ALAJÄRVEN ROKULIPÄIVÄT 3-4.7.2020 PERUSTIETOPAKETTI
1. JÄRJESTÄJÄ: Alajärven Yrittäjät ry. Puh. 044-5576546.
www.rokulipaivat.fi.
2. MARKKINA-ALUE: Keskuskatu, Kauppakatu ja Palotori
ympäristöineen. Markkina-alueelle osoittavat ajo-opasteet asetetaan
paikoilleen markkinoita edeltävänä päivänä.

3. PAIKKAVARAUKSET: Myyntipaikkavarauksia otetaan vastaan
sähköpostilla: tsto@rokulipaivat.fi. Tiedustelut: Puh. 044-5576546
MUISTATHAN, ETTÄ AINOASTAAN ERÄPÄIVÄNÄ MAKSETTU
PAIKKAMAKSU TAKAA PAIKKAVARAUKSEN PITÄVYYDEN!
4. PAIKKAKOOT JA MYYNTIPAIKKOJEN VUOKRAT:
(ei arvonlisäverovelvollinen)
ALUE 1 ENNAKKO / ALUE 2 ENNAKKO (1.3.-6.6. aikana)
2x2 m
58 € / 53 € /
4x4 m
110 € / 100 €
4x8 m
188 € / 176 €
4x12 m
265 € / 250 €
ALUE 1 PAIKANPÄÄLLÄ / ALUE 2 PAIKANPÄÄLLÄ(7.6. lähtien)
2x2 m
64 € / 59 € /
4x4 m
121 € / 110 €
4x8 m
207 € / 194 €
4x12 m
292 € / 275 €
HUOM! Viimeinen peruutuspäivä myyntipaikoille on 1.7.2020 ja
peruuttamattomista paikoista peritään hinnaston mukainen
paikkamaksu. Peruuttamattomat paikkamaksut laskutetaan
4.7.2020 ja maksuaika laskulle on 7 vrk.
Alajärveläisille yhteisöille –50% alennus paikkamaksuista!
Myyntiautojen ja -vaunujen myyntipaikat myydään metreittäin.
Metrihinta muodostuu siten, että 4x8m myyntipaikan hinta
jaetaan kahdeksalla ja saatu metrihinta kerrotaan myyntilaitteen todellisella pituudella. Esim. 6 m myyntiauto maksaa
tällöin etukäteen Kauppakadulla 6 x 21 = 126 €
HUOM! UUDET KAHVILA- JA MAKKARAPAIKAT ERILLISEN
SOPIMUKSEN MUKAAN!
Huomioitavaa: Ilmapallonmyyntioikeus 25€/päivä. Kiertävänmyynninlupa 25€/päivä. Käsityöläisillä ja alkutuottajilla oma
erityinen alueensa, jossa mahdollisuus yhteisesiintymiseen.
5. MYYNTIPAIKAN PYSTYTYS: Jokainen myyjä vastaa itse
myyntipaikkansa pystytyksestä. Järjestäjällä on oikeus tarkastaa
myyntipaikat ja määrätä suoritettavaksi tarpeelliseksi katsomansa
muutokset. Markkinoille tullessa on ehdottomasti ilmoittauduttava
markkinatoimistoon, josta järjestyksenvalvojat 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..
6. SÄHKÖISTYS: Sähköpääkeskukset asentaa järjestäjä, mutta
mahdolliset jatkojohdot (vähintään 20 m/myyntipiste) on myyjän itse
huolehdittava. Huom! Maadoittamattomien tai sisäkäyttöön
tarkoitettujen (valkoisten) jatkojohtojen käyttö on kielletty.
Tarvittavasta sähköstä tulee ilmoittaa paikkavarausta tehdessä.
Sähkömaksut/päivä ovat seuraavat:
valovirta <500W 10€/päivä valovirta >500W 15€/päivä
voimavirta 3x16A 25€/päivä voimavirta 3x32A 35€/päivä
Sähkömaksut kerätään markkinapaikalla järjestäjän toimesta.
7.
AIKATAULU
/
MARKKINATOIMISTO:
Virallinen
ennakkomyyntiaika on 1.3. – 6.6. Paikanpäällä hintaa käytetään 7.6.
lähtien. Markkinapäivien aikana virallinen myyntiaika on PE 5.7. klo
6-18 ja LA 6.7. klo 6-15. Markkinapuhelin aukeaa markkinapäivänä klo
06.00. Tällöin aloitamme myös myymään mahdollisia peruutuspaikkoja
tulojärjestyksessä. Etukäteen maksetut paikat on otettava käyttöön klo
08.00 mennessä, ellei toisin ole etukäteen sovittu. Järjestäjällä on oikeus

