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JÄRJESTÄJÄ  
Lounais-Suomen Syöpäyhdistys, Seiskarinkatu 35, 20900 Turku Puhelin 02-2657 666 
TAPAHTUMAVASTAAVA 
Kati Tilli varainhankintakoordinaattori, 044 0551 571  kati.tilli@lssy.fi  
 
MARKKINA-ALUE 
Turun Messu- ja kongressikeskus C-halli, aula ja ulkotila.  
B-hallissa on samaan aikaan Turun Messukeskuksen järjestämä tapahtuma Pomppulinnamaailma.   
Osoite: Turun Messukeskus Messukentänkatu 9–13 20210 TURKU 
 
PAIKKAVARAUKSET 
Myyntipaikkavarauksia otetaan 3.9.2019 klo 9.00 alkaen  
puhelimella ja sähköpostina vastaan.  ilmoittautumiset@lssy.fi tai 044 451 5632 
Myyjäksi voi tulla yritys, seura tai yksityinen henkilö.  
 
MYYJIEN TIEDOT 
Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ilmoittaa myyjien tiedot internet- ja facebook-sivuillaan: nimi/yritys, 
puhelinnumero/ sähköpostiosoite, paikkanumero, myyntiartikkeli, + mahdollisen internetosoitteen tai 
Facebook-sivut.  
Lounais-Suomen Syöpäyhdistys 
www.lounais-suomensyopayhdistys.fi/osallistu/joulumyyjaiset/ 
Facebook 
www.facebook.com/events/2363925813934065/ 
AIKKAVARAUKSEN PITÄVYYDEN! 
PAIKKAKOOT JA MYYNTIPAIKKOJEN VUOKRAT 
Paikkojen myynnissä ei tule päälle alv. Myyjäisistä tullut tuotto menee hyväntekeväisyyteen ja käytetään 
Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen tuottamaan toimintaan syöpäpotilaiden ja heidän läheistensä hyväksi. E 
 
HINNAT  
Rivipaikka: 0,75 x 1,50 m (= ½-pöytä, yksi numeroitu myyntipaikka) 55 € 
Rivin päätypaikka: 0,75 x 1,50 m (= ½-pöytä, yksi numeroitu myyntipaikka) 60 € 
Rivipaikka: 0,75 x 3,00 m (= koko pöytä, kaksi numeroitua myyntipaikkaa) 85 € 
Rivin päätypaikka: 0,75 x 3,00 m (= koko pöytä, kaksi numeroitua myyntipaikkaa) 90 € 
Mahdollisuus ottaa useampia pöytiä peräkkäin. 
Seinänvieruspaikat myydään metreittäin 40 €/m (minimi 2 metriä). Paikkaan ei sisälly pöytää. Myyjä tuo oman 
pöydän tai myyntitelineen.   Ulkopaikat myydään metreittäin.  
 
 
KALUSTOVUOKRAUS 
Turun Messu- ja kongressikeskus välittää tarvittaessa myyntipöytiä, väliseiniä ja muita kalusteita. Kaluston 
tarpeesta hyvä kertoa varausta tehdessä. Turun Messu- ja kongressikeskus auttaa tarvittaessa osaston 
kalustamisessa ja veloittaa oman hinnoittelun mukaan.  Myyntisihteeri Satu Luoto p. 040 519 1983 yhteydessä.  
 
SÄHKÖISTYS  
Tarvitessanne sähköä myyntipaikallenne ottakaa yhteys etukäteen:  
Raision Sähkötekniikka Oy / Jan Lindqvist p. 040 828 2058  
Maksu 31 e maksetaan paikan päällä Raision Sähkötekniikka Oy:lle. 
 
