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                      ARVOISA MARKKINAKAUPPIAS 

Perinteiset Rautalammin Pestuumarkkinat pidetään tänä vuonna 9.-10. päivä syyskuuta jo 197. 
kerran. Kauppiaiden ennakkovalmisteluja varten olemme laatineet seuraavan 
markkinatiedotteen:Markkina-alue ja myyntipaikat ilmenevät myyntipaikkakartasta. Myyntipaikat 
on säilytetty lähes ennallaan, mutta numerointi ja paikkojen määrä on muuttunut. 

Myyntipaikan koko on 4x4 tai 2x2 metriä. Markkina-aikaisen myyntipaikan hinta on 85 (4x4) tai 
50 (2x2) euroa, sisältäen vartioinnin 9.9. klo 23 – 10.9. klo 05 välisenä aikana.  Järjestäjä ei ota 
vastuuta alueelle yöksi jätetystä omaisuudesta.                                

Mikäli rakennelmat eivät mahdu mainittuun tilaan, peritään 10 euron lisämaksu metriltä. 
Käytäväleveys on kuitenkin vähintään 4 metriä, eikä sitä saa kaventaa millään 
tilapäisratkaisuillakaan. 

Sähköliittymästä peritään 15 € valovirta- ja 25 € voimavirtaliittymästä. 
Sähköliittymävarauksen yhteydessä on ilmoitettava tarvitaanko valo- vai voimavirtaliittymä. 
Kaikissa sähköjohdoissa on oltava toimiva vikavirtasuoja. Muita johtoja ei saa kytkeä 
verkkoon. HUOM! Maadoittamattomien tai sisäkäyttöön tarkoitettujen jatkojohtojen käyttö 
kielletty. Myyjä huolehtii mahdollisista jatkojohdoista, vähintään 50 m/ myyntipiste. 

Markkinamyyjillä on oltava asianmukaiset myynti- ja mahdolliset muut luvat. Ilmoitus 
elintarvikkeiden myynnistä toimitettava Tervon kunnan ympäristöpalveluun osoitteella 
jaana.partanen@tervo.fi Jos myyntipaikalla käsitellään avotulta (esim. grilli),se on varustettava 
alkusammutusvälineillä.                  

Myyjät ovat velvollisia siistimään myyntipaikkansa ja kerääämää.n jätteet laatikoihin tai säkkeihin. 
Järjestäjä  huolehtii markkina-alueen siivouksesta. 

Kaikilla kauppiailla oltava myyntipisteessä vähintään A4 kokoinen nimikyltti josta ilmenee myös 
kotipaikkakunta.               

Kauppiaiden on huolehdittava siitä, että kulkureitit ja aukot pysyvät auki järjestäjien määräysten 
mukaisesti. 

Myyntipaikat laskutetaan edellisvuoden osoitetietojen mukaisesti kesäkuun loppuun mennessä, ja 
ne on maksettava 21.8.2016 mennessä. Ellei maksua ole tähän mennessä suoritettu, varaus 
katsotaan  rauenneeksi ja paikka myydään edelleen. 

Lisätiedustelut, eräpäivän jälkeiset myyntipaikan varaukset ja mahdolliset peruutukset 
sähköpostiosoitteella pekka.hintikka@pp1.netsor.fi tai puhelimitse numerosta 0400 860341 
(arkisin klo 09 - 15). Eräpäivän jälkeiset myyntipaikat annetaan varausjärjestyksessä ja ne on 
maksettava viimeistään 5.9.2016 mennessä. Ilman ennakkovarausta myytävä myyntipaikka 
maksaa 50/30 euroa vuorokaudelta (4x4/2x2) ja 100/60 euroa kahdelta vuorokaudelta. 

Järjestäjät opastavat sijoittumisessa perjantaina 8.9. klo 18 – 22 ja lauantaiaamuna klo 05 alkaen. 
Mikäli paikan varannut ei ole ilmoittautunut klo 08 mennessä, hän menettää siihen oikeutensa ja 
paikka annetaan jonotuslistalla ensimmäisenä olevalle, eikä alkuperäisellä varaajalla ole oikeutta 
vaatia mahdollista suoritustaan takaisin. 

Markkinakauppiaiden pysäköintialueet sijaitsevat lukion kentällä ja koulukeskuksen takapihalla. 
Pysäköinti on maksuton ja se osoitetaan järjestäjien antamalla pysäköintilipulla. Pysäköintialueella 
voi halutessaan yöpyä (esim. matkailuautossa tai –vaunussa), mutta niille ei saa laskea jätevesiä 
eikä jättää roskia eikä niillä ole sähköliitymiä. 
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Mahdollisuus saunomiseen koulukeskuksen tiloissa lauantaina 9.9. klo 17:30 – 19:30                      
hintaan 3,50 € per/henkilö. 

 

Markkinaterveisin 

Seurayhtymän puheenjohtaja Pekka Hintikka 

                         pekka.hintikka @pp1.netsor.fi 

                         0400 860341 

LIITTEET 

1. Markkina-alueen kartta 

2. Myyntipaikkalasku 

 

Majoituspalveluista lisätietoa seuraavista osoitteista: 

http://matkailu.rautalampi.fi/majoitus 

 http://www.ortodoksi.net/index.php/Puroniemen_leirikeskus 

tiedustelut: puroniemen.tuki@gmail.com tai 040-507 9186 

 Korholan kartano, Korholantie 117, 77700 RAUTALAMPI, 

tietoja www.korholankartano.fi tai 050-525 8109 

 Matkustajakoti Kaleva, Kuopiontie 6, 77700 RAUTALAMPI 

tiedustelut 040-704 4746 

 Törmälä, Konnekoskentie 552 A, 77700 RAUTALAMPI 

tiedustelut info@tormala.fi tai 040-352 7967 

 Rämäkkä Holidays, Rämäkkätie 50,  77700 RAUTALAMPI                                                                                        

tiedustelut  ramakka@kuikkatrans.fi  tai 0105014646 , www.ramakka.com                            

 Kahvila Aurora,  Kuopiontie 26,  77700 Rautalampi 

tiedustelut jalkanensirpa@gmail.com  tai 040 9117437 
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