, että näyttelyn aikana alueelle ei pääse maksutta ilman esittelijäkorttia. Näytteilleasettajan 
omalla vastuulla on hoitaa esittelijäkortit myös niille esittelijöille, jotka saapuvat näyttelyalueelle vasta 
näyttelyn jo alettua. 

Tiistaina 13.6. näyttelyalueelle pääsee ilman esittelijäkortteja eikä erillistä rakentajakorttia ole käytössä. 
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DATAYHTEYDET 

Näytteilleasettajien tilaamien datayhteyksien käyttäjätunnukset annetaan muun näytteilleasettaja-
materiaalin mukana paikan päällä näyttelytoimistossa Seinäjoki Areenassa pe 9.6. alkaen.  

 

NÄYTTEILLEASETTAJIEN PYSÄKÖINTI 

Näytteilleasettajien pysäköintialueet sijaitsevat Farmari-alueen välittömässä läheisyydessä; 
Alaseinäjoenkadulla ja Kalevankatu 36:ssa. Tulette saamaan pysäköintialueista kartat seuraavassa 
tiedotteessa. 

Pysäköinti on näytteilleasettajille maksutonta. Pysäköintiin tarvitaan pysäköintilippu, joita saa 
näyttelytoimistosta tarpeen mukaan.  

 

NÄYTTELY- JA KENTTÄTOIMISTO 

Näyttely- ja kenttätoimisto aukeavat Seinäjoki Areenassa perjantaina 9.6. klo 8.00.   

Näyttely- ja kenttätoimisto on avoinna seuraavasti: 

Rakennusaikana: pe 9.6. klo 8.00 – 20.00 
ma-ti 12.-13.6. klo 8.00 – 20.00 

Näyttelyn aikana: ke-to 14.-15.6. klo 8.00 – 18.30 
pe 16.6. klo 8.00 – 19.30 
la 17.6. klo 8.00 – 17.30 

 
Ilmoitattehan mahdollisimman pian – viimeistään 6.6. mennessä, mikäli koette tarpeelliseksi rakentaa 
myös viikonlopun 10.-11.6. aikana. Järjestämme näyttely- ja kenttätoimiston palvelut tarpeidenne mukaan. 
Muutoin näyttely- ja kenttätoimisto ovat suljettuna viikonlopun ajan. 

Kenttätoimiston puhelinnumero: 040 526 4930 / kenttäpäällikkö Juha Laakso 
Näyttelytoimiston puhelinnumero: 043 826 8647 / näyttelysihteeri Anu Portti 
 
 
OSASTOJEN RAKENTAMINEN JA PURKAMINEN  

Muistathan, että osastovaraus ei sisällä mitään rakenteita (paitsi kädentaito-osastolla). Jos et vielä ole 
tilannut tarvitsemiasi osastorakenteita tai kalusteita messurakentaja Maiserilta, ota heti yhteyttä: Jari 
Isohella puh. 0400 680 866. 

 

RAKENNUS- JA PURKUAIKATAULUT: 

Sisäosastot Seinäjoki Areenassa 

Rakentaminen alkaa pe 9.6. klo 8.00. Rakentaminen loppuu ti 13.6. klo 21.00 (autot pois Areenasta jo 
klo 18.00). Purku alkaa la 17.6. klo 17.00. Purku loppuu ma 19.6. klo 14.00.  

Konekenttä, metsä- ja energiaosasto, kotieläinosastot, kotieläinteknologia ja muut ulko-osastot 

Rakentaminen alkaa pe 9.6. klo 8.00. Raskaan kaluston tuonti kentälle mielellään viimeistään ma 12.6. 
Rakentaminen loppuu ti 13.6. klo 21.00. Purku alkaa la 17.6. klo 17.00. Purku loppuu ma 19.6. klo 14.00. 

Farmarin tori 

Rakentaminen alkaa ma 12.6. klo 8.00. Rakentaminen loppuu ti 13.6. klo 21.00. Purku alkaa la 17.6. klo 
17.00. Purku loppuu ma 19.6. klo 14.00.  



 

TAVAROIDEN TOIMITTAMINEN 

Mikäli osastolle tulevaa tavaraa on lähetettävä etukäteen, pyydä osoitetiedot näyttelysihteeriltä 
anu.portti@proagria.fi  

 

KONEKUORMIEN PURKAMINEN JA LASTAAMINEN 

Näytteilleasettajien käytössä on 9.-19.6. lastausramppi. Ramppi on jääurheilukeskuksen parkkipaikalla. 
Sieltä on lyhyt siirtomatka konekentälle. Ramppi on näytteilleasettajien käytössä ilman ajanvarausta 
saapumisjärjestyksessä.  

