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HYVÄ JOULUMARKKINAMYYJÄ
Sinut on hyväksytty myyjäksi Lohjan Menneen ajan joulumarkkinoille 11.-12.12.2021.
Tervetuloa mukaan!
Koko Menneen ajan joulumarkkinoiden olemassaolon ajan, on tapahtuman onnistumisen
edellytyksenä ollut myyjien hieno ja kiitettävä sitoutuminen:






Myyntituotteet ovat olleet menneen ajan henkisiä. Teollisesti valmistetut tuotteet,
muovitavara ja metrilaku sekä kaikenlainen rihkama ovat pysyneet poissa
markkinoiltamme.
Kojujen somistus on ollut enimmäkseen onnistunutta ja parantunut vuosi vuodelta.
Pukeutumiseen on kiinnitetty kiitettävästi huomiota.
Kojujen omaa ohjelmaa on edelleen tarjolla.

Lue tarkkaan tämän infokirje, erityisesti kappaleet 1 – 9, sillä edellytämme kaikkien
markkinamyyjien noudattavan kyseisiä ohjeita. Tästä sitoutumisesta kiitämme teitä jokaista jo
etukäteen. Onnistutaan yhdessä!
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1 MYYNTITUOTTEET
Myyntituotteiden tulee olla käsin tehtyjä, ei tehdasvalmisteisia tuotteita!
Myytävien tuotteiden tulee olla markkinoiden henkeen sopivia, käsin tehtyjä tuotteita.
Markkinoille ei hyväksytä teollisesti valmistettuja tuotteita.

2 MYYNTIPAIKAT & PAIKKAMAKSU
Kojukartasta löydät numeroinnin perusteella oman myyntipaikkasi. Kaupungin
pystyttämät kojut on numeroitu 1-106 ja myyjien omien kojujen paikat numeroilla 103221. Numeroimattomat myyntipaikat on merkitty nimillä.
Kojuhinnat
Kaupungin kojupaikka
Oman kojun paikka
Oman kojun paikka

(2x2m)
(3x3m)
(4x4m)

165 €
165 €
220 €

Verkkokaupassa tehdään muutoksia, joten verkkokauppamaksaminen ei ole
käytössä vuonna 2021 poiketen vuodesta 2019. Verkkokauppamaksaminen
otetaan käyttöön jälleen vuonna 2022.
Laskut lähetetään myyjille postitse. Kojupaikkamaksut on maksettava laskussa
ilmoitettuun eräpäivään mennessä. Laskun maksulla kojupaikkavaraus vahvistetaan
sitovaksi. Laskun maksamatta jättämisestä eräpäivään mennessä saattaa seurata
kojupaikan menetys.
Suoritettua kojupaikkamaksua ei ole mahdollista saada takaisin, vaikka myyjä joutuisi
perumaan tulonsa. Ilmoita mahdollisesta peruuntumisesta välittömästi Sara Ertekille
puh. 044 3621 130, sara.ertek@lohja.fi.

3 MYYNTIAJAT
Myyntiaikoja on noudatettava
Myyntiajat ovat lauantaina klo 10.00-16.00 ja sunnuntaina klo 11.00-16.00.
Vaadimme myyjiä noudattamaan näitä aikoja! Myyntikojujen pystyttämisen,
somistamisen, myyntituotteiden esillepanon ja kojujen purkamisen tulee tapahtua
myyntiaikojen ulkopuolella. Seurakunta toivoo, ettei myyntiä aloiteta sunnuntaina
ennen jumalanpalveluksen päättymistä klo 11.00. Kojujen tulee olla valmiina ja
autojen pois alueelta la klo 9.50-16.00 ja su klo 10.50-16.00.

