
VILLKOR FÖR DELTAGANDE 

 

FÖR SÄLJARE OCH AGENTER 

 

KÖPMANN OCH VAROR 

Marknadsområdet för Wuosisata Market är uppdelat i två typer av områden: 

Wuosisataområdet, d. v. s. det s.k Kirkonkylän Raitti, är kärnan på marknaden, och här 

måste följa traditionerna och det atmosfäriska målet för Wuosisata-marknaden. 

Resten av marknadsområdet är utspritt över Vihtis kyrkbyområde och dessa marknadsplatser 

det finns inga liknande krav vad gäller utseende och produktval, annat än nyktert 

inom området för. 

 

WUOSISATA OMRÅDET PÅ KYRKAVYRAIT 

De produkter som ska säljas eller presenteras måste vara 

I enlighet med den gamla andan på Wuosisata-marknaden, d.v.s. hantverk, konst, 

litteratur, antikviteter och gamla prylar (inga plast- eller loppmarknader), 

naturprodukter, produkter tillverkade av ekologiska råvaror eller 

livsmedel. 

Övriga produkter måste avtalas separat 

med arrangören av evenemanget. Kontakta oss gärna om du vill förtydliga saken! 

Produkter till försäljning bör inte förpackas i plast, 

utom möjligen för att skydda produkten när transaktionen har gjorts (t.ex. skydd av ett brytbart föremål, 
matkasse, etc.) 

Arrangören har rätt att välja säljare och operatörer som passar in i Wuosisata-marknadens anda, och 
begränsar urvalet och kvantiteten av säljare och produkter. Om det trots avtalet finns produkter i området 
som inte passar in i områdets anda kan arrangören ta ut produkterna från försäljning eller stänga den 
aktuella marknadsplatsen. Endast föranmälda och godkända produkter kan säljas. 

 

ANDRA OMRÅDEN PÅ MARKNADEN 

På off-the-beaten-track marknads- och utställningsplatser är produktens hantverk eller gammaldags 
kriterier inte så strikta. Däremot måste produkten eller tjänsten vara lämplig för det möjliga tema som 
platsen är placerad för (t.ex. sport, politik, etc.). Säljaren/presentatören kommer också från dessa platser 



att berätta vad som kommer att säljas. Arrangören har rätt att välja säljare och operatörer och att begränsa 
urvalet av produkter (produkter som inte passar in i marknadens anda). Endast föranmälda och godkända 
produkter kan säljas. 

 

BODER OCH FÖRFÖLJARE 

Säljare och presentatörer är ansvariga för alla strukturer i deras punkt/stall. 

I wuosisata-området, det vill säga i det nyktra området, måste stilen på stånden passa wanhanajas anda. 
Metallramar kan användas som ramar till stånden, och regnskydd är naturligtvis tillåtna, men dessa 
strukturer måste täckas och kamoufleras med naturmaterial om möjligt. Även i andra områden än det 
nyktra området ska stånden vara rena, och så hemtrevliga som möjligt 

i enlighet med bymarknadens anda. 

I Wuosisata-området måste köpmän och artister ägna särskild uppmärksamhet åt klädseln, så att den andas 
andan från tidigare århundraden. Klädsel i andra områden förväntas också vara i den avslappnade, rustika 
och somriga stilen från gamla tider eller bymarknader. Det här är vår py-rim 

allt tillsammans för att även uppfylla besökarnas förväntningar på stämningen på evenemanget. Om 
säljaren bryter mot riktlinjerna, till exempel genom att sälja produkter som inte är lämpliga för 
evenemanget eller området i fråga (särskilt i det nyktra Wuosisata-området), förbehåller sig arrangören av 
evenemanget rätten att ta bort den aktuella säljaren från evenemanget. I detta fall återbetalas inte 
platsavgiften. Arrangören diskuterar gärna oklara frågor innan man gör en platsreservation, för att undvika 
obehagliga situationer. 

 

REGISTRERING, PLATSER OCH BETALNINGSVILLKOR 

Bokning av plats på marknaden görs genom att fylla i anmälningsformuläret. I formuläret fyller du i 
uppgifterna markerade med en asterisk. Om informationen är ofullständig eller inte stämmer överens med 
den information vi önskar, kommer reservationen inte att beaktas. Vi tar inte emot anmälningar via e-post 
eller telefon. 

Arrangören kommer att svara på anmälan via e-post. Om den registrerade/handlaren inte svarar på det 
svarsmeddelande han fått inom 7 dagar anses den plats som reserverats för honom frigöras för nästa 
person. 