MYYNTIPAIKAN PYSTYTYS 
Jokainen myyjä vastaa itse myyntipaikkansa pystytyksestä. Ei koske Turun messu – ja kongressikeskuksesta 
vuokratuista kalusteita. Järjestäjällä on oikeus tarkastaa myyntipaikat ja määrätä suoritettavaksi tarpeelliseksi 
katsomansa muutokset.    
Ovet avautuvat C-hallin sivuilta myyjille klo 8.30 ja kulku ainoastaan sitä kautta halliin ko. aikana. Hallin sivuovet 
sulkeutuvat klo 11 ja kulku sen jälkeen ainoastaan pääovesta.  
Markkinoille tullessa järjestyksenvalvojat opastavat teidät tarvittaessa omalle myyntipaikalle.  
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Lisätietoa voi tulla kysymään aulan infopisteestä, jossa järjestäjällä on yksi henkilö vastaamassa kysymyksiin klo 
8.30-16 aikana. Myyjällä tulee olla esittää pyydettäessä arkistointitunnuksen sisältävä kuitti suoritetusta 
paikkamaksusta tarkistusta varten.   
 
ULKOMYYJÄT 
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. 
 
MYYNTIPAIKAN PURKU 
Kulkeminen purkutyön aikana hallin kaikista ovista. Huomaathan, että myyntipaikkojen purkutyöt voi aloittaa 
aikaisintaan myyjäisten päättyessä klo 16, ja ne on tehtävä viimeistään klo 18 mennessä.  
 
AIKATAULU 
Virallinen myyntiaika on lauantaina klo 11-16.00 
Ovet avautuvat myyjille klo 8.30 ja aloitamme samalla myymään mahdollisia peruutuspaikkoja 
tulojärjestyksessä infopisteellä. Etukäteen maksetut paikat on otettava käyttöön klo 9.30 mennessä, ellei toisin 
ole etukäteen sovittu. Järjestäjällä on oikeus myydä maksetutkin paikat uudelleen, jos paikkaa ei ole otettu 
käyttöön määräaikaan mennessä. Info on avoinna klo 8.30 alkaen koko tapahtuman ajan ja palvelee kaikissa 
markkinoihin liittyvissä asioissa.  
 
ELINTARVIKEMYYNTI-ILMOITUKSET 
Paikkaa varatessa ilmoitettava järjestäjälle mitä elintarvikkeita aikoo myyjäissä myydä. Lounais-Suomen 
Syöpäyhdistys tekee annettujen tietojen pohjalta terveysviranomaisille ns. yhteislistan kaikista tapahtumaan 
osallistuvista yrittäjistä. Myyjiin voidaan olla yhteydessä Turun ympäristöterveydenhuollon puolesta ja 
tarvittaessa pyytää lisäselvityksiä. Myyntituotteet on pakattava asianmukaisesti ja merkittävä selkeästi tuotteen 
paino, valmistuspäivä, tuoteseloste sekä pakkauksesta on selvittävä myyjän nimi ja paikkanumero.  
 
Lisäohjeita voi tarvittaessa kysyä:  
Turun kaupunki, Kaupunkiympäristötoimiala, Ympäristöterveys 
Terveystarkastaja Jari Tulonen 
Puutarhakatu 1, 3. krs, 20100 TURKU 
Puh. 040 152 3309 
jari-pekka.tulonen@turku.fi 
https://www.turku.fi/henkilo/jari-tulonen 
 
KIELLETYT TUOTTEET 
EI KIRPPUTORITAVARAA! 
”Parasta ennen” päiväykseltään vanhentuneiden elintarvikkeiden myynti on kielletty!   
Myös kaikkien huumeaiheisten tuotteiden, kuten korujen, piippujen ja tekstiilien myynti on ehdottomasti 
kielletty. 
 
PALOTURVALLISUUS  
Avotulen teko ilman lupaa on kielletty. Kynttilöiden polttaminen sisätiloissa on kielletty.  
 
AUTOJEN AJAMINEN MARKKINA-ALUEELLE JA PYSÄKÖINTI 
Parkkipaikalla on Turun messukeskus valvomassa ja opastamassa pysäköintiä. Jokaiselle myyjälle annetaan 
parkkilippu paikan päällä, jonka voi käydä noutamassa infosta myyjäispäivän aikana paikkamaksukuittia 
vastaan.   
Asiakkaille parkkimaksu on 6€ 
 
SIIVOUS 
Myyjät ovat velvollisia huolehtimaan myyntipaikkojensa siivouksesta lisälaskun uhalla myös pois lähtiessään. 
Kaikki kertyneet jätteet on kuljetettava järjestäjien markkina-alueelta osoittamaan roskalavaan ja lajiteltava 
jätteet annettujen ohjeiden mukaisesti. 
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NIMIKYLTTI 
Suomen Suurimmat Joulumyyjäiset edellyttää, että kaikilta markkinoille osallistuvilta kauppiailta löytyy 
myyntipisteestä kyltti, josta ilmenee vähintään kauppiaan nimi ja myyntipaikan numero. 
Seinänvieruspaikoille riittää kauppiaan nimi.  
 
