
Kutsu keramiikkatapahtumaan 
Turun Vähätorille 31.8–1.9.2013

Turunmaan keramiikkojen kilta järjestää kolmannet keramiikka- ja lasialan 
markkinat 31.8–1.9 Vähätorilla.
Vähätori sijaitsee historiallisessa miljöössä Aurajoen rannalla Turun vanhan 
pääkirjaston edessä, osoitteessa Linnankatu 3.

Markkinat ovat avoinna lauantaina 31.8 klo 12–18 ja sunnuntaina 1.9. klo 10–
17.

Haemme markkinoillemme osallistujiksi keramiikka- ja lasialojen ammattilaisia 
ja alojen opiskelijoita. Tapahtuman järjestäjä pitää itsellään oikeuden valita 
tapahtuman osallistujat.

Toivomme saavamme tapahtumaan runsaasti työnäytöksiä. Jos olet halukas 
esittelemään osaamistasi, ilmoitathan meille etukäteen, niin voimme toimittaa 
käyttöösi esim. dreijan tai muuta välineistöä.
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Osallistujat ja ilmoittautumiset

Markkinoille voivat osallistua keramiikka- ja lasialojen ammattilaiset ja em. 
alojen opiskelijat. Tapahtuman järjestäjä valitsee myyjät kuvanäytteiden 
perusteella.

Myyntipaikkojen hinnat

Viikonlopun myyntipaikka maksaa 100 €.
Myyntipaikan hinta sisältää katoksellisen myyntikojun. Kojun koko on 82 cm 
(syvyys) 152 cm (leveys). Liitteenä on kuva kojusta. Syksyn vaihteleviin säihin 
kannattaa varautua ottamalla mukaan läpinäkyvää muovia, sillä katos ei ole 
täysin vedenpitävä. Jos tarvitset suuremman myyntitilan tai haluat tuoda oman 
kojusi voit neuvotella siitä järjestäjän kanssa.
Sähkö järjestyy tarvittaessa, mutta osallistujan tulee tuoda mukanaan 
ulkokäyttöön soveltuva jatkojohto, joka on syytä nimikoida.

Myyntipaikan hinta maksetaan Killan tilille:
Liedon SP FI0443092420031433 30.7. mennessä.

Markkinoiden aukioloajat

Markkinat ovat avoinna lauantaina 31.8. klo 12–18 ja sunnuntaina 1.9. klo 10–
17. Myyntikojuasi pääset järjestämään lauantaina alkaen klo 10 ja sunnuntaina 
alkaen klo 9.



Autot on siirrettävä markkina-alueelta viimeistään puoli tuntia ennen 
tapahtuman alkamista ja ne voi tuoda alueelle vasta markkinapäivän 
päättymisen jälkeen.
Myyjät vastaavat itse omien tuotteidensa ja kaluston vakuuttamisesta. 
Vähätorilla ei ole valvontaa, joten myytäviä tuotteita ei voi jättää kojuihin yön 
ajaksi.

Haku ja ilmoittautumiset

Sitovat ilmoittautumiset tulee lähettää 30.6.2013 mennessä (postileima 
riittää). Liitä oheisen hakulomakkeen mukaan kuvia myytävistä töistäsi (cd tai 
paperikuvia).
Jos olet osallistunut Vähätorin markkinoille aikaisemmin ja tuotevalikoimasi ei 
ole oleellisesti muuttunut niin kuvia ei tarvitse uudelleen lähettää. Hakulomake 
on lähetettävä postitse osoitteeseen:
Osuuskunta Turun Tuulenpesä
Puutarhakatu 42 C
20100 TURKU
tai vaihtoehtoisesti sen voi myös toimittaa sähköpostilla osoitteeseen 
info@turuntuulenpesa.fi. Mikäli lähetät kuvia sähköpostitse, pakkaathan ne 
mahdollisimman pieneen kokoon.

Valituille osallistujille ilmoitetaan 30.6.2013 mennessä.

Mahdolliset peruutukset on tehtävä viimeistään 2 viikkoa ennen tapahtumaa, 
jolloin palautetaan 50 % osallistumismaksusta.

Tiedustelut: Anu Nurminoro 0440158773
 Pia Lintunen 0503361331
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Tarvitsetko sähköä?
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