KUOPION EUROOPPALAINEN JOULUTORI 2.12.-20.12.2020
Arvoisa kauppias
Taustaa: Kuopion Eurooppalaista Joulutoria on järjestämässä Suomen kokenein
tapahtumajärjestäjä TMK Tori- ja markkinakaupan palvelukeskus Oy yhteistyössä Kuopion
kaupungin ja Kuopion keskustan kehittämisyhdistyksen kanssa.
Keskeinen idea: Olemme luomassa kokonaan uudenlaista ja upeaa kansainvälistä
Joulumarkkinatapahtumaa, jollaista ei Suomessa ole ennen nähty. Lähtökohtana on, että jokainen
hyvännäköinen ja viimeistelty osasto ei ole vain myyntipaikka, vaan se esittelee aina oman
alueensa jouluperinteitä ja -kulttuuria. Jokaisessa osastossa tulee näkyä selkeästi maa tai
maakuntatunnukset!
Alue: Kuopion Eurooppalainen Joulutori pidetään yhdellä maamme vilkkaimmista kauppapaikoista
eli Kuopion kauppatorilla sekä ympäröivillä kävelykatualueilla. Ohessa karttaluonnos liitteenä.
Karttaan saattaa vielä tulla joitain muutoksia, mutta keskeisiltä osiltaan alue tullee olemaan
oheisen kartan mukainen
Myyntipaikat: Tapahtumaan osallistuville yrittäjille on tarjolla kolme erilaista vaihtoehtoa.
1) 2x3m saksalaiset joulumökit. Nämä joulumökit ovat Saksan suurimman joulumökkien
valmistajan Mario Blumen tekemiä. Mökit ovat moduuleista koottavia ja niitä pystytään helposti
muokkaamaan tarpeen mukaan eli mökkejä voi liittää yhteen niin, että käytettävissä oleva tila on
3m, 6m, 9m jne.. tarpeen mukaan. Näistä mökeistä on myös saatavilla ns. koko etusivun aukeavia
malleja. Mökit toimitetaan valmiilla katon reunan led-jouluvaloilla varustettuina, mutta muuten
tyhjinä asiakkaan itsensä varusteltavaksi ja somisteltavaksi. Mökeissä on vakiona valovirtakeskus,
mutta ei valoja. Jokainen asiakas toteuttaa toivomallaan tavalla kohdevalojen sijoittelun. Mökit ovat
lukittavissa.
2X3m joulumökin vuokra on 1500 euroa + alv 24% (keskikäytävän kulmat 3000 euroa+alv 24%)

Saksalaiset 2x3m myyntimökit led-jouluvaloilla.

2) asiakkaan omalla kalustolla. Tarjoamme osallistujille mahdollisuuden osallistua omalla
kalustollaan tapahtumaan. Tällöin edellytämme etukäteen tarkkaa tietoa kalustosta ja sen
ulkoasusta sekä etukäteishyväksyttämistä järjestäjillä. Huom! Kaikkien osastojen on oltava
jouluisen näköisiä, viimeisteltyjä ja sovittava tapahtuman luonteeseen. Suosittelemme omaa
kalustoa käyttäessä omaa yksilöllistä joulumökkiä. Myyntivaunut ja -autot ovat myös mahdollisia
jos ne vain ”somistetaan” hyvin. Telttaratkaisut arvioidaan tapauskohtaisesti. Telttojen on oltava
riittävän vahvoja kestämään mahdolliset talvimyrskyt ja niiden somistamiseen on kiinnitettävä
erityistä huomiota. Huom! Esim. 4x4m teltoissa on oltava painoilla toteutettu kiinnitys, jossa on
painoa vähintään 65 kg paino/jalka. Telttoja käytettäessä asiakas vastaa aina telttojen
lumipäivystyksestä ja lumien turvallisesta poistamisesta katoilta.
Omaa kalustoa/vuokratelttoja käytettäessä
- 4x4m myyntipaikan vuokra on 1000 euroa+alv 24% (keskikäytävän kulmat 2000 euroa+alv 24%)
- 2x2m myyntipaikan vuokra on 400 euroa+alv 24% (keskikäytävän paikat 800 euroa +alv 24%)
Vuokrateltat: Tarvittaessa vuokraamme 4x4m valkoisia vahvarakenteisia pagoda-telttoja
asiakkaan käyttöön. Pagoda -telttoja pystyy liittämään useita peräkkäin, mutta tällöin telttojen
välisen sauman (sadevesikourun) lumikuorman tarkkailu ja lumen poistaminen kuuluvat teltan
vuokraajan vastuulle.
Valmiiksi pystytetyn ja painoilla varustetun pagoda-teltan vuokra on 800 euroa+ alv 24% koko
tapahtuma-ajalta.
Aukioloajat sekä pystytys- ja purkuajat: Joulumökkien pystytys ja tapahtuman yleisinfran
rakentaminen tapahtuu lauantaina ja sunnuntaina 28.-29.11. sunnuntai aamuna 29.11. klo 9.00
alkaen pääsevät rakentamaan myös isot yksiköt, kuten kahvila/ravintolat tai isot omalla kalustolla
tulevat toimijat. Kaikkien muiden osastojen rakennus maanantaina 30.11. klo 6.00-21.00 ja tiistaina
1.12. 06.00 alkaen siten, että kaikkien osastojen on oltava tarkastuskunnossa
(viranomaistarkastus) klo 15.00.
Yleisölle tapahtuma aukeaa keskiviikkona 2.12. klo 10.00 ja viralliset avajaiset ovat klo 12.00
samana päivänä. Kansainväliset Joulumarkkinat ovat avoinna yleisölle 2.-6.12. klo 10.00-20.00.
ma ja ti 7,.8.12. alue on suljettuna, 9.-13.12. klo 10-20, ma ja ti 14.-15.12 alue on suljettuna, 16.20.12 klo 10-20 poikkeuksena viimeinen päivä jolloin päättyy klo 18.00. Ilmoitettuna aukioloaikana
jokaisen osaston on oltava avoinna ilman poikkeuksia. Osaston luvaton kiinnipitäminen johtaa
osallistumisoikeuden menetykseen.
Purku on mahdollista sunnuntaina 20.12. klo 18.00 alkaen koko illan ja yön ajan. Kaikkien
osastojen pitää olla tyhjinä maanantaina 21.12. klo 9.00 mennessä jolloin alkaa osastojen purku.
Kaikki osastot pitää olla purettuna ja poissa alueelta 21.12. klo 24.00 mennessä.
Sähköt: Kaikkiin osastoihin kuuluu ilman erillistä veloitusta max. 1200W valovirta. Sähkön tarve
pitää aina ilmoittaa etukäteen ja merkitä se myös paikanvarauslomakkeeseen varausta tehdessä.
Yli 1200W valovirta maksaa 10 euroa/päivä, 3X16A voimavirta maksaa 15 euroa/päivä, 3x32A
voimavirta maksaa 30 euroa päivä ja 3x63A liittymän saa vain erillisellä sopimuksella. Koko
tapahtuma-alueella on käytettävissä vain 8 kpl 3x63A ulosottoja, joten kokonaisuuden huomioiden
sähköä ei ole yhtään liikaa käytettävissä koko tapahtumaa ajatellen.
Lämmitys: Kaikkien joulumökkien ja muiden osastojen lämmitys on vuokralaisten itse
järjestettävä. Kaasun käyttö ei ole suositeltavaa, sillä pelastusviranomaiset säätelevät tarkkaan
kaasun kokonaismäärää alueella. Isommissa yksiköissä suosittelemme öljykäyttöistä kompaktia
pikkulämmitintä. Sähköä käyttäessä on huomioitava, että yli 1000W sähkölämmittimet eivät ole
sallittuja. Yksi max.1000W sähkölämmitin/osasto on siis sallittu. Suosittelemme led- valoja niin
valaistukseen kuin joulukoristeisiinkin.