Platsreservationen är preliminär tills fakturan har betalats. Betalningstiden på fakturan är två veckor. Efter 
detta blir platsen åter tillgänglig för försäljning. 

Om säljaren reserverar en plats efter att reservationstiden har gått ut debiteras han en högre avgift; Mellan 
16.7 och 13.8 är höjningen 30 % av priset på stället och från 14.8 till 26.8 är höjningen 50 % av ställets pris. 

 

 

 

 

 



 

SITTA 

Grundkartan över evenemangsområdet ändras subtilt varje gång, och nya områden kan också inkluderas. 
Dessutom förändras affärslokalerna för de entreprenörer som är permanent verksamma i området, eller 
storleksönskningarna på reserverade marknadsplatser ändrar basen lite varje år. Platser från tidigare år är 
inte automatiskt reserverade för vem som helst utan önskemål tas i så stor utsträckning som möjligt. 
Förfrågningar behandlas baserat på registreringsordningen. 

Arrangören placerar säljarna och presentatörerna på kartan. Placeringen startar så fort försäljningen 
startar. 

På plats i marknadsområdet visar arrangören alla den plats som är reserverad för dem, som kan skilja sig 
något från den exakta plats som ritats på pappret. 

Det finns begränsat med platser för mat och el. 

 

 

BETALNING PÅ PLATS 

 

Reservationen är preliminär. Fakturan blir m vid förfallodagen. 

Om fakturan inte betalas inom förfallodagen frigörs den plats som är öronmärkt för handlaren för 
försäljning, och handlaren kommer att tilldelas en ny plats när fakturan ser ut att ha betalats (om inte den 
gamla plats fortfarande är ledig) . 

Observera att om betalningen blir försenad kommer du inte att ha en öronmärkt plats på 
marknadsområdet. Platsen kommer att förankras till dig först när platsen är betald. 

Varje enhet som säljer eller presenterar produkter eller tjänster på Wuosisata-marknaden, Wuosisata-
området eller andra områden måste vara registrerade och betala lokalavgiften. Om arrangören träffar 
parter i området som inte tagit plats genom arrangören har arrangören rätt att avlägsna 
näringsidkaren/presentatören från området. 

 

AVBOKNINGAR 

Om fakturan för marknadsplatsen är betald, och avbokningen sker efter detta, kvarstår det inbetalda 
beloppet hos arrangören som avbokningsavgift. 

 

BRANDSÄKERHET OCH GASANVÄNDNING 

Öppen låga får inte användas i området, förutom på platser som överenskommits separat med arrangören, 
på obrännbar yta. Varje person som använder elden enligt överenskommelse i förväg måste ha sin egen 
kontrollerade och fungerande initialsläckningsutrustning. Vid bokning av plats måste matförsäljare ange 
användning av gas vid evenemanget. Detta påverkar också placeringen av platsen. 

 



TILLSTÅND, MEDDELANDEN OCH MATFÖRSÄLJNING 

Arrangören sammanställer följande officiella meddelanden och lagstadgade planer som är nödvändiga för 
evenemanget: 

• evenemangsmeddelande om anordnandet av ett offentligt evenemang 

• säkerhets- och räddningsplan med bilagor 

• organiserar en lämplig ea-punkt. 

 

Affärsinnehavare är skyldig att vid bokning av plats meddela om det finns mat till försäljning eller om gas 
används samt hur många gasflaskor och vilken storlek flaskor som används. Handlarna ansvarar själva för 
matannonseringen. De som säljer mat gör en anmälan till livsmedelskontrollen i Lojo stad. 

Mer information: 

http://www.lohja.fi/default.asp?alasivu=480&kieli=246 Formuläret skickas per post eller som e-postbilaga 
direkt till adressen: 

Miljö/ Päivi Kohonen PB 71 08101 Lohja eller paivi.kohonen@lohja.fi eller ymparistotoi-mi@lohja.fi 

Utan korrekt avisering har arrangören rätt att neka en Säljplats utan att återbetala platsbetalningen. 

Affärsinnehavare som tillagar mat på plats ska hålla sin yta ren och samla upp det skräp som verksamheten 
genererar på ett sorterat sätt (bioavfall, kartong, glas, metall). Arrangören rekommenderar starkt 
användning av hållbart eller naturligt material, som pappersbaserade serveringsbehållare, istället för plast. 
Stekfett får inte tillåtas på marken eller på gräset och handlaren ansvarar för att fettet transporteras bort. 
Om handlarens eller kundernas verksamhet orsakar skada på miljön är handlaren ansvarig för att ersätta 
skadan. 

