
KUTUJUHLAT  TUUSNIEMELLÄ LAUANTAINA 29.6. 2019 KLO 11.00  
 
1. PAIKANVARAUKSET JA TIEDUSTELUT: Tuusniemen Teollisuus Oy                                      
 p. 044 – 975 8985 ja 044 720 9040. Lisäinfo: info@kutujuhlat.fi 
 
2. MARKKINA-ALUE: Tuusniemen sataman alue. Paikka sijaitsee valtatie 9:n varrella. Osoite: 
Mustolantie 5, 71200 Tuusniemi. 
 
3. PAIKKAKOOT JA MYYNTIPAIKKOJEN VUOKRAT: 
Yhden paikan koko 4 x 4 m. Hinnat: yksi päivä ilman sähköä 20 €, sähkön kera 40 €. Ruokamyynti, yms. 
suuremmista myyntipaikoista neuvottelemme erikseen. Myyjällä on oltava itsellään myyntipöydät. 

 
4. MYYNTIPAIKAN PYSTYTYS: Jokainen myyjä vastaa itse myyntipaikan pystytyksestä. 
Järjestäjällä on oikeus tarkastaa myyntipaikat ja määrätä suoritettavaksi tarpeelliseksi katsomansa 
muutokset.  Myyntiteltoissa kuuluu olla riittävä määrä painoja. Toripaikat on merkitty Paikannäyttäjä on 
paikalla 29.6. klo 7.00 alkaen.  
 

5. SÄHKÖISTYS: Vuokraajalla on oltava itsellään tarvittavat sähköjohdot (ainakin 10 m). 
 
6. AIKATAULU: Paikan on oltava valmis juhlapäivän aamuna klo 10:00 mennessä. Järjestäjällä on 
oikeus myydä maksettukin paikka uudelleen, ellei paikkaa ole otettu käyttöön määräaikaan mennessä.  
 

7. ELINTARVIKEMYYNTI-ILMOITUKSET: 
Annettujen tietojen pohjalta järjestäjä tekee terveysviranomaiselle yhteislistan kaikista elintarvikkeita 
myyvistä yrittäjistä. 
 
8. KIELLETYT TUOTTEET: ”Parasta ennen” päiväykseltään vanhentuneiden tuotteiden myynti on 
kielletty. Samoin kaikkien huumeaiheisten tuotteiden myynti. 
 
9. PALOTURVALLISUUS: Avotulen teko ilman lupaa on kielletty. Kaikilla avotulta tai kaasulaitteita 
käsittelevillä yrittäjillä tulee olla riittävä alkusammutuskalusto, eli vähintään sammutuspeitto ja vuoden 
sisällä tarkastettu 6 kg:n 27 A 144BC käsisammutin. Yhdessä 4x4 myyntipisteessä saa olla 
nestekaasua max. 25 kg. Varapulloja ei saa säilyttää myyntipisteessä. Autossa saa varastoida 
nestekaasua enintään 25 kg. 
 
10. AUTOJEN AJAMINEN MARKKINA-ALUEELLE JA PYSÄKÖINTI: Autojen ajo alueelle on 
sallittu pystytystä ja purkua varten. Kutujuhlat jakaantuvat päivätapahtumaan ja iltatapahtumaan. 
Päivätapahtuma on klo 11.00 – 16.00 ja iltatapahtuma klo 18:00 – 02.00. Paikkamaksu oikeuttaa 
myymään molemmissa tapahtumissa. Ne jotka myyvät vain päivätapahtumassa, voivat poistua paikalta 
klo 16:30 – 17:30 välisenä aikana. Iltatapahtuman aikana myyvät poistuvat 30.6. klo 02:00 jälkeen.  
Muina aikoina autojen tuonti alueelle ilman järjestäjän lupaa on ehdottomasti kielletty. Kauppiaita varten 
on varattu erityinen kauppiaspysäköintialue. Tarvittaessa voi auton pitää omalla varatulla toripaikalla 
myyntiä varten. 
 
11. SIIVOUS: Myyjät ovat velvollisia huolehtimaan myyntipaikkojensa siivouksesta ja lisälaskun uhalla 
myös pois lähtiessään. Kaikki kertyneet jätteet on kuljetettava markkina-alueen lähellä sijaitsevalle 
roskalavalle ja lajiteltava, mikäli näin ohjeistetaan. 
 
12. YLEISET MÄÄRÄYKSET: Maksamalla paikkamaksun myyjä sitoutuu noudattamaan näitä 
ehtoja ja muita järjestäjän ohjeita ja määräyksiä. 
 
13. MAINONTA: Kutujuhlia mainostetaan lehdissä, kotisivuilla www.kutujuhlat.fi   ja                 
www.tuusniemi.fi facebookissa  ja instagramissa, sekä tienvarsi- ja seinämainoksin. 
                                                                                                                                                                                  
JÄRJESTÄJÄ: Tuusniemen Teollisuus Oy. Toimisto: Keskitie 22, 71200 Tuusniemi. 
Toimitusjohtaja Tuija Valta p. 044 720 9040. Tapahtumapäällikkö Jukka Kervinen 044 975 8985 
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