
VAASAN SUURET JOULUMARKKINAT 
la-su 21.-22.11.2020 PERUSTIETOPAKETTI

1. JÄRJESTÄJÄ: TMK Tori-  ja  markkina-
kaupan  palvelukeskus  Oy,  PL 58,  29201
Harjavalta. Puhelin 020 749 8700 Fax 020
749 8701 

2.  MARKKINA-ALUE: Markkina-alueena
toimii Vaasan Botnia monitoimihalli.  Papin-
saarentie 2, 65610 MUSTASAARI. Markki-

na-alueelle osoittavat ajo-opasteet asetetaan paikoilleen markkinoita edel-
tävänä päivänä.

3. PAIKKAVARAUKSET: Myyntipaikkavarauksia otetaan koko ajan kirjalli-
sena/sähköpostina vastaan kaikkiin  TMK:n järjestämiin markkinatapahtu-
miin.

MUISTATHAN,  ETTÄ  AINOASTAAN  ERÄPÄIVÄÄN  MENNESSÄ  MAK-
SETTU PAIKKAMAKSU TAKAA PAIKKAVARAUKSEN PITÄVYYDEN! 

4. PAIKKAKOOT JA MYYNTIPAIKKOJEN VUOKRAT:
(kaikki hinnat sisältävät 24% ALV:n)

2x2 m 125 €
4x4 m 325 €

Käsityöpaikat 401-440 105 € 
Ulkopaikat 2x2 m 95 €, 4x4 m 205 €

Elintarvikeyrittäjiltä  perimme  5€  tapahtumakohtaisen  käsittelymak-
sun.  Huomioitavaa: Ilmapallonmyyntioikeus 125 €. Kiertävänmyynninlupa
125 €. Käsityöläisillä ja alkutuottajilla oma erityinen alueensa, jossa mah-
dollisuus yhteisesiintymiseen. Tarvittaessa koko myyntipaikan kalusto toi-
mitetaan valmiina, ks. Kohta kalustovuokraus.

5. MYYNTIPAIKAN PYSTYTYS: Jokainen myyjä vastaa itse myyntipaik-
kansa pystytyksestä. Järjestäjällä on oikeus tarkastaa myyntipaikat ja mää-
rätä suoritettavaksi tarpeelliseksi katsomansa muutokset. Markkinoille tul-
lessa on ehdottomasti ilmoittauduttava markkinatoimistoon, josta järjestyk-
senvalvojat  opastavat  omalle myyntipaikalle. Edellytämme,  että jokainen
kauppias varaa riittävän määrän painoja myyntikojunsa/telttansa turvallisen
kiinnityksen takaamiseen kaikissa olosuhteissa. Jokainen kauppias vastaa
mahdollisen  puutteellisen  kiinnityksen  aiheuttamista  vahingoista  omalla
kustannuksellaan.

INFO:  Halli  on  kauppiaiden  käytettävissä  myyntipaikkojen  pystyttämistä
varten jo pe 20.11. klo 18.00 – 23.00 ja la klo 05.00 – 07.00. Autolla halliin
ajo on sallittua tavaran vientiä varten.  

Koska Botnia-hallin lattia on tartan pohjainen, seuraavia erityisehtoja
on ehdottomasti noudatettava!
- Sisällä tupakointi ja nestekaasulaitteet ehdottomasti kielletty
- Myyntipöytien jalkojen ja esittelytelineiden alle on laitettava puut 

tai levyt, jotta ne eivät painu tartanin sisään
- HUOM! Nastarenkailla varustetuilla autoilla pääsee ajamaan vain   

kahdelle pääkäytävälle. Näiltä on tavarat pystyttävä kuljettamaan 
ns. työntökärryillä omalle paikalle. Maksim. Siirtomatka on 50 
metriä

- Tartanmatolla ajo kielletty
- Korvausvastuu on aina vahingon aiheuttajalla!
- HUOM! Muistathan, että Botnia-hallissa paikanpäällä syötävän ja 

juotavan yksinmyyntimyyntioikeus kuuluu kiinteälle halliravinto-
lalle. 

