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Kohti Pohjanmaan Peltopäivää
Heinäkuu on jo pitkällä ja Pohjanmaan Peltopäivä on jo lähellä. Tapahtumavalmistelut ovat
edenneet suunnitellusti. Kesäkuun lopun ja heinäkuun alun sateet ovat olleet hyväksi alueen
esittelyruuduille ja ne ovat oikein hyvässä kasvussa. Tapahtumapäivään toivomme tietenkin
poutasäätä ja sopivasti aurinkoa. Varaudutaan ja varustaudutaan osastoilla kuitenkin hyvin, mikäli
tapahtumasää ei toteutuisi tilatun mukaisesti.
Tähän kirjeeseen on koottu etenkin osastojen rakentamiseen ja purkamiseen liittyvää tärkeää
tietoa. Perehtykää ohjeisiin huolella. Tapahtumassa teitä palvelee näyttelytoimisto klo 8-17.
Pidetäänhän kaikki tapahtuma edelleen esillä asiakasmarkkinoinnissa aina tapahtumapäivään asti.
Tehdään yhdessä onnistunut ammattitapahtuma!
Näyttelyosastojen rakentaminen ja purku
Näytteilleasettaja vastaa itse osastonsa rakentamisesta (pois lukien tapahtumajärjestäjältä tilatut
teltat ja lipputangot), sisustamisesta ja purkamisesta. Osastojen rakentamisessa tulee noudattaa
seuraavia ohjeita:
• Osastojen rakentaminen on mahdollista aloittaa keskiviikkona 25.7.2018 klo 12.00
(mahdollisesta aiemmasta rakentamisesta sovittava erikseen järjestäjien kanssa).
• Osastojen tulee olla valmiina torstaina 26.7.2018 klo 9.00.
• Osastoa ei saa rakentaa eikä tuotteitaan esitellä niin, että siitä aiheutuu vaaraa, ruuhkia
osaston lähistölle tai muuta haittaa viereisille osastoille tai yleisölle.
• Purkaminen voidaan aloittaa torstaina 26.7.2018 klo 16.00.
• Osastojen tulee olla purettuina ja esineiden poiskuljetettuina torstaina 26.7.2018 klo 19.00
mennessä.
Näytteilleasettaja on velvollinen noudattamaan yleisiä palo- ja työturvallisuusmääräyksiä,
osallistumisehtoja ja rakentamisohjetta sekä ilmoittamaan ne osastonsa suunnittelijoille ja
rakentajille.
Tavaroiden lähetys
Näytteilleasettajat toimittavat tapahtumassa tarvittavat tavaransa osastolleen omalla
kustannuksellaan. Järjestäjä ei vastaa tavaroiden vastaanottamisesta, purkamisesta tai
säilyttämisestä eikä myöskään tilaisuuden jälkeen tavaroiden pois lähettämisestä.
Autojen paikoitus tapahtumassa
Tapahtuma-aikana autoja ei saa pysäköidä näyttelyalueella. Näytteilleasettajille on varattu
paikoitusalueita Perunantuotannon Tutkimuslaitoksen takapihalta (Alapääntie 104). Paikat
täytetään saapumisjärjestyksessä.

Sähkövirta ja -työt
Näytteilleasettaja tilaa järjestäjiltä osastolla tarvitsemansa sähkövirran. Tilattu sähkö toimitetaan
osaston reunalle. Osastolle varatun sähköliittymän käyttö on sallittu vain ko. osastolla.
Kaikenlaisten omien liittymien vetäminen osastolle on kielletty. Järjestäjä ei vastaa mahdollisista
sähkökatkoksen aiheuttamista vahingoista. Näytteilleasettaja vastaa osastolleen tuomista
sähkölaitteista (esim. ulkokäyttöön tarkoitetut sähköjohdot). Kaikkien sähköverkkoon liitettävien
sähkölaitteiden tulee olla CE-merkittyjä.
Puhtaanapito
Tapahtuman järjestäjä huolehtii yleisestä puhtaanapidosta alueella. Jokainen näytteilleasettaja
vastaa oman osastonsa siivouksesta ja jätteistä. Jätteet on vietävä paikalla oleviin jäteastioihin.
Vakuutukset
Jokainen näytteilleasettaja vakuuttaa itse näyttelyesineensä.
Palo- ja muu turvallisuus
Turvallisuuden suhteen on noudatettava yleisiä voimassa olevia lakeja, asetuksia ja
turvallisuusohjeita. Näytteilleasettaja vastaa näytteille asetettavien tuotteiden, koneiden ja
laitteiden tuoteturvallisuudesta ja lainmukaisuudesta.
Ruoka- ja kahviliput
Etelä-Pohjanmaan Maa- ja kotitalousnaiset pitävät tapahtumassa ravintolaa ja kahvilaa
näytteilleasettajille sekä näyttelyvieraille. Etukäteen tilatut ravintolapalveluiden lipukkeet on
lähetetty tai sovitun mukaisesti tilaus on noudettavissa tapahtumassa näyttelytoimistosta.
Lipukkeita voi ostaa myös paikanpäältä. Etukäteen ja paikanpäältä ostettujen lipukkeiden laskutus
tehdään tapahtuman jälkeen toteutuneen käytön mukaan. Huom. käyttämättä jääneet lipukkeet
tulee palauttaa näyttelytoimistoon to 26.7. klo 17.00 mennessä!
Yhteystiedot (myös tapahtuman aikana):
Näyttelypäällikkö Henri Honkala, puh. 040 827 7100, henri.honkala@proagria.fi
Rakentamispäällikkö Hannu Putula, puh. 040 510 5965, hannu.putula@proagria.fi
Viestintäpäällikkö Miia Lenkkeri-Tamminen, puh. 0400 159 118, miia.lenkkeritamminen@proagria.fi
Tapahtumassa näyttelytoimistossa Minna Mäki-Laurosela, puh. 043 827 3715.

