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Keravan kesäkirppis alkaa siivouspäivänä 25.5.2019 klo 11.00
Keravan kaupunki on useamman vuoden ajan järjestänyt maksuttoman kirpputorialueen kuntalaisilleen.
Viime vuoden tapaan kirppispaikkana toimii Paasikiven aukio kirjaston edustalla. Kesäkirppis on kaupunkilaisten kesäinen kohtaamispaikka ja yhteisötapahtuma. Kesäkirppiksen tavoitteena on elävöittää Keravan keskustaa, lisätä yhteisöllisyyttä sekä edistää kierrätystä.
Myyntipaikat ovat maksuttomia ja niitä on kahdenlaisia: pöydällisiä ja pöydättömiä. Kaupungin pöytiä on
noin 30. Pöydän koko on noin 150 cm x 70 cm. Loput myyntipaikat ovat pöydättömiä, ja niistä voi myydä
omalta pöydältä tai esimerkiksi maasta. Myyntipaikkojen arvontaan voi osallistua jättämällä arvontaan "arvan" eli yhteistietonsa: oma nimi, osoite ja puhelinnumero seuraavilla tavoilla:
1. Lähetä yhteystietosi (nimi, osoite ja puhelinnumero) sähköpostilla osoitteeseen
kirppis.kerava@gmail.com viimeistään 3 päivää ennen kirppistä klo 18 mennessä.
Sähköpostin otsakkeeksi päivä, jolloin paikan toivot saavasi.
2. Voit myös osallistua arvontaan lähettämällä yhteystietosi (nimi, osoite) tekstiviestillä puhelinnumeroon 040 365 3031. Soittamalla ei voi osallistua arvontaan, eikä puhelintiedusteluihin vastata.
3. Jätä yhteystietosi paperilla edellisen kirppiksen aikana kirppisvalvojalle.
Jokaisella voi olla voimassa vain yksi arpa. Jokaiseen kirppispäivään tulee jättää uusi arpa. Vanhat arvat tuhotaan aina arvonnan jälkeen. Väärinkäytösten tullessa esiin henkilö ei voi saada arvonnassa paikkaa.
Kirppispaikkojen arvonta suoritetaan 2 pv ennen kirpputoria. Ilmoitus myyntipaikan saaneille lähetetään
sähköpostilla tai tekstiviestillä. Ilmoituksessa kerrotaan myös, saiko pöydällisen vai pöydättömän paikan,
sekä varausnumero.
Tiedustelut
Muut tiedustelut pyydetään tekemään paikan päällä kirppisaikoina pöytien luovutuksen jälkeen tai sähköpostitse. Huomaathan, että sähköpostia kirppis.kerava@gmail.com luetaan ja puhelinta 040 365 3031 käytetään säännöllisesti vain niinä päivinä, kun pöytien arvonta suoritetaan. Puhelin on myös käytössä kirppiksellä.
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Kirppissäännöt
Pöytien luovutus aloitetaan puoli tuntia ennen kirppiksen alkamista eli esim. torstaisin klo 15.30 Paasikiven
patsaan luona. Kirppispaikka lunastetaan kirppispäivänä varausnumeroa ja henkilötodistusta vastaan.
Paikka voidaan luovuttaa vain henkilöille, joiden osoite on Keravalla.


Autolla ajaminen kirppisalueella on ehdottomasti kielletty. Jalankulkijoiden turvallisuuden takaamiseksi myyntialueelle eikä kirjaston edustan jalankulkualueelle saa tulla autolla edes auton tyhjennystä varten. Myytävät tavarat on tuotava esim. jalkaisin pysähtymis- ja parkkipaikoilta. Auton voi
jättää kirppiksen ajaksi esimerkiksi aseman tai Keskikadun parkkipaikoille tai alueen parkkihalleihin.



Sateella kirppistä ei avata. Epävakaalla säällä voidaan odotella noin tunnin verran sään muuttumista, mikäli myyjiä on paikan päällä odottamassa sään parantumista.



Kirppis on tarkoitettu yksityishenkilöille vanhojen tavaroiden ja omien käsitöiden myyntiin. Ammattimainen myyntitoiminta sekä elintarvikkeiden, kuten marjat, ja uusien tavaroiden myyminen on
kielletty.



Mikäli väärinkäytöksiä ilmenee, myyjä ei enää voi osallistua kirpputoripaikan arvontaan.



Jokainen vie pois omat roskansa. Alueella ei ole roskien keräyspisteitä kirppiskäyttöön.

Kesäkirppiksen säännöt ovat Keravan kaupungin laatimat. Kirppiksen järjestystä ja sääntöjen noudattamista
valvoo Eräkamut ry. Kirppissääntöjen rikkomisesta seuraa huomautus, poistumiskäsky ja mahdollisesti pöydän varaus- ja myyntikielto loppukesäksi. Ongelmatilanteissa valvojat ottavat yhteyttä poliisiin.
Kirppissääntöjä noudattamalla varmistat omalta osaltasi, että kesäkirppis säilyy kaikille turvallisena, miellyttävänä ja leppoisana kohtaamispaikkana sekä yhteisötapahtumana.
Kirppiksellä on myös Facebookissa sivu ”Keravan Kesäkirppis 2019”.
Kesäkirppispäivät vuonna 2019
1. la 25.5.2019 klo 11-15, Siivouspäivä
2. ti 28.5.2019 klo 15-19
3. to 6.6.2019 klo 15-19
4. to 13.6.2019 klo 15-19
5. su 16.6.2019 klo 11-15, Keravan päivä
6. ti 2.7.2019 klo 15-19
7. to 11.7.2019 klo 15-19
8. to 18.7.2019 klo 15-19
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9. to 25.7.2019 klo 15-19
10. ti 30.7.2019 klo 11-15
11. to 1.8.2019 klo 15-19
12. to 8.8.2019 klo 15-19

Tervetuloa myymään, ostamaan, tapaamaan tuttuja ja tutustumaan uusiin ihmisiin. Kesäkirppiksellä
nähdään!
Kesäkirppiksen järjestää Keravan kaupungin toimeksiannosta partiolippukunta Eräkamut ry. Eräkamut on
keravalainen peruspartiota toteuttava lippukunta, joka pyrkii olemaan myös aktiivinen keravalainen toimija. Kirppistoiminnalla tarjotaan vuosittain kesätöitä keravalaisille nuorille sekä tuetaan lippukunnan toimintaa taloudellisesti.
Lisätietoja: Keravan kaupungin tapahtumatuottajat Nina Roisko, p. 040 318 2315 ja Mari Kronström p. 040
318 2009.
Kerava – pieni suuri kaupunki – sijaitsee Keski-Uudenmaan sydämessä. Asukkaita Keravalla on noin 35 000
ja kaupungin pinta-ala on 30,9 km2. Kerava on vihreä kaupunki, jossa on kaavoitettua puistoaluetta
asukasta kohden yli 91 m2. Keravasta tuli kauppala vuonna 1924 ja kaupunki vuonna 1970.

