
 
 

PERÄPOHJOLAN MARKKINAT 
 

HINNAT, EHDOT JA SAAPUMINEN 
 

HINNAT:  
MARKKINAPAIKKAHINNAT: 
25 € / 1 päivä 

40 € / 2 päivää 

 

VUOKRAT: 
Myyntipöytä       
15 € / 1 päivä  
20 € / 2 päivää  
Hinta on sama pöydän koosta tai katoksesta riippumatta. 
 

Markkina-asu vuokrattavissa tapahtumajärjestäjältä      
25 € / 1 päivä  
40 € / 2 päivä 

 
Mikäli myyjän toimintaan sisältyy työnäytöksiä, kustannuksista vähennetään 50 %   
 

ILMOITTAUTUMINEN, MYYNTIEHDOT:  

Ilmoittaudu Peräpohjolan markkinoille myyjäksi markkinoiden pääsivun sähköisen lomakkeen kautta tai 
lähettämällä ilmoittautumislomake osoitteeseen: Peräpohjolan Markkinat, Kulttuuritoimisto, Keskikatu 22, 
95400 Tornio. Ilmoittautumisia otetaan vastaan 18.6. saakka. Mahdolliset perumiset on tehtävä 18.6. 
mennessä, tämän jälkeen tapahtuvista peruutuksista peritään täysi maksu. Huom! Ilmoittautumista ei 
vahvisteta järjestäjän toimesta erikseen. Otamme yhteyttä, mikäli tuotteen ei katsota soveltuvan 
markkinoiden henkeen tai jos myyntipaikkoja ei ole enää saatavilla. 
 
Myyntipaikat varataan ilmoittautumisjärjestyksessä ja niitä on rajallinen määrä. Katoksella varustetut 
myyntipöydät vuokrataan myös ilmoittautumisjärjestyksessä ja ensisijaisesti elintarvikemyyjille 1 
katospöytä/myyjä.  
 
Osallistumismaksut ja muut vuokrat laskutetaan elokuun loppuun mennessä.  
 
Markkinamyyjät vastaavat itse vakuutuksistaan. 
 
Peräpohjolan markkinoiden 1900-luvun alun yleisilme ja tunnelma syntyvät markkinamyyjien ja heidän 
avustajiensa puvustuksen, myyntipöytien sekä myyntituotteiden, -pakkausten ym. esillepanon avulla.  
 

https://www.facebook.com/113372885358302/photos/736091546419763/


 
 
Tästä syystä kaikkien myyjien on sitouduttava noudattamaan annettuja puvustus- ja myyntiohjeita. Luethan 
myyjien tarkemmat ohjeet erillisestä liitteestä.  
 

 

SAAPUMINEN MARKKINOILLE JA JÄRJESTELYT MARKKINAPÄIVINÄ:  
 
Markkinapaikan osoite: Hallituskatu 9, 95400 Tornio (Raatihuoneen ympäristö) 
 
Myyntituotteiden esille laitto alkaa 2 tuntia ennen markkinoiden alkamista (pe 2.7. klo 13.00 - 15.00 ja la 
3.7. klo 9.00 - 11.00).   
 
Sateen sattuessa tuotteet voidaan suojata esim. harmailla tai vihreillä pressuilla. Parkkipaikkana käytetään 
Tornion Aittakentän viereistä parkkialuetta, myyjät voivat jättää autonsa entisen lukion 
parkkipaikalle. Autoja ei saa ajaa markkina-alueelle ennen markkinoiden päättymistä (pe klo 19.00 ja la klo 
16.00), eikä myyntiä saa lopettaa ennen tapahtuman päättymistä. Parkkipaikkoina käytetään torikentän ja 
muun lähialueen parkkipaikkoja sekä katujen varsia. Huom! Autoja ei saa ajaa entisen lukion, nykyisen 
Grand Hotellin sisäpihalle. 
  
 
TERVETULOA TEKEMÄÄN ELÄMYKSELLISTÄ JA ONNISTUNUTTA PERÄPOHJOLAN 
MARKKINATAPAHTUMAA! 
 
Tarkemmat tiedot: Peräpohjolan markkinat, Tornion kulttuuritoimisto, p. 050 597 1174, 
kulttuuritoimisto@tornio.fi   
  
  

 

 
 

 

https://www.facebook.com/113372885358302/photos/736091546419763/

