
Vanhan Malmin Joulumarkkinat 2021 

 

Tervetuloa myymään Paraisten Vanhan Malmin joulumarkkinoille 2021! 

Markkinat pidetään lauantaina 11. joulukuuta klo 12-16, uuden, hieman yksinkertaisemman ja 

korona turvallisemman konseptin mukaan. Alueen toiminnanharjoittajat sekä muutamat 

yksityishenkilöt järjestävät myyntipaikkoja omilla pihoillaan sekä Vanhalla Torilla. Paikkavarauksen 

teet Lyytin kautta, siellä annettujen ohjeiden mukaan. Linkin Lyytiin löydät lokakuun aikana 

asukasyhdistyksen kotisivuilta, www.gamlamalmen.com. Tarkempi päivämäärä ja aika jolloin Lyyti 

aukeaa ilmoitetaan kotisivuillamme sekä yhdistyksen Facebook sivulla. 

 

Myyntipaikkojen varaus 

Varauksen yhteydessä näet kartan saatavilla olevista paikoista sekä eri paikkakategorioista (joista 

tarkempi selitys löytyy alhaalta). Tee varauksen olemassa olevien kategorioiden mukaan. Jos olet 

varannut myös myyntikojun (yhdistyksen pöytö 20€), koju on valmiina, kun tulet myyntipaikalle. 

Sinun ei tarvitse purkaa kojua markkinoiden loputtua. Huolehdit vaan siitä, että paikkasi on tyhjä ja 

siisti kun lähdet.  
 

Myyntipaikkoja on kolmessa kategoriassa: 

• Tavallinen myyntipaikka 1 x 3 m €15 

• Myyntipaikka jonne mahtuu esim. 3 x 3 m teltta €15 

• 3 kpl isoimpia paikkoja esim. pakettiautolle, €25 

 

Huomioi että sinun pitää maksaa paikkasi viimeistään 7 

päivän kuluessa yhdistyksen tilille FI46 4055 0011 011554. 

Maksamattomat paikat vapautuvat seuraavalle. 

Suoritettuja maksuja ei palauteta. Paikkoja on vähemmän kun 

aiempina vuosina, varaathan paikkasi ajoissa, viimeistään 4.12.2021. 

Teemme kartan jota käytetään markkinoinnissa ja jonka avulla kävijät helpommin 

löytävät eri markkina-alueille.  

 

Huomioi seuraavaa! 

• Myynti alkaa klo 12, sitä ennen myynti ei ole sallittua. 

• Siitä huolimatta, että kadut eivät ole suljettuna, pyydämme myyjiä jättämään autonsa 

merkatun alueen ulkopuolelle. Saat tietysti viedä myytävät tavarat myyntipaikalle autolla, 

mieluiten klo 9-11.  

• Talojen seinille tai muihin rakenteisiin on kaikki ripustaminen tai kiinnittäminen kielletty. 

Jos aiot käyttää nestekaasua, huomioi että suurin sallittu kaasumäärä on 25 kg 

/myyntipaikka. Siinä tapauksessa sinulla pitää olla omat sammutusvälineet. 

• Myyjillä on mahdollisuus käyttää Taksi-aseman WC:tä suntin toisella puolella tai 

ulkohuussia Ella Janssonin pihalla, Malmikatu 9.  

• Hämärtyvään iltapäivään voitte varustautua myrsky- ja tonttulyhdyin. Tulien, elävien 

kynttilöiden tai muun avotulen käyttö on turvallisuussyistä kielletty. Myyjät saavat 

mielellään pukeutua vanhanaikaisesti tunnelman luomiseksi!  

• Infopiste on avoinna Vanhalla Torilla klo 9.30 alkaen.  

• Mahdollisia lisätietoja varten, ota yhteyttä gamlamalmen.pargas@gmail.com  

 

Tervetuloa markkinoille! Vanhan Malmin asukasyhdistys ry 

http://www.gamlamalmen.com/
mailto:gamlamalmen.pargas@gmail.com

