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KAUPPIAS-INFO 2019 

 

Tervetuloa Tampereen Joulutorille 30.11.-22.12.2019! 

      

JOULUTORIN AUKI-OLOAJAT 
Olemme avoinna päivittäin klo 11.00 - 19.00 myös itsenäisyyspäivänä 6.12. Juhla ei vaikuta meidän 
toimintaan millään tavalla, ainoastaan sillä, että väkeä on takuulla liikkeellä!. Juhlallisuudet sijoittuvat 
Frenckellin aukiolle. Munkkikahvila on avoinna klo 10-19. Joulutorin Glögiravintola on joka päivä avoinna klo 
11-20.  
 
RAKENNUS- JA PURKUAJAT 
Rakennus: Mökkeihin pääsee rakentamaan viimeistään tiistaina  26.11. klo 12.00. Ilmoittaudu infopisteessä 
Tonttukonttorilla, josta saat avaimet (2 kpl) kuittausta vastaan. Avaimet tulee palauttaa 22.12. ennen 
poistumista tapahtumasta. Kadonnut avain veloitetaan vuokraajalta. Hämeenkatu ei ole käytössä 
ratikkatyömaan vuoksi, joten saapuessasi Joulutorille käytä Satakunnankadun tai Hämeenpuiston 
reittejä. 
Ajo-ohje mökeille: Ratikkatyömaasta johtuen kaikki lastaus ja purku tapahtuu Joulutorin pohjoislaidalta. 
Torin sisälle sijoittuviin mökkeihin ajo on hankalaa, johtuen tiiviimmistä käytävistä. Käytä maitokärryjä (3 
kpl) jotka sijaitsevat infomökin edessä (muista palauttaa heti käytön jälkeen). VARO käytävien yllä 
roikkuvia koristevaloja mikäli joudut ajamaan alueelle! 
 
Purku: Tuotteita voi alkaa poistaa sunnuntaina 22.12. klo 19.00. Autojen ajo alueelle ennen sitä ei ole 
mahdollista. Päivittäinen täydennysajo torin pohjoislaidalle tapahtuu ainoastaan aukioloaikojen ulkopuolella, 
joko ennen klo 11.00 tai klo 19.00 jälkeen. Pidä P-lupa näkyvillä autosi ikkunassa! 
  
MYYNTIPAIKAT 
Oman mökkisi paikan näet sähköpostilla erikseen lähetettävästä liitteestä. Mökkipaikat on nähtävissä ennen 
tapahtumaa myös Joulutorin internet-sivustolla. Kauppiaiden sijoittelussa on otettu huomioon tuotteiden 
monipuolinen sijoittelu ja torikokonaisuuden tasapaino. A, B- ja C-mökkeihin voi käydä tarvittaessa 
tutustumassa etukäteen Tampereen tilakeskuksen varikolla. Soita ensin Tampereen Sarka Oy:n Hannu 
Savolaiselle 0500 831 423 ja sovi näyttöaika. Mökit ovat lukossa, joten tarvitset avaimen päästäksesi 
näkemään sisätilat. Mökit ovat Tampereen Nekalassa, kaupungin varasto-alueella, osoitteessa Viinikankatu 
42. 
 
