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Osallistuja 
Museomarkkinoille voi osallistua 
Kanta-Hämeen maakunnan 
historiasta, kulttuurista ja 
perinteistä kiinnostuneet toimijat 
kuten paikallismuseot, yhdistykset, 
yhteisöt, yrittäjät jne. 
Osallistuminen on ilmaista.  
 
Ohjelmatarjonta 
Toivomme, että osallistujat 
tarjoavat yleisölle ohjelmaa, 
käsityönäytöksiä tai -pajoja tms. 
Ohjelmatarjonta ei ole rajoitettu 
tiettyyn aikakauteen, mutta 
tarjonnan tulisi olla tapahtuman 
luonteeseen ja tavoitteeseen 
sopivaa. 
 
Myynti 
Osallistujille varataan esittely / 
myyntipaikka tapahtuma-alueelta. 
Kauppatavaroiden tulee olla 
tapahtuman luonteeseen ja 
tavoitteeseen sopivia, esim. 
käsitöitä, taidetta, 
luonnontuotteita, elintarvikkeita, 
museokauppatuotteita tms. 
Osallistuja tuo oman 
myyntipöydän, kojun tai vastaavan 
sadevarusteineen tai ilmoittaa 
vuokrakalusteiden tarpeen 
järjestäjälle hakemuksen 
yhteydessä. Vuokrapöytiä on 
rajoitettu määrä ja vaikka paikka 
on ilmainen, pöydästä perimme 
vuokraa 20 € 
 
Ilmoittautuminen ja 
osallistujien valinta 
Museomarkkinoille voi 
ilmoittautua täyttämällä 
hakemuksen. Museo päättää 
hakijoiden ohjelmatarjonnan ja 
myyntituotteiden sopivuudesta 
tapahtuman luonteeseen ja 
tavoitteeseen. Hakemuksia 

käsitellään jatkuvasti 30.4.2017 
saakka. 
Paloturvallisuus 
Tapahtuman alueella ei saa käyttää 
avotulta. Jos osallistuja haluaa 
käyttää muita vaihtoehtoja (esim. 
kaasupoltin tms.) hänelle 
osoitetulla paikalla, hänen pitää 
ilmoittaa siitä etukäteen ja hänellä 
on oltava mukana oma tarkastettu 
ja toimiva ensisammutus-
välineistö. 
 
Luvat ja ilmoitukset 
Järjestäjä hankkii tapahtumalle 
kaikki tarvittavat luvat. 
Elintarvikemyynti, ks. seuraava. 
 
Elintarvikemyynti 
Elintarvikelain muutoksen myötä 
yksityiset henkilöt (ei Y-tunnusta) 
tai toimijat, jotka eivät harjoita 
elinkeinoa elintarvikemyynnillä, ei 
tarvitse ilmoittaa viranomaisille 
elintarvikemyynnistä. Kunkin 
elintarvikemyyjän tulee tarkistaa 
itsenäisesti mahdollinen 
ilmoitusvelvollisuutensa 
Hämeenlinnan kaupungin 
internetsivuilta: 
http://www.hameenlinna.fi/
ulkomyynti/ 
 
Sähkö / Vesi 
Lista sähkölaitteista ja niiden 
kulutuksesta on toimitettava 
järjestäjälle hakemuksen 
yhteydessä. Sähköä ja/tai vettä 
toimitetaan veloituksetta 
ilmoituksen mukaan. Omat 
nimikoidut ja toimivat jatkojohdot 
helpottavat sähkönjakelua. 
 
Vakuutukset ja turvallisuus 
Järjestäjällä on järjestäjän laitteista 
kolmannelle osapuolelle 
aiheutuvat vahingot korvaava 
vastuuvakuutus. Osallistujat 

vastaavat itse omalle kalustolleen, 
muille osallistujille tai yleisölle 
aiheuttamistaan vahingoista. 
Myyjien on tarpeen mukaan 
hankittava vastuu- ym. 
vakuutukset omalle osastolleen. 
Alueelle on järjestetty 
järjestyksenvalvonta tapahtuman 
aikana. 
 
Jätehuolto 
Osallistujan on vietävä kaikki 
jätteet lajiteltuina jäteastioihin tai 
otettava jätteet paikalta 
poistuessaan mukaansa. Jokainen 
huolehtii alueensa siisteydestä 
koko tapahtuman ajan. Paikkansa 
siivoamatta jättäneeltä peritään 
100 € siivousmaksu. 
 
Logistiikka 
Autot on siirrettävä pois 
tapahtuma-alueelta 
mahdollisimman pian kuorman 
purun tai lastauksen jälkeen, 
viimeistään puolta tuntia ennen 
markkinoiden avautumista. 
Pysäköinnistä annetaan 
myöhemmin erilliset ohjeet. 
 
Yleisiä ehtoja 
Ilmoittautuja sitoutuu 
noudattamaan näitä 
osanottoehtoja ja tapahtuman 
järjestäjän antamia lisäohjeita. 
Osallistujien on noudatettava 
Suomen lakia ja viranomaisten 
elinkeinon harjoittamisesta ja 
verotuksesta antamia määräyksiä. 
Mahdolliset riita-asiat käsitellään 
Kanta-Hämeen käräjäoikeudessa. 
Järjestäjä ei vastaa tapahtuman 
peruutuksen taikka siirtämisen 
johdosta osallistujalle 
aiheutuneista kuluista. 
 
 
 
 

 
 