Kauppiaan on ilmoitettava erikseen yhteystiedot ja myyntiartikkeli, jotka tulevat asiakkaita varten kaikkien 
näkyville. Kyltin ulkoasu ja materiaali on vapaamuotoinen. Koko vähintään A5. Puuttuvasta nimikyltistä 
veloitamme 5€ tilapäisen kyltin tekomaksun. 
 
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. Maksettu paikka on sitova. Maksetusta paikasta palautamme rahat 
ainoastaan poikkeustapauksessa, kun peruutus on tehty viimeistään 14 vrk ennen ko. tapahtumaa ja 
peruutuksesta on esittää lääkärintodistus. Tapahtumaa edeltävien kahden viikon aikana tehdyistä varauksista 
emme palauta paikkamaksuja. Myyjällä tulee olla esittää pyydettäessä arkistointitunnuksen sisältävä kuitti 
suoritetusta paikkamaksusta mahdollista tarkistusta varten. Paikkamaksun suorittamalla kauppias sitoutuu 
noudattamaan kaikkia järjestäjän tässä tai suullisesti antamia ohjeita. 
 
https://www.lounais-suomensyopayhdistys.fi/osallistu/joulumyyjaiset/ 
Lounais-Suomen Syöpäyhdistys r.y. pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin muutoksiin.  
 
MAINONTA 
Markkinoita mainostetaan laajasti mm. seuraavissa medioissa: Aamuset, Turkulainen, Digitaaliset mainostaulut 
viikon ajan (Yliopistonkadulla ja Pitkämäessä). Radiomainontaa. Bussimainokset. Olemme erikseen vielä 
jakaneet mainoksia muun muassa kauppojen ilmoitustauluille. 
Lounais-Suomen Syöpäyhdistys järjestää myyjäisissä arpajaiset yksinoikeudella ja arpajaisia pitävät Sykerö, 
Turun paikallisosasto, ompelukerho sekä LSSY:N vapaaehtoiset.   
 
MUUTA 
 
Aiempina vuosina olemme esittäneet pyynnön myyjille, että lahjoittaisivat mahdollisuuksiensa mukaan 
arpajaispalkinnon lapsisyöpäpotilaskerho Sykerön pitämiin arpajaisiin. Myös tänä vuonna heidän on  
tarkoitus toteuttaa nuo arpajaiset ja Sykerö toivoo saavansa myyjiltä arpajaispalkintoja arvontaan, jonka tuotto 
ohjautuu lapsisyöpäpotilasperheiden hyväksi. 
 
Kyseiset tuotteet tullaan noutamaan teiltä paikan päällä Sykerön toimesta.  
Näistä ilmoitus etukäteen sykero@lssy.fi     Kiitos jo etukäteen!  
 
Tykkää meistä somessa ja kutsu ystäviä ja jo olemassa olevia asiakkaita Facebook-eventiin! Voit halutessasi 
mainostaa omaa myyntipaikkaasi myyjäissivullamme Facebookissa.  
facebook.com/lssyopajarjestot tai instagram.com/lssyopajarjestot 
 
Lisätietoja ja vinkkejä onnistuneeseen myyntiin voitte katsoa täältä:  
https://www.markkina.net/kauppiaan-abc-opas/ 
 
Tapahtuma on koonnut yhteen tuhansia joulumielellä liikkuvia asiakkaita ja satoja myyjiä vuosittain. Saman 
katon alta on voinut hankkia kaikki yksilölliset lahjatavarat pukinkonttiin. 
 
Lämpimästi tervetuloa perinteisiin suurmyyjäisiimme! 
 
 
 Myyjäisterveisin, 
                                                                                                                                  

                             Kati Tilli 
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