MÖKKIEN SOMISTUS 
Hinnastot ja hintalaput ovat olennainen osa somistusta. Olemme teettäneet Sinua varten kauniit ja 
helposti täytettävät hinnastot (isofonttinen ja pienifonttinen versio), jotka saat pyytämällä 
sähköpostitse. Käytä siis niitä! 
Mökkejä säilytetään Nekalan varikolla moottoritien läheisyydessä. Huolimatta siitä, että mökit on siivottu 
tapahtumien välillä, ne saattavat olla pölyisiä. Varaa siis siivousvälineet mukaan rakennus- ja 
purkuvaiheessa.  
Mökkiä voi somistaa sisältä, mutta raskaita rakenteita, ruuveja tms. ei saa käyttää. Parhaimmin soveltuvat 
nastat ja niitit (niittipyssy lyhyillä niiteillä). Kaikki kiinnitykset on poistettava seiniltä tapahtuman jälkeen 
ja mökistä mahdollisesti poistetut omat hyllyt on ehdottomasti palautettava mökin sisälle! Hyllyjen 
päätyihin on merkitty sama tunnus kuin mökin oven yllä ulkopuolellakin on. Tonttula- mökeissä on 
perussomistus valmiina (kankaat seinillä). 
Mökkien ulkopuolisiin seiniin voi kiinnittää samoilla tavoilla kuin sisälle, hyvää makua noudattaen. Maahan 
mökin ulkopuolelle ei voi turvallisuussyistä sijoittaa rakenteita (isoja mainostauluja, pöytiä, tuoleja tms). 
Mökkien kunto tarkistetaan avaimia luovutettaessa 22.12. illalla. 
Mökkien reunoihin tulee järjestäjän puolesta somistukseksi havuköynnökset molemmille sivuille ja ylös. 
Havuköynnökset somistetaan järjestäjän toimesta hehkulampuilla. Näkyvyyttä estävien sivukankaiden 
käyttö luukkujen reunoissa on kielletty! 
Mökkien pohjakuvat ovat nähtävissä osoitteessa 
http://tampereenjoulutori.fi/topnavi/joulutorikauppiaaksi/mokkien-info 
Mökkien luukkujen alapuoliset etuseinät ovat irrotettavia (Ei D-mökit). Mikäli poistat alapuolisen seinän, 
säilytä sitä mökkien välissä tai alla. Etuseinät on varustettu myös irtotiskillä (syvyys 35 cm). Mökeissä on 
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ehjillä seinillä kolmessa tasossa hyllyt, joiden korkeutta voi vaihdella (Ei D-mökit). Muista tarkistaa, että 
hylly on kunnolla kiinni rahdin jäljiltä. Järjestäjä ei vastaa hyllyjen irtoamisesta aiheutuvista 
vahingoista. Luukkujen yläpuolelta löytyy ripustustanko koko etuseinän matkalle (Ei D-mökit). 
 
NIMIKYLTIT 
Jokaiseen mökkiin tulee nimikyltti katolle. Mikäli sinuun ei ole otettu yhteyttä asiasta ja tarkistettu mökkisi 
kylttiin tulevaa nimeä, voit tarkentaa asian ottamalla yhteyttä tuottaja Rami Lehtiseen 0500 523 232 
rami.lehtinen@tampereenjoulutori.fi . Kaikissa päivämyyntimökeissä nimikyltissä lukee Tonttula. Uusien 
(koko ajaksi omaan mökkiin tulevien) kauppiaiden osalta nimikyltin teosta veloitamme 45 € + alv 
ilmoittautumisen yhteydessä. Jokaisen kauppiaan tulee tuoda mökkiin myös oma kylttinsä, josta 
selviää vähintään yrityksen nimi ja kotipaikka. 
 
KUITTI OSTOKSISTA 
Viranomaiset muistuttavat, että jokaisesta myyntitapahtumasta on annettava asiakkaalle kuitti.  
 
PYSÄKÖINTI 
Kauppiaille on varattu maksuton pysäköinti Laukontorilta. Pysäköintiluvan ja ajo-ohjeen saat avaimen 
noudon yhteydessä. Laukontorin paikkoja on rajallisesti ja ne jaetaan saapumisjärjestyksessä. HUOM! 
Pysäköinti Laukontorilla ei ole mahdollista 6.12. Puolustusvoimien paraatin johdosta! Autoja ei saa 
jättää alueelle illan 5.12. jälkeen! Alue on taas käytössämme 7.12. aamusta alkaen. 
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SÄHKÖ 
Kauppiaalla on käytettävissä mökissä enintään 1500 W kulutus (D-mökeissä 3000 W) kulutus. Se riittää 
hyvin lisävalaistuksen, kassakoneen tms. käyttöön. Muistathan että esim. kahvinkeitin kuluttaa 500W. 
SÄHKÖN KULUTUSTA EI SAA YLITTÄÄ!. Pelastuslaitos kiinnittää myös erityishuomiota siihen, että 
mökeissä EI käytetä sisätiloihin tarkoitettuja valkoisia jatkojohtoja. Kaikki jatkojohdot tulee olla 
ulkokäyttöön tarkoitettuja (IP44) jatkojohtoja! Näin toimien vältämme myös kiusallisia sähkökatkoja. 
 