Lisätietoa markkinoista www.rokulipaivat.fi

myydä maksetutkin paikat uudelleen, jos paikkaa ei ole otettu käyttöön
määräaikaan mennessä. Markkinatoimisto on heti markkina-alueelle
tultaessa selvästi merkittynä (esiintymislavan vieressä). Toimisto on
avoinna koko tapahtuman ajan ja palvelee kaikissa markkinoihin
liittyvissä asioissa. markkinavastaavan puh. 044-5576546.
ALUEELLA ON YÖVARTIOINTI. TAVARAT KOJUISSA OVAT SILTI
AINA KAUPPIAAN OMALLA VASTUULLA!
8. MYYNTILUVAT: Järjestäjä on hankkinut myyjille myyntiluvat
markkinoiden ajaksi. Peliteltat ja niihin verrattavat noudattavat lupien
saamiseksi niitä määräyksiä, jotka koskevat kyseistä toimintaa, ja
jokaisen peliteltan vastaavan hoitajan on itse hankittava lupa
poliisiviranomaiselta.
9. ELINTARVIKEMYYNTI-ILMOITUKSET: Myyntioikeuden varmistamiseksi kaikkien elintarvikemyyjien tulee tehdä etukäteisilmoitus
vähintään 14 vrk ennen tapahtumaa oheisella kaavakkeella ja toimittaa
se huolella täytettynä tähän osoitteeseen.

Seinäjoen alueen ympäristöterveydenhuolto
terveystarkastaja,
puh. 044-425 5529 | teresa.kuoppa-aho@seinajoki.fi
Annettujen tietojen pohjalta tapahtumajärjestäjä tekee terveysviranomaisille ns. yhteislistan kaikista tapahtumaan osallistuvista
yrittäjistä.
10. KIELLETYT TUOTTEET: ”Parasta ennen” päiväykseltään vanhentuneiden elintarvikkeiden myynti on kielletty! Kyseisiä tuotteita saa
myydä vain poikkeustapauksissa tapahtumajärjestäjän myöntämällä
erikoisluvalla terveysviranomaisten lausunnon pohjalta. Myös kaikkien
huumeaiheisten tuotteiden, kuten korujen, piippujen ja tekstiilien,
myynti on ehdottomasti kielletty.
11. PALOTURVALLISUUS: Avotulen teko ilman lupaa on kielletty.
Kaikilla avotulta tai kaasulaitteita käsittelevillä yrittäjillä tulee olla riittävä
alkusammutuskalusto eli vähintäänkin sammutuspeite ja vuoden sisällä
tarkastettu 6 kg:n 27A 144BC käsisammutin. Yhdessä 4x4m
myyntipisteessä saa olla nestekaasua max 25kg. Varapulloja ei saa
säilyttää myyntipisteessä. Autossa saa varastoida nestekaasua
enintään 25 kg.
12. AUTOJEN AJAMINEN MARKKINA-ALUEELLE JA PYSÄ-KÖINTI:
Autojen ajo markkina-alueelle on sallittua vain pystytystä varten la-su klo
08.30 saakka ja purkua varten la klo 17.30 (su 15.30) alkaen. Muina
aikoina autojen tuonti alueelle ilman järjestäjän lupaa on ehdottomasti
kielletty. Kauppiaiden pysäköintiä varten on osoitettuna erityinen
kauppiaspysäköintialue, jonne autot kuuluu siirtää myyntipäivän ajaksi.
13. SIIVOUS: Myyjät ovat velvollisia huolehtimaan myynti-paikkojensa
siivouksesta lisälaskun uhalla myös pois lähtiessään. Kaikki kertyneet
jätteet on kuljetettava järjestäjien markkina-alueelta osoittamaan
roskalavaan ja lajiteltava jätteet annettujen ohjeiden mukaisesti.
14. NIMIKYLTTI: Markkinoiden järjestäjä edellyttää, että kaikilta
markkinoille osallistuvilta kauppiailta löytyy myyntipisteestään kyltti, josta
ilmenee vähintään kauppiaan nimi ja kotipaikkakunta. Kyltin ulkoasu ja
materiaali on vapaamuotoinen. Koko vähintään A4. Mikäli nimikyltti
puuttuu, veloitamme sen tekemisestä 5 €..
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. Maksetusta paikasta palautamme asiakkaalle
peruutuksen yhteydessä max. puolet paikkahinnasta, jos peruutus on
tehty 14 vrk ennen ko. tapahtumaa.

16.

MAINONTA:

Järviseutu-lehdessä,
nettisivuilla/facebook.

Markkinoita mainostetaan laajasti
Torstai-lehdessä,
Järviradiossa

mm.
ja