6. SÄHKÖISTYS: Sähköpääkeskukset asentaa järjestäjä, mutta mahdolli-
set jatkojohdot (vähintään 20 m/myyntipiste) on myyjän itse huolehdittava.
Huom! Maadoittamattomien jatkojohtojen käyttö on kielletty. Tarvitta-
vasta sähköstä tulee ilmoittaa paikkavarausta tehdessä. Sähkömaksut ovat
seuraavat:

valovirta <500W 50€ valovirta >500W 60€
voimavirta 3x16A 70€ voimavirta 3x32A 80€ 

Sähkömaksut kerätään markkinapaikalla järjestäjän toimesta.

7.  AIKATAULU /  MARKKINATOIMISTO:  Virallinen  myyntiaika on la  klo
9.00-17.00 ja su 10.00-17.00. Markkinatoimisto aukeaa markkinapäivänä la
klo 5.00 ja su klo 8.00. Paikat on otettava käyttöön la klo 7.00 mennessä
ellei toisin ole etukäteen sovittu. Järjestäjällä on oikeus myydä maksetutkin
paikat uudelleen, jos paikkaa ei ole otettu käyttöön määräaikaan mennes-
sä. Markkinatoimisto on heti markkina-alueelle tultaessa selvästi merkitty-
nä. Toimisto on avoinna koko tapahtuman ajan ja palvelee kaikissa markki-
noihin liittyvissä asioissa. Markkinatoimiston / markkinavastaavan päivystä-
vä puhelin on aina saatavissa soittamalla TMK:n toimiston numeroon 020
749 8700 (myös viikonloppuisin).

8. MYYNTILUVAT: Järjestäjä on hankkinut myyjille myyntiluvat markkinoi-
den ajaksi. Peliteltat ja niihin verrattavat noudattavat lupien saamiseksi nii-
tä määräyksiä, jotka koskevat kyseistä toimintaa, ja jokaisen peliteltan vas-
taavan hoitajan on itse hankittava lupa poliisiviranomaiselta.

9. ELINTARVIKEMYYNTI-ILMOITUKSET:  Myyntioikeuden  varmistami-
seksi kaikkien elintarvikemyyjien tulee tehdä etukäteisilmoitus vähintään 4
vrk ennen tapahtumaa oheisella kaavakkeella ja toimittaa se huolella täy-
tettynä tähän osoitteeseen.

Länsirannikon ympäristöyksikkö
Keskustie 4, 65610 Mustasaari

Puh: 06-327 711/ 06-327 7238, Fax. 06 322 3270 
bernice.solstrand@korsholm.fi

Annettujen tietojen pohjalta tapahtumajärjestäjä tekee terveysviranomaisil-
le ns. yhteislistan kaikista tapahtumaan osallistuvista yrittäjistä.

10. KIELLETYT TUOTTEET: ”Parasta ennen” päiväykseltään vanhentunei-
den elintarvikkeiden myynti on kielletty! Kyseisiä tuotteita saa myydä vain
poikkeustapauksissa tapahtumajärjestäjän myöntämällä erikoisluvalla ter-
veysviranomaisten lausunnon pohjalta.  Myös kaikkien huumeaiheisten
tuotteiden, kuten korujen, piippujen ja tekstiilien, myynti on ehdotto-
masti kielletty.

