Det finns utställningsutrymmen både inomhus och utomhus. Utställningsutrymmena delas i den ordning
anmälningarna kommer. Anmälningar tas emot på Skogscentralen i Sydvästra Finland, projektet för trävaror, av träproduktsrådgivare Mikko Peltovirta, tfn 040-525 3103, och av träproduktsrådgivare Jouni Silvast,
tfn 404-525 3204, eller av chefredaktör Harri Kumpulainen på tidningen Rakennussanomat, tfn 02-250 1738.

Evenemanget arrangeras av projektet för trävaror på Skogscentralen i Sydvästra Finland, tidningen Rakennussanomat och av Väståbolands stad. I samarbetet deltar även företagarföreningarna i Väståboland,
byggmästarföreningen, byggnadsvårdsföreningen Curatio och VALONIA – sakkunnig- och serviceorganisationen för hållbar utveckling och energifrågor i Egentliga Finland. Under evenemanget kan deltagarna
även besöka Gamla Malmen i Pargas och det nya trähusområdet i Kyrksundsstranden.

En specialupplagan av tidningen Rakennussanomat, det tvåspråkiga Rakentava Lounaisranta - Sydvästbladet utkommer 31.5 som den officiella utställningskatalogen för mässan. Tidningen delas ut 1–5.6 till
alla hushåll i Pargas, Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö samt i Kimito, därtill skickas 22 000 exemplar av
tidningen hem som riksomfattande‘adressförsedd försändelse och 20 000 exemplar distribueras genom
ställ på allmänna platser i Åbo, Reso, S:t Karins och Pemar. Specialupplagan distribueras i sammanlagt 60
000 exemplar.

Evenemanget är gratis för allmänheten och
förmånligt för utställarna.
Oberoende av storleken på utställningsutrymmet betalar deltagarna
endast en katalogavgift på 50 EUR + 23 % moms.

Evenemang för skärgårdsbygge 10–12.6.2011 i Sarlinska skolan i Pargas
Under evenemanget får både deltidsboende och fastboende i skärgården och vid kusten ta del
av råd och tips som ges av utställare och andra sakkunniga i frågor som berör bl.a.

- Alternativ och möjligheter att bygga i trä och i timmer samt stugbygge för fast
boendes och deltidsboendes behov
- Utbudet av tomter som lämpar sig för byggande
- De olika elementen för gårdsplan, trädgård och strandbygge: bastu, gårdsstuga,
gäststuga, vindskydd, grillkåta, utekök, utedass, trädgårdsmöbler, bryggor, båtskjul, pergola osv.
- Energilösningar för egnahemshus och stuga, solenergi
- Brunnar, borrbrunnar, vattenpumpar, vattenarmatur
- Lösningar och utrustning för avfallshantering och avlopp
- Material och utrustning för gårdsplan och trädgård: grus, makadam, plattor, plantor, komposterare, bevattningsanläggningar
- Utrustning för stuga: möbler, hushållsmaskiner, flytgasaggregat
- Båtar och båtutrustning, fiskeredskap
- Hemslöjds- och hantverksprodukter
- Lokala service- och reparationstjänster
- Skärgårdsturism, semester i skärgården, skärgårdstrafik
Med andra ord presenteras allt som behövs för att kunna bygga, bo och leva i skärgården och vid kusten
under evenemanget. Influensområdet för evenemanget är stort, tusentals boende och sommargäster i
Pargas, Nagu, Korpo och Houtskär i den åboländska skärgården passerar utställningsområdet nästan
dagligen. Sarlinska skolan ligger alldeles invid Skärgårdsvägen.

