Silakkamarkkinat
4.–10.10.2020
Su-pe klo 9–19, la klo 7–15

Silakkamarkkinat rakentuvat Kauppatorin ympäristöön lokakuun alussa. Tapahtuman
sisäänkäynti on Kukkatorilla, jossa sijaitseva Saaristolaistori täyttyy kausiherkuista ja
käsityöläisten kojuista. Kalastajien venepaikat sijaitsevat Kolera-altaan itäosassa.
Kalastajien maapaikat sijoittuvat Kalastajakujalle Kauppatorin läntiselle lohkolle.
Sisällys:
Kalastajien ilmoittautuminen		
Myyntipaikkojen hinnat			
Kalastajapaikan myöntämisen ehdot		
Saaristolaistorin hakuohje			
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		KALASTAJIEN ILMOITTAUTUMINEN
AIKATAULU JA ILMOITTAUTUMINEN
Ilmoittautuminen alkaa 14.5.2020. Ilmoittautuminen tapahtuu tapahtuman verkkosivuilla
tai postitse saapuneella lomakkeella 15.8.2020 mennessä. Myyntipaikat jaetaan arvonnan
perusteella (SKAL r.y.) Paikkanumero, osallistumisohjeet, myyjäsopimus ja lasku toimitetaan
valitsemasi viestintäkanavan kautta elokuun lopussa.
Sähköinen ilmoittautuminen: www.silakkamarkkinat.fi
Ilmoittautuminen postitse: Helsingin Tapahtumasäätiö / Stadin silakkamarkkinat,
Kalevankatu 6 A, 00100 Helsinki
HUOM! Maksetut myyntipaikkamaksut palautetaan yrittäjälle, mikäli tapahtuma joudutaan
perumaan järjestäjän toimesta esim. kokoontumiskiellon takia. Tällä hetkellä (7.5.2020)
edistämme tapahtumaa normaalissa aikataulussa ja seuraamme Helsingin kaupungin ja
viranomaisten ohjeita.
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MYYNTIPAIKKOJEN HINNAT

LAITURIPAIKKA:
Ilmoita lomakkeessa veneesi koko sekä sähkön tarve ja haluamasi lisäpalvelut.
Myyntipaikka Kalastajan laituripaikka Kolera-altaassa 10,00 €
Kaikkiin hintoihin lisätään 24% alv.
Vuokraan sisältyy Kalastajan laituripaikalla:
• käyttösähkö ja sähköliitäntä (16A / 32A)
• järjestyksenvalvonta ja vartiointi
• lajiteltu jätehuolto
• vesipisteen käyttöoikeus
• henkilökunnan wc käsienpesumahdollisuudella
• näkyvyys alueopasteissa ja verkkosivuilla (suomi, ruotsi, englanti)
• tapahtumaneuvonta
Maksulliset lisäpalvelut Kalastajan laituripaikalla
Hakijan on mahdollista hankkia tapahtumanjärjestäjältä seuraavia lisäpalveluita.
On tärkeää, että ilmoitat parkkipaikan tarpeesta ilmoittautumisen yhteydessä.
Kauppatorin välivarastoparkin alue on hyvin rajallinen ja se täytetään
ilmoittautumisjärjestyksessä 1 paikka per kalastaja. Kaikkiin hintoihin lisätään 24% alv.
•
•
•
•
•

maksupääte + kuittirullat, 120€
kassakone + kuittirullat, 100€
välivarastoparkki autolle tai peräkärrylle 1kpl, Kauppatori 50,00 €
kylmäautoparkki ja sähkö 1kpl, Kauppatori 130,00 €
ajoneuvoparkki 1kpl, Kauppatorin läheisyydessä 30,00 €
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MYYNTIPAIKKOJEN HINNAT

MAAPAIKKA,
Kalastajakujan mökki:
Kalastajamökin mitat ovat leveys n. 3 m, syvyys n. 2,0 m.
Ovi on mökin takaseinällä ja se on lukittavissa omalla riippulukolla.
Myyntipaikka Kalastajamökki 250,00 €
Kaikkiin hintoihin lisätään 24% alv.
Vuokraan sisältyy Kalastajakujan mökissä:
• myyntikoju
• käyttösähkö ja sähköliitäntä (2000W / 16A)
• järjestyksenvalvonta ja vartiointi
• lajiteltu jätehuolto
• vesipisteen käyttöoikeus
• henkilökunnan wc käsienpesumahdollisuudella
• nimikyltti, näkyvyys alueopasteissa ja verkkosivuilla (suomi, ruotsi, englanti)
• tapahtumaneuvonta
Lisäpalvelut Kalastajakujan mökissä:
Hakijan on mahdollista hankkia tapahtumanjärjestäjältä seuraavia lisäpalveluita. On
tärkeää, että ilmoitat parkkipaikan tarpeesta ilmoittautumisen yhteydessä. Kauppatorin
parkkialue on rajallinen ja se täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä 1 paikka per kalastaja.
Kaikkiin hintoihin lisätään 24% alv.
•
•
•
•
•
•
•
•