KAUPPIASHUOLTO, TAUKOTILA 
Huoltoalueelle glögiravintolan taakse sijoitetaan kauppaille tarkoitettu lämmin taukotila, jonne tulee 
kalustuksen (pöydät ja tuolit) lisäksi jääkaappi ja mikroaaltouuni. Tila on tarkoitettu kauppiaille, tekniikalle 
sekä esiintyjille tauko- ja lounastilaksi. Siellä ei ole valvontaa, joten älä jätä arvoesineitä sinne. Pidetään tilat 
yhdessä siistinä!   
 
SOMETONTTU, TORITONTUT JA JÄRJESTYSMIEHET 
Edellisten vuosien tapainen tuuraajatonttujärjestelmä järjestetään tänäkin vuonna (ei koske 
päivämyyntimökkejä). Tänäkin vuonna tuuraajatonttuna toimivat Tredun opiskelijat.   
Tampereen Joulutorilla päivystää lisäksi Toritontut Pauliina Leppinen ja Peppi Ponsimaa sekä tekninen 
päivystäjä Niko Pajunen. Pauliina vastaa somesta ja konttoritehtävistä ja Peppi tuuraa häntä. Niko huolehtii 
huolto- ja korjaushommista   
Järjestystä valvovat mm. tutut Emma, Timo, Jutta Saija, + yövalvoja (Timo). Yövalvonnasta vastaa 
vartiointiyhtiö Enjoy Turva Oy. 
 
WC 
Huoltoalueella ravintolateltan takana on WC- tila, jossa on useampi koppi. Vessat on tarkoitettu ainoastaan 
kauppiaille ja henkilökunnalle. Huolehditaan jokainen omalta osaltamme tilojen siisteydestä! Mikäli vessojen 
siisteydessä on puutteita, ilmoittakaa siitä henkilökunnalle. Vessan lokasäiliö joudutaan tyhjentämää itse, 
joten WC:n vettä ei voi käyttää esim. tiskaamiseen tms. kulutukseen. Tarkista aina, ettei pesualtaan 
tai WC:n hana jää valumaan ja vältä veden tuhlaamista!! 
 
LÄMMITYS 
A, B, C - ja N-mökeissä on säteilylämmittimet ja loisteputkivalot katossa. Omien lisälämmittimien käyttö 
muissa kuin D-mökeissä ei ole suotavaa (kulutus voi olla jopa 1000W). 
 
KAUPPIAIDEN RUOKAILUT 
Joulutorin Glögiravintolan alkoholijuomien myynnistä vastaa Tmi Satu Puurtinen. Ravintolassa tarjoillaan 
myös lämpimiä annoksia, kuten puuroa ja vaihtuvia keittoja. Tarkemmat tuotetiedot ja hinnat saat 
saapuessasi. Muista mainita olevasi Joulutorin kauppias!

mailto:rami.lehtinen@tampereenjoulutori.fi
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Pyynikin näkötornin munkkikahvilaa pyörittää edellisten vuosien tapaan Pyynikin Näkötornin Munkkikahvila, 
jossa mm. munkki, kahvi, glögi, tee, kaakao maksavat kauppiaille 1€/kpl.   
Lämpimiä ruokia tarjoillaan myös mm. Chemnitzin ystävyyskaupungin vieraiden mökeissä sekä Kauppahallin 
Kotiruoka -mökissä. 
 