Kivimäki Matti, puh. 0500 669 644 ja Kivimäki Lauri, puh. 050 346 6991 

• hoitavat traktorilla maatalouskoneiden siirtoja lastausrampilta osastolle ja takaisin 

Osastojen rakentamisen ja purkamisen aikana on tarjolla palvelua kuormien purkamiseen ja lastaamiseen: 

Esa Rintamäki Oy, puh. 0500 360 858 

• käytössä kurottajia ja trukkeja 

Nosto- ja kuljetuspalvelu Oy Pekka Rintamäki, puh. 0400 263 100  

• käytössä nosturiauto, nostokapasiteetti 60 tm  

Palveluista ja laskutuksesta sovitaan suoraan palveluntarjoajan kanssa. Farmari ei vastaa palveluista. 

 

PUUTAVARAA OSASTOLLE TYÖNÄYTÖKSIIN 

Farmarin puuhuollosta vastaa Kärki Klapi. Kärki Klapilla on laaja kokemus näyttelyiden puuhuollon 
hoitamisesta. Kirsi Kärki puh. 0400 883 963 tai kirsi.karki@netikka.fi  

 

OSASTOJEN SIIVOUS 

Jokainen näytteilleasettaja vastaa oman osastonsa siivouksesta ja jätteistä. Jätteet on vietävä jäteastioihin. 
Halutessaan osaston siivouksen voi tilata SOL –siivouspalvelusta, Kati Mäkelä, puh. 0400 787410 tai 
kati.makela@sol.fi  

 

RUOKA- JA KAHVILIPUT 

Farmarin 2017 ravintola- ja kahvilapalveluista vastaa Fazer.  

Ruoka- ja kahvilippujen tilaukset: https://www.fazer.fi/ruokajakahviliput  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

HINNAT NÄYTTEILLEASETTAJILLE (veroton) 

buffet-lounas  10,20 € 
keittolounas (sis. maito, leipä, voi) 7,20 € 

makkara   1,80 € 
kahvi ja pulla  3,50 € 
kahvi ja sämpylä  5,20 € 
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OLETHAN MUISTANUT: 

o OSASTORAKENTEET JA KALUSTEET? 
Muistathan, että osastovaraus ei sisällä mitään rakenteita (paitsi kädentaito-osastolla). Jos et vielä 
ole tilannut tarvitsemiasi osastorakenteita tai kalusteita messurakentaja Maiserilta, ota heti 
yhteyttä: Jari Isohella puh. 0400 680 866. 

o TEKNISET TILAUKSET eli osastolle tarvittavat sähkö- ja vesiliittymät sekä datayhteydet? Tilaukset 
farmari.myynti@proagria.fi 

o ESITTELIJÄKORTTEJA RIITTÄVÄ MÄÄRÄ?  
Osaston hintaan sisältyy tietty määrä esittelijäkortteja (yksi esittelijäkortti paikkavuokran täyttä 
arvonlisäverotonta 200€ kohti). Lisäkortit 12e/kpl (+alv), tilaukset farmari.myynti@proagria.fi 

o ASIAKASKUTSUT? 
Asiakaskutsut veloitetaan käytön mukaan 15 €/ kpl + alv. Alin veloitus on kuitenkin 150 € + alv 
riippumatta käytettyjen asiakaskutsujen määrästä. Tilaukset farmari.myynti@proagria.fi 

o KAHVI- JA RUOKALIPUT?  
Kahvi- ja ruokalippujen tilaukset Fazerilta, ks. kohta RUOKA- JA KAHVILIPUT 

o MAJOITUSVARAUKSET? 
Majoitusasioita hoitaa Etelä-Pohjanmaan Matkailu www.epmatkailu.fi , puh. 06 4209 025 tai 
kokous.palvelut@epmatkailu.fi  

 

OHJELMAA NÄYTTELYPÄIVIEN ILTOIHIN 

Farmarin aikana on tarjolla viihdettä myös kesäteatterin muodossa. Seinäjoen kaupunginteatterin 
kesäkomedia Myymälävarkaan käsikirja esitetään Mallaskosken panimoravintolan teatteriterassilla 
Farmarin jokaisena iltana. Tarjolla on myös herkullinen uuniperunabuffet. Mallaskosken olutpanimo 
valmistaa näytelmään oman Rosvo-nimikkojuoman. Käykää viihtymässä näyttelypäivän päätteeksi ja 
vinkatkaa myös asiakkaillenne. Lisätietoja kesäteatterista: 

http://seinajoenkaupunginteatteri.fi/ohjelmisto/myymalavarkaan-kasikirja/ 
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