
 

MARKKINAOHJEET 

1. MARKKINA-ALUEVASTAAVA TAPAHTUMASSA 
East Coast Events Oy / Laura Bly 
+358 50 305 4874 
e-mail: info@eastcoastevents.fi 
 

2. MYYNTIARTIKKELIT 
Tapahtuman myyntiartikkeleina voi olla virolaisia ja 
kymenlaaksolaisia käsitöitä tai lähiruokaa sekä kalaa tai 
muita paikallisia tuotteita. 
 

3. TAPAHTUMA-ALUE 
Klamilan satama, Kalasatamantie 153, 49860 Klamila 
https://www.klamilanvenesatama.fi 
 

4. PAIKKAVARAUKSET 
Ilmoittautumislomake verkossa:  
https://bit.ly/3s8rUhx 
Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. 
 

5. MARKKINA-AIKA JA PAIKKAVUOKRAT 
 
la 9.7.2022 klo 10-18 

 Leveys 2m 25€/pv 

 Leveys 4m 40€/pv 

 Leveys 8m 80€/pv 

 
Paikan syvyys 4m. 
Ei sisällä pöytiä.  
Mikäli tarvitset sähköä, ota omat johdot mukaan. Sähköstä 
lisämaksu 5€. 
Hinnat sis ALV 24% 
 
Jos tarvitset pisteellesi teltan, pöytiä tai muita kalusteita, 
voit vuokrata niitä ilmoittautumislomakkeen kautta.  
 

6. MYYNTIPAIKKAMAKSU 
Myyntipaikkamaksu laskutetaan ennen tapahtumaa ja 
tulee olla maksettu viimeistään 30.6.2022 mennessä. 
Maksamatta jääneet paikat luovutetaan eteenpäin.  
 
HUOM! Myyntipaikkaa pääsee pystyttämään 
markkinapäivänä, kun luovuttaa kopion maksukuitista 
infopisteeseen. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

7. MYYNTI- JA ESITTELYPAIKKOJEN PYSTYTYS 
Myyntipaikat jaetaan ja merkitään järjestäjän toimesta 
valmiiksi. Myyjä vastaa itse myyntipaikkansa 
pystyttämisestä. Myyntipisteitä pääsee pystyttämään la  
klo 6.00. Myyntipaikkojen tulee olla valmiina klo 9.30 ja ne 
tarkistetaan ennen tapahtuman alkua (klo 10). 
 

8. ELINTARVIKEILMOITUKSET 
Viimeistään viikkoa ennen tapahtumaa elintarvikkeita 
myyvien tulee tehdä terveystarkastusviranomaisille 
ilmoitus tilapäisestä elintarvikkeiden myynnistä 
osoitteeseen: terveystarkastaja@hamina.fi 
Ilmoituslomake löytyy osoitteesta www.hamina.fi 
(asukkaat > asuminen ja ympäristö > ympäristö-
terveydenhuolto). Parasta ennen – päiväyksellä 
vanhentuneiden elintarvikkeiden myynti on kielletty.  
 

9. AUTOJEN PYSÄKÖINTI JA AJAMINEN ALUEELLE 
Tapahtuma-alueelle pääsee ajamaan autolla la klo 6-9. 
Tuntia ennen tapahtuman alkua tapahtuma-alue 
tyhjennetään autoista. Autoja ei voi säilyttää sataman 
parkkikentällä.  
 

10. SIIVOUS JA JÄTTEIDEN KÄSITTELY, WC 
Myyjät ovat velvollisia huolehtimaan myynti- 
paikkojensa siivouksesta. Mikäli myyntipaikka joudutaan 
siivoamaan järjestäjän toimesta, veloitetaan siitä 100€. 
Jätesäiliöt ovat markkina-alueelle saapumistien 
läheisyydessä. WC:t löytyvät satamaravintolan meren 
puoleiselta seinustalta.  
 

11. TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET 
Tupakointi sallittu vain merkityillä paikoilla. Jos käytössäsi 
on sähkö- tai kaasulaitteita, tutustu liitteenä oleviin Palo- 
ja turvallisuus-ohjeisiin. Mikäli myyjällä on mukanaan 
teltta tms. kate, tulee sen ankkuroinnissa noudattaa 
pelastus-viranomaisen määrittelemiä ohjeita (liitteenä). 
 

12. YLEISET MÄÄRÄYKSET 
Maksamalla paikkamaksun paikan vuokraaja sitoutuu 
noudattamaan näitä ehtoja, sekä muita järjestäjän tai 
tämän edustajan antamia ohjeita ja määräyksiä.  
 

13. ALUEEN VARTIOINTI 
Tapahtuman aikana alueella on järjestyksenvalvojia.  