JÄTEHUOLTO 

Kauppiaiden jäteastiat sijaitsevat mökkien takana. Ethän laita roskia kuluttajille tarkoitettuihin astioihin. Pidä 
mökkisi tausta siistinä, irtojätteitä tai pahvilaatikoita yms. ei saa varastoida mökin taakse! Biojätteille 
on omat astiat (Glögiravintolan ja munkkikahvilan takana). Älä siis laita jätteitä vääriin astioihin. Pahvijätteelle 
on järjestetty oma keräyspiste Munkkikahvilan takana. Muista purkaa pahvilaatikot ensin! 
Kaupungin jätepuristin on ns. Kekäleen kulmalla Aleksis Kiven kadulla. Puristinta käytettäessä tulee muistaa 
painaa prässin vihreätä puristinnappia aina jätteiden laiton jälkeen, muuten puristin saattaa mennä 
epäkuntoon. Älä paina muita nappeja! Puristimen avaimen saa Tonttukonttorista, jonne se tulee myös 
palauttaa. 
 
KIERRÄTYS, UUSIUTUVAT MATERIAALIT 
Joulutorilla toivotaan käytettävän mahdollisimman paljon uusiutuvia ja kierrätettäviä pakkausmateriaaleja, 
muistakaamme vastuumme tässäkin asiassa! Noudatamme Ekokompassin periaatteita. 
 
TURVALLISUUS/ VALVONTA 
Torilla on ympäri vuorokauden valvonta. Vartiointi alkaa torstaina 28.11. klo 20.00 ja päättyy 
sunnuntaina 22.12. klo 21.00. Muista kuitenkin huolehtia mökin lukitsemisesta! Mökkeihin ei 
valvonnasta huolimatta suositella jätettäväksi arvoesineitä, rahaa tms. Järjestäjä vastaa siis valvonnasta, 
mutta ei sen sijaan tavaroiden, rakenteiden tms. mahdollisesta vioittumisesta tai katoamisesta. 
 
MÖKKIKANSIOT 
Jokaiseen mökkiin tulee oma kansio, josta löytyy tapahtuman pelastus- ja turvallisuussuunnitelma sekä 
tärkeät puhelinnumerot. Perehdy siihen huolellisesti ja pidä se näkyvällä paikalla, jotta kaikki mökin 
myyjät voivat siihen tutustua! Päivittäiset järjestäjän infot yms. tärkeät asiat tulee laittaa sinne myös, jotta 
informaatio etenee muillekin! Kerro kansiosta kaikille jotka mökissäsi työskentelevät! 
 
ELINTARVIKEMÖKIT 
Elintarvikemökeissä sekä niissä mökeissä, joissa on käytössä kaasua, kauppiaalla on vastuu 
kylmälaitteiden kunnosta sekä alkusammutuskalustosta (alkusammutin ja sammutuspeitto).  
Alkusammuttimet (kts. pelastussuunnitelman kuva, saat sen saavuttuasi) sijaitsevat porttien viereisissä 
mökeissä, esiintymislavalla, kahviloissa sekä kaikissa elintarvikemökeissä. 
 
N-MÖKIT 
N-mökeissä hygienia hoidetaan ns. kantovedellä. Kauppiaalla on oltava mukanaan oma vesikanisteri & 
harmaan veden ämpäri.  
 
D-MÖKIT 
Joulutorin D- mökit poikkeavat monilta osin Tampereen kaupungin mökeistä. D-mökeissä ei ole valaistusta 
eikä lämmitystä valmiina. Kauppiaiden tulee huolehtia näistä siis itse. Jokaisella D-mökillä on 
käytössään enintään 3 kW (3000 W) kulutus, jota ei saa missään tapauksessa ylittää! Mökkien 
turvavarokkeet ovat herkkiä, joten ole tarkkana sähköjen kanssa. D-mökeissä ei ole myöskään hyllyjä, eikä 
oven lukitukseen tarvittavaa riippulukkoa. Kauppiaan tulee huolehtia lukosta ja toimittaa lukon vara-avain 
Tonttukonttoriin mahdollisia hätätilanteita (sähkökatkokset, varautuminen tulipaloihin jne.) varten. 
 
