Kom med på studieresa till utställningen
FinnMETKO 2020, 3.–4.9.2020
Finlands skogscentral och dess samarbetsparter ordnar en studieresa till FinnMETKO-utställningen 3-4.9.2020. FinnMETKO är Finlands största och viktigaste yrkes- och försäljningsutställning för tunga maskiner. Arbetsdemonstrationer och provkörningar av maskinerna är ett centralt inslag på utställningen.
Studieresan är två dagar lång. Första dagen besöker vi Ecolan Oy:s fabrik och anläggning för
askgranulering i Nokia i Birkaland. Vi övernattar på Sokos Hotel Ilves i Tammerfors. Den andra
dagen finns det gott om tid att bekanta sig med den stora FinnMETKO-utställningen i Jämsä.
Hela resepaketet kostar 109 €/person och där ingår bussresorna, lunch första dagen, övernattning i tvåpersonersrum i Tammerfors och utställningsbiljett. För en extra avgift på 50 euro kan
du boka ett enkelrum, och då kostar hela utfärden 159 euro/person. Fram till sista anmälningsdagen 1.7.2020 kan du avboka utan kostnad.
Resan till Birkaland och Jämsä går med två skilda bussar, en från Österbotten och en från huvudstadsregionen. Närmare tidtabeller för de båda bussarna nedan. För resepaketet och transporterna ansvarar Härmän Liikenne Oy. Antalet deltagare på studieresan är begränsat!

Bussen från Österbotten
3.9.2020
• Jakobstad, resecentret kl. 7.30
• Nykarleby, torget kl. 8.00
• Seinäjoki, travbanan kl. 9.30
• Jalasjärvi, Neste Jalastuuli kl. 10.00
• Parkano, Shell kl. 11.00
• Lunch på vägen
• Nokia, Ecolan Oy 13.00
• Tammerfors, Sokos Hotel Ilves
4.9.2020
• Tammerfors, avfärd från hotellet kl. 8.00
• Jämsä, utställningen FinnMETKO 2020
• Hemfärd kl. 14.00

Anmäl dig till
Marko eller Jari
senast 1.7.2020

Pääkaupunkiseudun bussi 3.–4.9.2020
3.9.2020
• Helsingfors, busshållplatsen för charterbussar vid Kiasma kl. 8.00
• Lahtis, Resecentrum kl. 9.30
• Lunch på vägen
• Nokia, Ecolan Oy 13.00
• Tammerfors, Sokos Hotel Ilves
4.9.2020
• Tammerfors, avfärd från hotellet kl. 8.00
• Jämsä, utställningen FinnMETKO 2020
• Hemfärd kl. 14.00

Anmäl dig till
Marko eller Jari
senast 1.7.2020

Berätta i samband med anmälan på vilken hållplats du stiger på bussen och om du har någon
specialdiet eller önskemål om rumskamrat. Anmäl dig senast 1.7.2020. Små ändringar i programmet är möjliga.

Mer information och anmälan:
Marko Ämmälä
tfn 050 314 0521
marko.ammala(at)metsakeskus.fi

Jari Toivoniemi
tfn 050 314 0453
jari.toivoniemi(at)metsakeskus.fi

Studieresan till FinnMETKO 2020 arrangeras som ett samarbete mellan projekten Melua
Metsään, Vastuullista liiketoimintaa tuhkasta och Hämeen ilmastoviisas maaseutu ja energiayrittäjyys.