3kpl hyllyjä mökin takaseinällä 0,00 €
Etuseinälevy 80cm, 0,00€
maksupääte + kuittirullat, 120,00 €
kassakone + kuittirullat, 100,00 €
välivarastoparkki autolle tai peräkärrylle 1kpl, Kauppatori 50,00 €
kylmäautoparkki ja sähkö 1kpl, Kauppatori 130,00 €
ajoneuvoparkki 1kpl, Kauppatorin läheisyydessä 30,00 €
lisäsähkö 32A, 300,00 €

3

Silakkamarkkinat 4.–10.10.2020
Su-pe klo 9–19, la klo 7–15

KALASTAJAPAIKAN MYÖNTÄMISEN EHDOT

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ilmoittautujan on esitettävä viranomaisen antama todistus siitä, että myytävä kala on itse kalastettua ja valmistettua (Kaupallisten kalastajien rekisteri /
ELY-keskus).
Ilmoittautujalla on myytävänä vähintään 500kg itse kalastetusta silakasta ja
kilohailista valmistettuja tuotteita.
Ilmoittautujan päämyyntituote on silakka
Kaikissa myytävissä elintarvikkeissa on oltava etiketit myynnin alkaessa
Jokaisessa myyntiveneessä täytyy olla esillä taulu/ilmoitus, jossa ilmoitetaan,
millä FIN-rekisteröidyllä kalastusaluksella myytävät tuotteet on kalastettu
Toimija toimittaa kirjallisen esittelyn itsestään ja markkinoilla tarjolla olevasta
tuotevalikoimasta kokonaisuudessaan.Tiedot julkaistaan tapahtuman
verkkosivuilla.
Toimija liittää hakemukseen kuvan tai kuvia tuotteistaan
(myös linkki nettisivuille/Facebook-sivuille käy).
Toimija sitoutuu pitämään myyntipisteensä avoinna markkinoiden
aukioloaikojen mukaisesti.
Toimija selvittää etukäteen myyntitoimintaansa liittyvät velvoitteet
(esimerkiksi vero-, työnantaja-, ympäristö- ja terveysviranomaiset).
Toimija tarjoaa asiakkaille korttimaksu- tai mobiilimaksumahdollisuuden.
Korttimaksulaitteen voi vuokrata järjestäjältä.
Toimija käyttää ruoan ja juoman tarjoiluun tai maistatukseen paikan päällä
vain biohajoavia aterimia, astioita, maistatuskuppeja tai paperitaskuja
(elintarvikemyyjät).

Laskutusaikataulu
Paikkanumero, osallistumisohjeet, myyjäsopimus ja lasku toimitetaan valitsemasi
viestintäkanavan kautta elokuun lopussa.
Myyntipaikkamaksun eräpäivä: 15.9.2020
Helsingin tapahtumasäätiö pidättää oikeuden muuttaa laskutusaikataulua.
Väärinkäytökset
• Myyntikojussa saa toimia ainoastaan vuokralainen. Toiminnan järjestäminen
alihankintana ja vuokraoikeuden tai sen osan edelleen luovuttaminen ei ole
mahdollista.
• Puutteellisesti etiketöityjen tai väärin säilytettyjen tuotteiden kauppa
keskeytetään.
• Toimijan on pitäydyttävä hakemuksessa ilmoittamassaan tuotevalikoimassa.
• Myyntipaikkoja vuokrataan yksi per yritys/yhdistys/henkilö. Mikäli sama toimija
ilmoittautuu myyntipaikoille eri yritysten nimissä (esim. tytäryrityksen, aputoiminimen yms.), hylätään kaikki saman toimijan ilmoitukset.
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SAARISTOLAISTORIN HAKUOHJE

(käsityöläiset ja mukaan ostettava, ei paikan päällä syötävä, ruoka)

Aikataulu ja hakeminen
Myyjähaku alkaa 14.5.2020. Ilmoittautuminen tapahtuu tapahtuman virallisella
hakulomakkeella sähköisesti 31.7.2020 mennessä ja hakijoille ilmoitetaan valinnoista
n. viikon kuluttua haun umpeutumisesta. Mukaan valittujen toimijoiden tiedot (esim.
myyjän esittely) siirtyvät lomakkeesta automaattisesti nettisivuille.
Sähköinen hakulomake: www.silakkamarkkinat.fi .
HUOM! Maksetut myyntipaikkamaksut palautetaan yrittäjälle, mikäli tapahtuma
joudutaan perumaan järjestäjän toimesta esim. kokoontumiskiellon takia. Tällä
hetkellä (27.4.2020) edistämme tapahtumaa normaalissa aikataulussa ja seuraamme
Helsingin kaupungin ja viranomaisten ohjeita.
Saaristolaistorin mökki
Mökin mitat leveys n. 2,5 m, syvyys n. 2,0 m.
Ovi on mökin sivuseinällä ja se on
lukittavissa omalla riippulukolla.
Myyntipaikka Saaristolaistorin mökissä 550,00 €
Kaikkiin hintoihin lisätään 24% alv.
Vuokraan sisältyy:
• myyntikoju
• käyttösähkö ja sähköliitäntä (2000W)
• järjestyksenvalvonta ja vartiointi
• jätehuolto
• vesipisteen käyttöoikeus
• henkilökunnan thermo-bajamajat käsienpesumahdollisuudella
• nimikyltti, näkyvyys alueopasteissa ja verkkosivuilla (suomi, ruotsi, englanti)
• tapahtumaneuvonta
Lisäpalvelut
Hakijan on mahdollista hankkia tapahtumanjärjestäjältä seuraavia lisäpalveluita.
Kaikkiin hintoihin lisätään 24% alv.
• 3kpl hyllyjä mökin takaseinällä 0,00 €
• mökkiin sadesuoja (myyntitiskin sivulle) kpl, 30,00 €
• maksupääte + kuittirullat, 120,00 €
• kassakone + kuittirullat, 100,00 €
• ajoneuvoparkki 1kpl, Kauppatorin läheisyydessä 30,00 €
• lisäsähkö 16A, 100,00 €
•

