Sirkusmarkkinat 2022 säännöt myyjille/Circus Market 2022 rules for the vendors

SIRKUSMARKKINAT 2022
Keravan keskustassa
la 10.9. klo 10-19
su 11.9. klo 10-16
1. JÄRJESTÄJÄ
Markkinoiden järjestäjänä toimii Keravan kaupunki, jonka vastuulla on sekä markkina-alue että ohjelma.
2. PAIKKAVARAUKSET
Paikkavaraus on sitova. Lasku myyntipaikasta saapuu sinulle elokuun aikana ja se tulee maksaa eräpäivään
mennessä, muuten paikka vapautuu myyntiin. Mahdollisia peruutuksia ei hyvitetä enää 12.8.2021 jälkeen.
3. MYYNTIPAIKAN PYSTYTYS
Jokainen myyjä vastaa itse myyntipaikkansa turvallisesta ja asianmukaisesta pystytyksestä. Järjestäjällä on
oikeus tarkastaa myyntipaikat ja määrätä suoritettavaksi tarpeelliseksi katsomansa muutokset. Paikkojen
pystytys alkaa perjantai-iltana klo 18.00. Etukäteen maksetut paikat on otettava käyttöön la-aamuna klo
08.30 mennessä. Jos maksettu paikka on tyhjä, eikä myyjä ole ilmoittanut tulostaan klo 08.30 mennessä,
myydään paikka eteenpäin.
4. VARTIOINTI
Markkinoilla on järjestyksen valvontaa la klo 10–19.00 ja su klo 10.00–16.00. Pystytetyt rakenteet ja
paikalle jätetyt tavarat ovat myyjän omalla vastuulla. Myyjällä on tärkeää olla sen toiminnan kattavat
vakuutukset, sisältäen henkilökunnan ja käyttöomaisuuden asianmukaisen vakuutusturvan. Keravan
kaupungilla ei ole esimerkiksi vakuutusta alueelle jätetyille tuotteille, joten kehotamme myyjiä keräämään
tuotteet yön ajaksi pois.
5. SÄHKÖ
Sähkö sisältyy paikan hintaan, mutta sitä on saatavilla rajoitetusti. Osassa paikoista on vain valovirta
mahdollisuus. Ilmoita sähköntarpeesta ilmoittautumisen yhteydessä. Mahdolliset jatkojohdot (vähintään
20m/myyntipiste) on myyjän huolehdittava itse. Huom! Maadoittamattomien tai sisäkäyttöön
tarkoitettujen (valkoisten) jatkojohtojen käyttö on ehdottomasti kielletty.
6. KAASUN, NESTEKAASUN KÄYTTÖ JA RASVAN KÄYTTÖ
Ilmoita järjestäjälle, jos käytät kaasua. Nestekaasun käyttäjän tulee pelastusviranomaisten vaatimuksesta
varata riittävät alkusammutusvarusteet (jauhesammutin ja sammutuspeite) myyntipisteen läheisyyteen.
Myös nestekaasupullojen käytössä tulee noudattaa viranomaisten ohjeita (mm. 1 pullo 27kg sallitaan 4x4m
myyntipaikassa ja se vaatii 6kg käsisammuttimen ja 120cmx180cm sammutuspeitteen). Jokaisen rasvan
käyttäjän tulee suojata myyntipaikkansa huolellisesti. Keravan kaupungilla on oikeus laskuttaa
mahdollisesta puhdistustyöstä erikseen.
7. ELINTARVIKKEIDEN MYYNTI
Elintarvikealan toimijan on tiedotettava elintarvikkeen myynnistä ja muusta käsittelystä liikkuvassa
elintarvikehuoneistossa niiden kuntien valvontaviranomaisille, joiden alueella toimintaa harjoitetaan.
Tiedon on oltava viranomaisella viimeistään neljä arkipäivää ennen ilmoitetun toiminnan aloittamista.
