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JÄRJESTÄJÄ: 

 
 

Forssan Salaman Tuki Oy 
Vilppaankatu 1 Forssa 
forssansalama@surffi.net 
puh. 050 401 5203 arkisin 9-14 

 
1. MARKKINAPAIKKA.  
Paimenenkatu FORSSA 
(Vanha Jysk) 
 

2. Aikataulu 
pe 13.12. 15.00–20.00  rakentaminen  
la 14.12 07.00–10.00  rakentaminen  
la 14.12. 10.00–16.00  markkinat avoinna 
su 15.12 09.00–10.00  rakentaminen 
su 15.12 10.00–16.00 markkinat avoinna  
su 15.12 16.00 – 18.00  purkaminen 
 

3. PAIKKAVARAUKSET: Paikkavaraukset tehdään 
sähköpostilla forssansalama@surffi.net, 
tiedustelut puh. 050 401 5203.  
Paikat myydään tilausjärjestyksen mukaan. Paikat 
alkaen numerosta A-1 (3 x3) ja B-1 (2 x 2) jne 
MUISTATHAN, ETTÄ AINOASTAAN ERÄPÄIVÄNÄ MAKSETTU 
PAIKKAMAKSU TAKAA PAIKKAVARAUKSEN PITÄVYYDEN! 
 

4. PAIKKAKOOT JA MYYNTIPAIKKOJEN VUOKRA:. 

 

 2x2 m 55 € + alv 24 % / kpl 

                       2x 4 m 100 € + alv 24 % /kpl 

                       3x3 m 110 € + alv 24 % kpl 
 
 

KALUSTOVUOKRAUS: Markkinajärjestäjä vuokraa 
tarvittaessa myyntipöytiä. Pöytä + tuoli on varattava 
paikkavarauksen yhteydessä. Hinta 15€ + alv 24 % 
/viikonloppu  
Pöytäkoot: 500 x 2200 mm  
                  600 x 1200 mm 

 

5. MYYNTIPAIKAN PYSTYTYS: Jokainen myyjä vastaa 
itse myyntipaikkansa pystytyksestä. Järjestäjällä on 
oikeus tarkastaa myyntipaikat ja määrätä suoritettavaksi 
tarpeelliseksi katsomansa muutokset. Markkinoille 
tullessa on ilmoittauduttava markkinatoimistoon. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. SÄHKÖPAIKAT: Sähköpaikkoja löytyy rajallisesti. 
Mahdolliset jatkojohdot on myyjän itse huolehdittava. 
Tarvittavasta sähköstä tulee ilmoittaa paikkavarausta 
tehdessä. Sähkömaksut/päivä ovat seuraavat: 
valovirta 10 A / 230V 10€ + alv 24 % /viikonloppu 
 
 

8. KIELLETYT TUOTTEET: 
 ”Parasta ennen” päiväykseltään vanhentuneiden 
elintarvikkeiden myynti on kielletty!  
 
 
9. PALOTURVALLISUUS:  
HUOM.  Avotulen teko kielletty. 
 
10. SIIVOUS: Myyjät ovat velvollisia huolehtimaan 
myyntipaikkojensa siivouksesta lisälaskun uhalla, myös 
pois lähtiessään. Kaikki kertyneet jätteet on kuljetettava  
niille osoitettuihin astioihin joita löytyy tilan takaa hallista. 
Pahviroskat litistetään niille varattuun paikkaan. 
 
11. YLEISET MÄÄRÄYKSET: Maksamalla 
paikkamaksun myyjä sitoutuu noudattamaan näitä 
osanottajaehtoja sekä muita järjestäjän tai tämän 
edustajan antamia ohjeita ja määräyksiä. Maksetusta 
paikasta palautamme asiakkaalle peruutuksen 
yhteydessä 50 % paikkahinnasta, jos peruutus 
on tehty 7 vrk ennen ko. tapahtumaa. 
 
PARKKEERAUS: Myyjät vievät autot linja-
autoaseman taakse parkkipaikalle. (Hiekka-alue) 
 
HUOM! 
Tavaroiden kuljetus paikalle tapahtuu rakennuksen 
kaikista ovista tai lastauslaiturin kautta rakennuksen 

takaa.  
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