5

Silakkamarkkinat 4.–10.10.2020
Su-pe klo 9–19, la klo 7–15

SAARISTOLAISTORIN HAKUOHJE

(käsityöläiset ja mukaan ostettava, ei paikan päällä syötävä, ruoka)
Laskutusaikataulu
Kun hakija vastaanottaa tiedon valinnasta, hän saa muutaman päivän sisään
myyntipaikkalaskun hakulomakkeessa ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen
tai sähköiseen laskutusosoitteeseen. Paikkamaksulla myyjä varaa mökkipaikan
itselleen. Mikäli myyjä ei maksa laskua eräpäivään mennessä, paikka siirtyy
varasijalla seuraavalle vastaavan tuotekategorian myyjälle.
Myyntipaikkamaksun eräpäivä: 15.9.2020
Helsingin tapahtumasäätiö pidättää oikeuden muuttaa laskutusaikataulua.
Hakijan vähimmäisvaatimukset
• Myyntimökki voidaan vuokrata yritykselle, yhdistykselle tai yksityishenkilölle.
• Mökki vuokrataan koko tapahtuman ajaksi
• Emme vuokraa myyntipaikkoja esim. vaunuille tai teltoille
• Hakija toimittaa kirjallisen esittelyn itsestään ja markkinoilla tarjolla olevasta
tuotevalikoimasta
• Hakija liittää hakemukseen kuvia tuotteistaan
(myös linkki nettisivuille/Facebook-sivuille käy)
• Hakija sitoutuu pitämään myyntipisteensä avoinna markkinoiden aukioloaikojen
mukaisesti
• Hakija selvittää etukäteen myyntitoimintaansa liittyvät velvoitteet
(esimerkiksi vero-, työnantaja-, ympäristö- ja terveysviranomaiset)
• Hakija käyttää ruoan ja juoman tarjoiluun tai maistatukseen paikan päällä
vain biohajoavia aterimia, astioita, maistatuskuppeja tai paperitaskuja
(elintarvikemyyjät)
• Yritykset toimittavat kaupparekisteriotteen
Eduksi katsotaan
• Tuotteet liittyvät vahvasti silakkaan, kalastukseen, merellisyyteen tai
saaristolaisuuteen.
• Tuotteet on valmistettu Suomen saaristossa tai ne ovat muuten kotimaista
alkuperää.
• Tuotteet ovat korkealaatuisia ja ekologisia (tunnustukset, sertifikaatit).
• Tuotteet valmistetaan itse.
• Tuotteiden pääkohderyhmä on kaupunkilaiset ja kotimaiset matkailijat.
• Hakija tarjoaa asiakkaille tuotemaistatuksen (elintarvikemyyjät).
Myyntipaikan jakaminen toisen toimijan kanssa
Myyntipaikan voi jakaa useamman toimijan kesken. Tällöin jokainen myyjä tekee
oman hakemuksen, jossa esittelee omaa toimintaansa ja tuotteitaan.
Hakulomakkeen kohtaan “Myyntipisteen jakaminen useamman myyjän kesken”
hakija kirjoittaa myyjän tai myyjien nimet, jotka hakevat yhteistä myyntipaikkaa.
Väärinkäytökset
• Myyntikojussa saa toimia ainoastaan vuokralainen. Toiminnan järjestäminen
alihankintana ja vuokraoikeuden tai sen osan edelleen luovuttaminen ei ole
mahdollista.
• Toimijan on pitäydyttävä hakemuksessa ilmoittamassaan tuotekategoriassa.
Esim. käsitöitä ei voi vaihtaa ruokatuotteeseen hakemuksen lähettämisen
jälkeen.
• Myyntipaikkoja vuokrataan yksi per yritys/yhdistys/henkilö. Mikäli sama hakija
hakee myyntipaikkoja eri yritysten nimissä (esim. tytäryrityksen, aputoiminimen
yms.), hylätään kaikki saman hakijan hakemukset.
• Maksamatta jäänyt myyntipaikkamaksu oikeuttaa järjestäjän antamaan paikan
seuraavalle toimijalle.
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