4 MYYNTIKOJUT
Muovia ja metallia ei kojurakenteissa saa näkyä
Kojujen somistus
Tänäkin vuonna myyjien esillepanoon ja kojujen ulkoasuun kiinnitetään erityistä
huomiota, ja kojuraati kiertää kaikki kojut läpi. Jos kojussa ilmenee runsaasti
Menneen ajan joulumarkkinoiden henkeen kuulumattomia seikkoja, saattaa se
vaikuttaa seuraavan vuoden kojupaikan saantiin. Tänäkin vuonna somistusta,
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tuotteita ja menneen ajan henkisyyttä seurataan. Sääntöjen noudattamatta
jättämisestä saattaa seurata ensi vuoden kojupaikan menetys.
Kojun voi somistaa mielikuvitusta käyttäen, menneen ajan henkeen sopivasti.
Soveltuvia materiaaleja ovat mm. havut, havuköynnökset, luonnonmateriaalit, taljat,
säkkikankaat, huovat, oljet, paalit, paju, puu ja lauta, ryijyt ja raanut. Koju ei ole koju,
jollei siinä ole seiniä ja kattoa. Lyhdyt ja öljylamput valaisevat ja luovat tunnelmaa,
kun hämärä laskeutuu. Jalkojen alle kannattaa sijoittaa jotakin lämpöeristeeksi maan
kylmyyttä vastaan. Huomioikaa myös kojujen ulkopuolinen taustatila. Sinne ei saa
kasata esimerkiksi laatikoita. Muistattehan piilottaa muovit ja metallit!

Parhaat kojut palkitaan
Sarjoja on kaksi, kaupungin kojut ja omat kojut. Kummassakin sarjassa palkitaan
paras koju kunnialaatalla. Myös pukeutuminen otetaan huomioon. Kunnialaatan
saaminen on osoitus siitä, että saaja on sisäistänyt Menneen ajan joulumarkkinoiden
hengen. Laatta tulee ripustaa kojuun näkyvälle paikalle myös tulevina vuosina.
Lisäksi palkitut kojut saavat osallistua ensi vuoden joulumarkkinoille ilmaiseksi.

Kaupungin kojut & somistus
Kaupungin pystyttämien myyntikojujen somistamisen voi aloittaa pe 10.12. klo 12.00.
Kojusta löytyy numerolappu. Kojun koko on 2x2 m. Kojussa on katto, tukitolpat ja
myyntitiski (leveys 80 cm). Emme pysty takaamaan kaupungin kojuun vesitiivistä
kattoa, joten varauduthan sään mukaisesti tarvittavalla pressulla tms. suojalla.
Kojujen tukitolppiin saa lyödä nauloja, jotka tulee poistaa joulumarkkinoiden päätyttyä
rakenteita varjellen. Ethän heitä nauloja maahan!

Omat kojut & somistus
Omien kojujen pystyttämisen ja somistamisen voi aloittaa pe 10.12. klo 13.00.
Kojujen paikat (3x3m ja 4x4m) näkyvät kojusijoituskartalta. Jokaisen kojun paikka ja
käytössä oleva tila on merkitty tarkasti katuun. Muista käyttää vain oma tilasi, sillä
osa myyjistä saapuu vasta lauantaiaamuna. Info neuvoo tarvittaessa.

Sähkö
Emme pysty tarjoamaan sähköä myyntikojuihin.

Nimikyltit
Jokaisessa kojussa on oltava nimikyltti.
Kaikilla kojuilla tulee olla siisti, selkeästi luettava nimikyltti (suosituskoko noin 40 x 60
cm), joka kiinnitetään kojun etulautaan.

Paloturvallisuus
Sammutuspeite tai ensisammutin on oltava mukana, jos minkäänlaista avotulta
(myös kynttilät) käytetään.
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Kojut ovat kiinni toisissaan, joten paloturvallisuuteen on kiinnitettävä erityistä
huomiota. Kiellettyjä materiaaleja ovat muovi ja muovipressut. Poikkeuksena kojun
katon saa huomaamattomasti peittää muovilla. Kaupungin kojuryhmien väliin jäävä
tila, palokuja, tulee jättää vapaaksi. Omien kojujen pystyttäjät, huomioikaa
kojukarttapiirroksen mukaiset palokujat ja kulkuväylät. Myyntituotteiden paikka on
kojun sisäpuolella! Valvokaa tuikkuja, lyhtyjä ja kynttilöitä. Tee vaaratilanteesta
ilmoitus info-kojuun.

Kojujen purku & siivous
Kojujen purkamisen saa aloittaa sunnuntaina vasta klo 16.00.
Myyntiaika päättyy la ja su klo 16.00. Kojujen purkamisen saa aloittaa sunnuntaina
vasta klo 16.00. Myyntipaikat tulee pitää markkinoiden ajan siistinä, ja sunnuntaina
lähtiessä jättää siistiksi. Markkinoiden päätyttyä kaupungin kojuihin kiinnitetyt
somisteet, naulat yms. tulee irrottaa varovasti rikkomatta rakenteita. Kaikki somistusja muu materiaali tulee poistaa myyntipaikalta, myös naulat.