Vartiointi: Tapahtuma-alueella on vartiointi klo 21-06 välisenä aikana 30.11.-21.12.2020 välisenä
aikana. Tavara, joka jää myyntipisteiden sisään, on aina myyjän omalla vastuulla.
Paikoitus ja huolto-ajo: . Järjestäjillä on osoitettuna erityinen kylmä- ja välttämättömien
huoltoautojen paikoitusalue (sama alue mikä on ollut käytössä Kansainvälisillä Suurmarkkinoilla).
Täällä on myös sähköpaikkoja kylmäautoille. Huoltoajoaika markkinoille on aamuisin klo 06.0010.00 välillä sekä iltaisin klo 20.00-21.00 välisenä aikana.
Ohjelma: Ohjelmassa keskeinen idea on tuottaa ammattinäyttelijöiden toimesta pienimuotoisia
teemaan sopivia elämyksellisiä jouluisia esityksiä ympäri aluetta päivittäin. Lisäksi tapahtumaan on
tulossa erityinen Joulupukin maja, jossa Joulupukki, Joulumuori tai tontut päivystävät päivittäin.
Markkinointi ja tiedotus: Kuopion Eurooppalaista Joulutoria tullaan mainostamaan näyttävästi
Savon Sanomissa, MTV 3:lla ja lukuisissa muissa julkaisuissa ja medioissa, useilla radiokanavilla,
kattava tienvarsimainostus sekä laaja mainostus sosiaalisessa mediassa.
Laskutus: Paikkavarauksenne vahvistetaan tammikuun 2020 alussa 10% varausmaksulla. Loppu
paikkamaksu laskutetaan lokakuussa 2020. Huom! Mahdollisissa peruutustilanteissa
varausmaksua ei palauteta.
Liitteenä:
- alustava tapahtuma-aluekartta
- saksalaisen 2x3m joulumökin kuvia ja mitat

Tervetuloa Kuopion Eurooppalaiselle Joulutorille!
Ari Kallas
toiminnanjohtaja
TMK Tori- ja markkinakaupan palvelukeskus
PL 58 29201 Harjavalta
+ 358 20 7498711
ari.kallas@markkina.net
www.markkina.net
www.eurooppamarkkinat.fi

Saksalaisen 2x3m joulumökin kuva ja pohjapiirros
Mökkejä pystyy yhdistämään
toisiinsa tarvittavan määrän.
Jos haluaa mallin jossa koko
etusivun pitää saada auki,
niin se tieto tarvitaan heti
tilausvaiheessa. Muuten
kulkuovi on aina mökin
takaseinällä.
Sivuikkunat sopimuksen/
tarpeen mukaan.

