
Nakkilan Nahkiaismarkkinat 

La 25.9.2021 10-15 

Järjestäjä 
Nakkilan Yrittäjät Ry, LC Nakkila, LC Emma Nakkila, Nakkilan Kunta 

Markkina-alue 
Nakkilan tori, Torikatu 1, 29250 Nakkila. 

Toripaikkojen varaukset 
Maria Salo  p.0400 504 678. Arkisin klo 9.00-15.00. Varauksen voit tehdä myös sähköpostilla 

nakkilan@yrittajat.fi, puhelimitse saat kuitenkin heti varmistuksen onko haluamasi paikka vapaana.  

Paikat pyritään varaamaan järjestyksessä, niin ettei tyhjiä paikkoja jäisi väliin. Karttaan on merkitty 

voimavirta-(5-10) ja valovirtapaikat (4 ja 11-16) . Kysynnän vaatiessa lisäämme sähköpaikkoja. Sähköpaikan 

hintaan lisätään 5€. 

Yhdistyksille on varattu paikat 44-54, jotka ovat hiekkapohjalla, koko 4x4m.Paikallisia yhdistyksiä 

haastatellaan koko markkinoiden ajan omilla teltoillaan.    

Paikkakoot ja vuokrat 
Koronatilanteen vuoksi emme peri paikkamaksuja ennakkoon, vain jokainen myyjä maksaa paikkamaksunsa 

saapuessaan torialueelle. 

koko Hinta   Sähkö myyntipaikalle 

2 x 2 15€ 5€ 

4 x 4 15€ 5€ 

4 x 8 30€ 5€ 

 

Huom! Isommat myyntipaikat ovat järjestettävissä. Kysy lisää järjestäjiltä.  

Huom! Paikkavarauksen tehneiden on otettava paikka vastaan klo 8.00 mennessä markkinapäivänä, ellei 

ole toisin sovittu etukäteen. Järjestäjällä on oikeus myydä lunastetut paikat uudelleen, mikäli paikkaa ei ole 

otettu käyttöön määräaikaan mennessä.  

Myyntipaikan pystytys 
Jokainen myyjä vastaa itse myyntipaikkansa pystytyksestä. Järjestäjällä on oikeus tarkastaa myyntipaikat ja 

määrätä suoritettavaksi tarpeelliset muutokset.  



Sähköistys 
Sähköpääkeskuksen asentaa järjestäjä, mahdolliset jatkojohdot (väh. 20m /myyntipiste) huolehtii myyjä 

itse. Tarvittavasta sähköstä tulee ilmoittaa paikkavarausta tehtäessä.  

Aikataulu /markkinatoimisto 
Virallinen myyntiaika on lauantaina 25.9. klo 10-15.00. Markkinatoimisto  aukeaa markkinapäivänä klo 7.00. 

Mikäli markkinapaikkaa ei ole vastaanotettu klo 8.30 mennessä, paikat myydään eteenpäin 

tulojärjestyksessä.  

Autojen ajaminen markkinapaikalle 
Autojen ajo markkinapaikalle on sallittu vain pystytystä varten klo 9.00 saakka ja purkua varten klo 15.15 

alkaen. Muina aikoina autojen tuonti markkina-alueelle on ehdottomasti kielletty.  

Siivous 
Myyjät ovat velvollisia huolehtimaan myyntipaikkojensa siivouksesta lisälaskun uhalla myös poislähteissä. 

Kaikki kertyneet jätteet on kuljetettava järjestäjän osoittamaan paikkaan.  

Yleiset määräykset 
Maksamalla paikkamaksun myyjä sitoutuu noudattamaan näitä nahkiaismarkkinaehtoja sekä järjestäjän 

muita tai tämän edustajan antamia ohjeita ja määräyksiä. Myyntipaikkojen luovuttaminen kolmannelle 

osapuolelle ilman järjestäjän lupaa on ehdottomasti kielletty. 

Mainonta 
Markkinoita mainostetaan paikallislehdissä, tienvarsi-  julistemainonnalla sekä facebookissa.  

Ohjelmisto 
Pääpaino on markkinakaupalla.  Ohjelmassa nahkiaisensyönnin epäviralliset SM-kisat, mahdollisesti 

paneelikeskustelu, Jele ry:n tuolijumppa ja yhdistysten haastatteluja. 

Markkinoiden peruuttaminen 
Varausta tehdessäsi jätä meille sähköpostiosoitteesi ja puhelinnumerosi. Vallitsevan koronatilanteen takia 

informoimme mahdollisista muutoksista myyjiä tekstiviestillä ja sähköpostilla. Järjestäjä seuraa 

tartuntatilannetta tarkkaan ja huomioimme tämän myös järjestelyissä.  

 

 

TERVETULOA! 