5 PUKEUTUMINEN
Pukeutumisen on oltava menneen ajan henkistä.
Värikkäät toppavaatteet eivät kuulu Menneen ajan joulumarkkinoille! Pukeutumisen
tulee noudattaa menneen ajan henkeä. Halutessaan myyjät voivat maksutta lainata
tapahtuman järjestäjiltä omien vaatteiden päällä pidettävän mustan munkinkaavun.
Kaavun voi hakea virka-aikana Lohjan kaupungintalon asiakaspalvelupisteestä. Sovi
hakeminen etukäteen, puh. 044 362 1130. Info-kojusta voi noutaa kaavun la klo 9.0011.00. Kaavut palautetaan pestyinä ja silitettyinä kaupungintalon
asiakaspalvelupisteeseen, mahdollisimman pian tapahtuman jälkeen.

6 ARPAJAISET
Oikeus järjestää pienarpajaisia on kotimaisella rekisteröidyllä yhdistyksellä,
itsenäisellä säätiöllä tai muulla sellaisella yhteisöllä, jolla on hyväntekeväisyys- tai
muu aatteellinen tarkoitus. Yksityishenkilöt eivät voi järjestää arpajaisia. Järjestäjillä
on lupa lopettaa lakia rikkova arpojen myynti markkinoilla. Pienarpajaisten
järjestäminen on sallittu ilman erillistä lupaa, mikäli arpojen yhteenlaskettu
myyntihinta ei ylitä 2000 € ja voittojen yhteenlaskettu arvo on vähintään 35 % arpojen
yhteenlasketusta myyntihinnasta. Pienimmän voiton arvon on oltava vähintään yhtä
suuri kuin arvan hinta. Edellytämme, että palkinnot ovat menneen ajan henkeen
sopivia. Palkinnot tulee voida lunastaa heti! Lista-arvat ovat kiellettyjä! Arpajaislaki
säätää myös, että arpojen myynti on sallittua vain myyjille luvallisella alueella.
Arpoja saa myydä vain omassa myyntikojussa, ei sen ulkopuolella eikä myynnistä
saa aiheutua liikaa meteliä.
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7 ROSKAPÖNTÖT & -LAVAT
Kaikkinaisesta siisteydestä on huolehdittava
Markkinakentälle on sijoitettu runsaasti suuria roskapönttöjä sekajätteelle. Roskalavat
on varattu erikseen havuille ja sekajätteelle. Vaadimme kaikkia noudattamaan
huolellisuutta roskien lajittelussa. Havut, risut ja oksat vain niille varatuille paikoille.
Kokonaiset kuuset on pilkottava. Pahvilaatikot on lytistettävä ja vietävä
sekajätelavalle. Suuria jätemääriä (esimerkiksi styrox-levyt ja -laatikot, lautatavara) ei
saa jättää markkina-alueelle eikä viedä lavoille. Roskalavojen paikat on merkitty
kojukarttaan.

8 AUTOTON MARKKINAKENTTÄ & MARKKINA-ALUE
Autot pois markkina-alueelta myyntiaikoina
Autoja ei saa olla markkina-alueella la klo 9.50-16.00 eikä su 10.50-16.00 välisenä
aikana. Autojen liikkuminen alueella estetään puomein ja valvonnalla.
Tavaratäydennystä varten autoa ei saa ajaa markkina-alueelle yllämainittuina
aikoina.

9 LIIKENNEJÄRJESTELYT & PYSÄKÖINTI
Annettuja ajo-ohjeita on noudatettava
Liikenne markkina-alueella kojujen pystytyksen aikana on kaksisuuntainen. Varmista
ajoissa lyhyin reitti omalle kojullesi.
Myyjien pääasialliset pysäköintialueet ovat tänä vuonna Rautatienkadun molemmin
puolin olevat parkkipaikat Laurentius-talon yhteydessä. Lisäksi myyjien autoille on
varattu Lohjan pääkirjaston kirkonpuoleisessa päädyssä oleva parkkipaikka, sekä
parkkialue Laurentius-koulun takana, ajo Karstuntieltä.
Kirkkokadulta ei ole ajoa Laurentius-talon pihaan.
Puu-Anttilan pysäköintialue on varattu Puu-Anttilan toimijoille. Myös Puu-Anttilan
läheisyydessä olevalle Laurinkadulle pysäköinti on kielletty.
Inva-paikat asiakkaille varataan Monkolankadulta.
Liikenteen ohjauksesta vastaa THU-Team. Liikenteenohjaajilta ja info-kojusta saat
lisätietoja parkkipaikoista sekä ajo-ohjeista.

