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Suomen Kylätoiminta ry valitsi Teijon alueen ruukkikylät Suomen Vuoden Kyläksi 2011. 
Teijon Alueen Kyläyhdistys edustaa Teijon, Mathildedalin, Kirjakkalan ja Mutaisten kyliä. 

Teijon Wanhanajan Markkinat: Osallistumissäännöt 

Teijon Wanhanajan Markkinat -tapahtuman myyntikojujen sekä myytävien tuotteiden tulee olla vanhanajan 
henkeen sopivia: käsitöitä, elintarvikkeita, taidetta, luonnon materiaaleista valmistettuja tuotteita, luonnon-
tuotteita tai antiikkitavaroita. Alkutuottajat ovat tapahtumassa etusijalla. Tapahtuman henkeen eivät sovellu 
esimerkiksi muovituotteet tai tuotteet, jotka on pakattu muoviin. 

Myyjien pukeutumisessa ja tuotteiden esillepanossa noudatetaan vanhan ajan henkeen sopivaa teemaa. 
Osallistujat naamioivat modernit myyntiteltat yms. teemaan sopiviksi. Leiriytyviä elävöittäjiä koskevat samat 
säännöt kuin myyjiä. 

Järjestäjällä on oikeus olla hyväksymättä tapahtuman henkeen sopimattomia myyjiä sekä rajoittaa myytäviä 
tuotteita. 

1. Myyjäksi hakeminen ja hyväksyminen 

Myyjäksi haetaan täyttämällä ja lähettämällä sähköinen ilmoittautumislomake, joka on www.teijo.fi-sivuilla. 
Lomakkeella on varattu tilaa pukeutumisen, tuotteiden ja myyntikojun kuvailemiseen.  

Järjestäjä lähettää laskun lomakkeeseen täytettyjen tietojen perusteella. Paikkamaksu maksetaan pankkiin 
eräpäivään mennessä. Myyntipaikka varmistuu, kun lasku on maksettu. Käteismaksusta paikan päällä peritään 
10 € lisämaksu. 

Järjestäjä määrittelee myyntipaikan sijainnin. Paikan suhteen voi esittää toiveita, jotka otetaan huomioon 
mahdollisuuksien mukaan.  

2. Peruutukset  

Myyntipaikka tulee perua kirjallisesti. Tapahtuman järjestäjällä on oikeus pidättää toimistomaksu (10 €) 
mahdollisesta palautusmaksusta, muutoin palautukset maksetaan seuraavasti: 

Peruutuksen ajankohta Palautus 

viimeistään 17.7.2022  paikkamaksu palautetaan täysimääräisenä. 

18.7.-31.7.2022 paikkamaksusta palautetaan 50 %. 

1.8.2022 tai sen jälkeen paikkamaksua ei palauteta 

Jos myyntipaikan varannut ei ota paikkaa haltuunsa ennen markkinoiden alkua, hän menettää oikeuden 
paikkaansa, mutta on silti velvollinen suorittamaan erääntyneet maksut täysimääräisinä. 

Jos järjestäjä joutuu peruuttamaan markkinat, korvataan paikkamaksu myyjälle täysimääräisenä. Järjestäjä ei 
kuitenkaan korvaa mitään muita myyjälle aiheutuneita kuluja kuten matkustamiseen tai majoittumiseen 
liittyviä peruutuskuluja. 

3. Paloturvallisuus, telttojen kiinnitys 

Jokaisella tulentekoa suunnittelevalla henkilöllä/telttakunnalla tulee olla mukanaan riittävä, hyväksytty alku-
sammutusvälineistö. Tulentekoaikeet ilmoitetaan etukäteen myös hakulomakkeessa. Tulenteko on sallittu 
vain palamattomalla alustalla. Jokainen myyjä vastaa omista rakennelmistaan ja somisteistaan sekä niiden 
turvallisuudesta. Elintarvikemyyjien pitää ilmoittaa myös kaasupullot ja muut palavat aineet etukäteen. 
Myyntipaikalla saa olla kerralla korkeintaan 11 kg nestekaasua.  
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Myyjiä pyydetään huolehtimaan telttojen hyvästä kiinnityksestä niin, että ne pysyvät paikallaan myös tuuli-
varoituskeleillä. Tapahtuman järjestäjän laatimat pelastus- ja ensiapusuunnitelma ovat nähtävillä tapahtuma-
alueen ensiapupisteessä. 

4. Elintarvikkeet 

Elintarvikemyyjät vastaavat toimintansa ilmoittamisesta Salon kaupungin terveysviranomaisille. Elintarvike-
myynnissä myyjät noudattavat voimassa olevia elintarvikelainsäädännön vaatimuksia. 

 5. Yleistä 

Myyjän tulee noudattaa valtioneuvoston antamia COVID-19 ehkäisyyn liittyviä ohjeita (turvaväli, käsihygienia, 
maskit, jne.), jotka ovat voimassa markkinoiden aikaan. Myyjä on velvoitettu hankkimaan omalle myynti-
paikalleen käsidesiä asiakkaita varten. Jos järjestäjä huomaa, ettei käsidesiä ole asianmukaisesti hankittu, 
järjestäjä tuo myyntipaikalle käsidesin ja veloittaa siitä senhetkisen myyntihinnan toimituskuluineen. 

Tapahtumaan osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä periaatteita sekä järjestäjän antamia lisäohjeita. 