11. PALOTURVALLISUUS: ULKOPAIKOILLA: Avotulen teko ilman lupaa
on kielletty.  Kaikilla  avotulta  tai  kaasulaitteita  käsittelevillä  yrittäjillä  tulee
olla riittävä alkusammutuskalusto eli vähintäänkin sammutuspeite ja vuo-
den sisällä tarkastettu 6 kg jauhesammutin teholuokaltaan vähintään 34 A
233 BC tai  6 l:n nestesammutin teholuokaltaan vähintään 43 A tai  6 l:n
vaahtosammutin  teholuokaltaan vähintään 34  A 183 B.  Yhdessä 4x4m
myyntipisteessä saa olla nestekaasua max 25kg. Varapulloja ei  saa
säilyttää myyntipisteessä. Autossa saa varastoida nestekaasua enin-
tään 25 kg. NESTEKAASUN TUONTI SISÄÄN HALLIIN ON KIELLETTY!

12. AUTOJEN  AJAMINEN  MARKKINA-ALUEELLE  JA  PYSÄKÖINTI:
Autojen ajo markkina-alueelle on sallittua vain pystytystä varten klo 07.00
saakka ja purkua varten järjestäjien annettua luvan. Muina aikoina autojen
tuonti alueelle ilman järjestäjän lupaa on ehdottomasti kielletty. Kauppiai-
den  pysäköintiä  varten  on  osoitettuna  erityinen  kauppiaspysäköintialue,
jonne autot kuuluu siirtää myyntipäivän ajaksi.

13. SIIVOUS: Myyjät ovat velvollisia huolehtimaan myyntipaikkojensa sii-
vouksesta lisälaskun uhalla myös pois lähtiessään. Kaikki kertyneet jätteet
on kuljetettava järjestäjien markkina-alueelta osoittamaan roskalavaan ja
lajiteltava jätteet annettujen ohjeiden mukaisesti.

14. NIMIKYLTTI: TMK  edellyttää,  että  kaikilta  markkinoille  osallistuvilta
kauppiailta löytyy myyntipisteestään kyltti,  josta ilmenee vähintään kaup-
piaan nimi ja kotipaikkakunta. Kyltin ulkoasu ja materiaali on vapaamuotoi-
nen. Koko vähintään A4. Puuttuvasta nimikyltistä veloitamme 5€ tilapäisen
kyltin tekomaksun.

15. YLEISET MÄÄRÄYKSET: Maksamalla paikkamaksun myyjä sitoutuu
noudattamaan  näitä  osanottajaehtoja  sekä  muita  järjestäjän  tai  tämän
edustajan antamia ohjeita  ja  määräyksiä.  Myyntipaikkojen luovuttaminen
kolmannelle osapuolelle ilman järjestäjän lupaa on ehdottomasti kielletty.

16. KALUSTOVUOKRAUS: TMK välittää/vuokraa tarvittaessa myyntipöy-
tiä ja katoksia. Kalusto varattava mielellään paikkavarauksen yhteydessä.
Hinta esimerkkejä per päivä: käsityöläispöytä 5€, 2x2m teltta 25€, 4x4m
teltta 50€ jne...

17. MAINONTA: Markkinoita mainostetaan laajasti mm. seuraavissa me-
dioissa: televisiossa MTV3:lla, maakuntalehti Pohjalainen, Vaasan Ikkuna,
Wasabladet ja Mustasaari/Korsholms.

18. VARTIOINTI: Alueella on vartiointi.

19.  MAJOITUS:  Suosittelemme majoituksissa Green Staria.  Green Star
tarjoaa kauppiaille alennuksen majoitushinnasta. Kun varaat majoituksen
osoitteesta www.greenstar.fi/fi/Varaa, käytä koodia: TMK2020. Etu voimas-
sa 31.12.2020 saakka.

18. HUOM: Liitteenä erilliset turvallisuus ohjeet kauppiaille ja asiakkaille!

Paikkamaksun suorittamalla kauppias sitoutuu noudattamaan kaikkia
järjestäjän tässä tai suullisesti antamia ohjeita.

Peruutusehdot saat internetistä osoitteesta
www.markkina.net/peruutusehdot.pdf  
tai tiedustelemalla TMK:n toimistolta.

©  TMK Tori- ja markkinakaupan palvelukeskus Oy                                                                                             Lisätietoa markkinoista www.markkina.net