10 VARTIOINTI
Alueelle on järjestetty vartiointi pe-la ja la-su välisiksi öiksi. Vartijat huolehtivat, että
kojut ja somisteet säästyvät ilkivallalta. Kojuihin jätetyistä myyntituotteista ja muusta
omaisuudesta vartiointi ei vastaa.
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11 OHJELMATARJONTA & TAPAHTUMAESITE
Sekä myyjien että markkinayleisön toivomuksesta järjestäjät ovat tänäkin vuonna
panostaneet ohjelmatarjontaan, työnäytöksiin ja muihin tapahtumiin.
Tapahtumaesitteeseen kannattaa tutustua, siinä on kerrottu eri puolilla markkinaaluetta tapahtuvasta ohjelmasta. Erityiskiitos niille myyjille, jotka tänäkin vuonna
lisäävät markkinatunnelmaa omalla ohjelmatarjonnalla.

12 NUOTIOT JA MAKKARANPAISTO
Kirkkokentällä on kaksi nuotiota ja Markkinapolulla yksi nuotio, joiden äärellä
markkinayleisö voi lämmitellä ja paistaa nuotiomakkaraa. Virkkalan Tulentekijät
hoitavat nuotioita.

13 KAHVIOT & RUOKAILU
Tapahtumaesitteessä kerrotaan markkina-alueen ruoka- ja kahvittelupaikoista.
Lisäksi eri puolilla markkina-aluetta tarjotaan keittoa, kuumaa juotavaa ja muuta
herkuteltavaa. Kiitos myös myyjille, jotka järjestävät maistiaisia! Info-kojusta saa lisää
tietoa tarvittaessa.

14 WC:t
Kahviloitten yhteydessä olevat WC:t on tarkoitettu markkinayleisölle. WC:t löytyvät
myös Museolta ja kirkon alakerrasta sekä kirjastosta ja Seurakuntakeskuksesta.
(Katso karttaa.)

15 INFO-KOJU
Info-koju on pystytetty Kirkkokentän kulmaan palvelemaan sekä markkinayleisöä että
myyjiä. Katso kojun sijainti kartasta. Koju on avoinna ja valmiina palvelemaan myyjiä
myös pe 10.12. klo 14.00-18.00. Info-kojusta saa tietoa mm. kojupaikoista,
liikenteestä, parkkipaikoista ja muista Joulumarkkinoihin liittyvistä asioista. Voit myös
ohjata kyselijät kojulle.
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16 ENSIAPUPISTE
Punaisen Ristin ensiapuryhmä päivystää Laurentius-salin tiloissa ja kiertelee
markkina-alueella. Yhteystiedot saatavilla muun muassa info-kojusta.

17 PALAUTELOMAKKEET & VARAUKSET VUODELLE 2022
Lauantaina 11.12. jaetaan jokaiseen kojuun palautelomake. Työryhmän jäsenet
käyvät lomakkeet läpi, ja uusista hyvistä vinkeistä ollaan kiitollisia. Samalla
lomakkeella voit alustavasti varata myyntipaikan vuodelle 2022. Lomakkeen voit joko
palauttaa paperisen lomakkeen info-kojuun tai täyttää sähköisen palautelomakkeen
verkossa.
Me järjestäjät pyrimme omalta osaltamme herättämään kiinnostusta markkinoihin
sekä aktiivisella ja runsaalla markkinoinnilla että tiedottamisella. Toivomme, että
myös te, hyvät myyjät, jaksatte tehdä markkinointityötä esimerkiksi sosiaalisessa
mediassa ja mahdollisesti esitteitä levittämällä.

TERVETULOA MUKAAN LUOMAAN TUNNELMAA!
Joulumarkkinaterveisin,
Sara Ertek
ts. kulttuurituottaja
puh. 044 362 1130
sara.ertek@lohja.fi