ENSIAPU 
Ensiapupiste sijaitsee Tonttukonttorissa, siellä on tarvittavat välineet pienten tapaturmien hoitoon. Apua voi 
pyytää järjestyksenvalvojalta, isommissa ongelmissa on syytä soittaa numeroon 112. Hälytysohje löytyy 
mökkikansiosta. 
 
VAKUUTUKSET 
Tampereen kaupunki vastaa mökeistä, järjestäjällä on tapahtumajärjestäjän vastuuvakuutus. Myyjän on itse 
huolehdittava asianmukaisten vakuutusten hankkimisesta tuotteidensa ja palvelujensa suojaksi. 
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VIERAITA ESSENIN JA CHEMNITZIN JOULUTOREILTA 
Viime vuosien tapaan saamme Saksasta ystävyyskaupunkivieraita. Essenistä tulee paikallisen joulutorin 
laaja tuotevalikoima kahteen mökkiin. Chemnitzistä saamme mantelin paahtajat ja bratwurstin grillaajat, 
sekä saksalaiset rahkamunkit ja vohvelit. 
23 232 | rami.lehtinen@tampereenjoulutori.fi 

JOULUTORIN OMAT TUOTTEET 
KANGASKASSI: Myyntihinta 3 €, tilitys 2,40 € / myyty kassi 
Kassin logo on Taito Pirkanmaa ry:n ja meidän oman graafikkomme Uma Keräsen käsialaa. 
Jokaisesta myydystä kassista tuloutetaan 20 senttiä Tampereen Kehitysvammaisten Tuki ry:n 
lasten harrastus- tai leiritoimintaan. Tule siis omalta osaltasi mukaan tuottamaan joulumieltä.  
 
PÄIVÄMYYNTIMÖKIT 
Joulutorilla on tänäkin vuonna päivämyyntimökkejä, joissa on vaihtuvia (minim. 3 päivää) käsityöläisiä. 
Tänäkin vuonna Tonttuloita on 4- 6 kappaletta.  
 
OHJELMA 
Avajaisseremoniat suoritetaan juhlallisesti Joulutorin ohjelmalavalta. Juontajana toimii Tarja Jykylä.  
Koko Joulutorin ajan ohjelmatiedot löydät sivustoltamme osoitteesta www.tampereenjoulutori.fi 
 
KAUPPIASILTA 4.12. 
Nautimme yhteisestä jouluateriasta ja parhaasta seurasta keskiviikkona 4.12. sulkemisajan jälkeen n. 19.30 
alkaen Munkkikahvilassa. Ilta on tarkoitettu koko Joulutorin ajaksi mökin vuokranneille. Tervetuloa! 
 
MARKKINOINTI 
Tampereen Joulutoria markkinoidaan mm. seuraavilla tavoilla: 
- Tampereen sisääntuloväylien diginäytöt, kadun yli banderollit (Hämeenpuisto, Satakunnankatu, D-kulma/ 
Yliopistonkatu), Joulu Tampere –julkaisu, Aamulehden Moro-liite, bussipysäkkien abribus mainoskampanja.  
- Sosiaalisessa mediassa: 

- Uudistetut sivumme löytyvät osoitteesta www.tampereenjoulutori.fi (kauppias- ja 
tuote-esittelyt).  

 - https://www.facebook.com/tampereenjoulutori/  (kauppiaesittelyjä, kilpailuja) 
 - Instagram @tampereenjoulutori  
 - Twitter @TREJoulutori (saa Twiittailla!) 
 
Voit osallistua viestintään näissä medioissa! Muista (ja yritä parhaasi mukaan) olla aktiivinen omissa 
medioissasi ja jakaa myös Joulutorin viestintää! 
 
 
Tervetuloa Tampereen Joulutorille! 
 
Rami Lehtinen 
Event Company/ Tampereen Joulutori 
Yhteystiedot: 
Event Company 
Piispanristintie 2 C 
20760 Piispanristi 
0500 523 232 
rami.lehtinen@tampereenjoulutori.fi  
www.tampereenjoulutori.fi  
https://www.facebook.com/tampereenjoulutori/ 
#tampereenjoulutori 
www.eventcompany.fi  
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