 

FÖRSÄLJNING AV ALKOHOLPRODUKTER PÅ MARKNADSOMRÅDET OCH DESS Omedelbara närhet 

SuurVihdin Kilta ry förbehåller sig rätten att sälja alkoholprodukter i marknadsområdet (med undantag för 
livsmedelsbutiker i marknadsområdet med permanent alkoholförsäljningstillstånd: Ismet, Vihdin Kino och 
Candan), samt i områdets omedelbara närhet 

 

 

 

 

ELEKTRISK 

Det finns ett begränsat antal eluttag i Wuosisata-området vid marknaden (nära Poseidon Sports Center) 
och på torget i andra änden av gatan. Elektriska platser är främst reserverade för matförsäljare. 
Affärsinnehavare måste ta med egna el- och förlängningssladdar, minst 20m, användning av 
förlängningssladdar avsedda för inomhusbruk är förbjudet. Om arrangören märker att dessa används av 
säljarna kommer de att tas bort av arrangören. Ojordade förlängningssladdar får inte heller användas. 



 

FÖRSÄKRING 

Säljarna tecknar försäkringarna efter eget behov. Handlarna är själva ansvariga för de skador de orsakar på 
sin egen utrustning, andra säljare eller allmänheten. 

 

 

SÄKERHET 

Det finns en mobil första hjälpen-station i området som är tillgänglig för handlare och allmänheten. Du kan 
kontakta dem genom beställningsansvariga eller arrangören. 

Säljaren ansvarar för säkerheten i sitt eget stall. Säljaren garanterar även att produkterna visas på ett säkert 
sätt, och att de följer eventuella produktsäkerhetsföreskrifter. 

Föråldrade livsmedel får inte säljas. Om arrangören upptäcker dem till försäljning kommer de omedelbart 
att tas bort av arrangören. 

 

AVFALLSHANTERING 

Handlarnas avfallsplats ligger i utkanten av marknaden, intill brandstationen. Säljaren ska lämna avfallet till 
avfallsbehållarna i slutet av evenemanget, alternativt ta med sig avfallet. Alla ansvarar för städningen av sin 
plats och dess omgivning under hela evenemanget. En avgift på 250 euro kommer att tas ut av de som inte 
städar sin plats. Om skräp hittas på marknadsområdet har arrangören rätt att debitera 250 € av den person 
på vars försäljningsställe soporna hittas. Sopor får inte heller lämnas på husgårdar eller tomma ytor. 

 

LOGISTIK 

Handlare kommer att få separata instruktioner om hur de rör sig på evenemangsområdet och information 
om parkeringsplatsen där handlare och artister måste parkera sina fordon. Det är trafik i området ingen 
vägledning för handlare och artister kl. 06:30 – 08:30. 

Bås ska stå upprätt och bilar ska köras bort från evenemangsområdet direkt efter att bilen har tömts. Bilar 
kan inte parkeras på evenemangsområdet, privata/allmänna ytor som finns i evenemangsområdet eller i 
dess omedelbara närhet (oavsett vilka som är särskilt anmälda) och fordon får inte röra sig i området under 
evenemanget. Detta parkeringsförbud gäller även området mellan Poseidon Sports Center intill marknaden 
och brandstationen. Om bilar hittas i detta område kommer de att bogseras bort av arrangören och bilarna 
tas ut från marknadsområdet. Bogseringskostnader betalas av ägaren/innehavaren av bilen. 

Demontering och packning av lokalen/stallen kan påbörjas först när evenemanget är över. Alu-ee får 
endast köras med bil när skyddsombudet bedömer området säkert för trafik och fotgängare. Av 
säkerhetsskäl är det förbjudet att parkera fordonet på andra platser än anvisade. Även vid lossning ska 
näringsidkaren flytta sitt fordon, om arrangören föreskriver det. 

DJUR 

Vi hoppas att husdjur inte kommer in på området, både för djurens egen bekvämlighet och för att 
utställningsdjuren i området (boskapsgård, seleridning och artisters utställningsdjur) kommer att störas av 



husdjuren. Undantag är utövarnas djur, som utövarna har kommit överens med arrangören om, samt ledar- 
och assistanshundar. 

Om besökaren har tagit in ett djur på området och det medför fara eller problem är han själv ansvarig för 
saken. Områdesstädaren debiterar djurets ägare 50 NOK för att städa upp djurets spillning. 

 

ALLMÄNNA VILLKOR 

Genom att registrera sig förbinder sig handlaren/representanten att följa dessa deltagarvillkor och 
ytterligare instruktioner från arrangören av evenemanget. 

SuurVihdin Kilta ry har registrerat namnet Wuosisatamarkkinat. När du annonserar ditt deltagande på 
marknaden ber vi dig att ta hänsyn till detta. 