Elintarviketarkastajat kulkevat mahdollisesti tapahtuman aikana tarkastamassa, että ilmoitus
elintarvikkeiden myynnistä Keravalla on tehty. Tarkastaja tekee huomautuksen elintarvikelain
laiminlyönneistä, josta myös toimitetaan tieto toimijan/yrityksen kotipaikkakunnalle. Tästä saattaa seurata
elintarvikkeiden myyntioikeuden peruminen.
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8. AUTOJEN AJAMINEN MARKKINA-ALUEELLE JA PYSÄKÖINTI
Autojen ajo markkina-alueelle on sallittua vain pystytystä ja purkua varten. Muina aikoina autojen tuonti
alueelle ilman järjestäjän lupaa on ehdottomasti kielletty. Myyjät voivat pysäköidä autonsa keskustan
parkkialueille, omaa pysäköintitilaa ei ole myyjille osoitettu.
9. SIIVOUS JA KIERRÄTYS
Myyjät ovat velvollisia huolehtimaan myyntipaikkojensa siivouksesta lisälaskun uhalla myös pois
lähtiessään. Kaikki kertyneet jätteet on kuljetettava jäteastioihin. Markkina-alueella on sekä sekajäte
astioita että biojäteastioita. Myyjien tulee kierrättää syntyvät jätteet ja esimerkiksi pahvit, metalli ja lasi
tulee hoitaa itse pois markkina-alueelta.
Kerava on monimuotoinen viherkaupunki. Pyrimme olemaan myös ekologisesti vastuullinen
tapahtumajärjestäjä. Tänä vuonna vahvana kehotuksena ruokamyyjille on siirtyä käyttämään
biohajoavia kertakäyttöastioita. Kaikkia myyjiä kehotetaan käyttämään ekologisia pakkausmateriaaleja.
Tehdään yhdessä Sirkusmarkkinoista entistä ekologisempi ja kestävämpi tapahtuma. Kiitos etukäteen!

Lisätietoa säännöistä:
Tapahtumatuottaja Iida Salonen, iida.salonen@kerava.fi, p. 040 318 2895
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CIRCUS MARKET
In the center of Kerava on Sat 10 Sept. 10am-7pm & Sun 11 Sept. 10am-4pm
1. ORGANIZER
The market is organized by the City of Kerava, which is responsible for both the market area and the
program.
2. PLACE RESERVATIONS
The stand place reservation is binding. The invoice for the stand will arrive to you during August and must
be paid by the due date, otherwise the place will be released for sale. Any cancellations will no longer be
refunded after 12 August 2021.
3. SETTING UP YOUR STAND
Each seller is responsible for the safe and proper setting up of their point of sale. The organizer has the
right to inspect the stand and order any changes it deems necessary. The setting up of stands will begin on
Friday night at 6:00 pm. Prepaid places must be occupied by 08:30 on Saturday morning. If the paid place
is empty and the seller has not notified of his/her arrival by 08.30, the place will be sold to someone else.
4. SECURITY
There will be on-site security at the market on Sat from 11am to 7pm and Sun from 11am to 4pm. The
erected structures and the goods left on site are the seller's own responsibility. It is important for the
seller to have comprehensive insurance for its operations, including appropriate insurance coverage for
personnel and fixed assets. The city of Kerava does not have insurance, for example, for products left in the
area, so we urge sellers to take their products away for the night.
5. ELECTRICITY
Electricity is included in the price but is available on a limited basis. In some places there is only the
possibility of electricity for lumination. Indicate the need for electricity when registering. Any extension
cords (at least 20m/stand) must be taken care of by the seller. Note! The use of ungrounded or indoor
(white) extension cords is strictly prohibited.
6. USE OF GAS, LIQUID GAS AND USE OF GREASE
Notify the organizer if you will use gas. At the request of the rescue authorities, an LPG user must reserve
sufficient initial extinguishing equipment (powder extinguisher and fire blanket) in the vicinity of the stand.
The use of LPG cylinders must also follow the instructions of the authorities (eg 1 bottle of 27 kg is allowed
at a 4x4m stand and requires a 6 kg hand fire extinguisher and a 120 cm x 180 cm fire blanket). Every
grease user should carefully protect their stand. The city of Kerava has the right to charge for any cleaning
work separately.
7. SALE OF FOOD
A food business operator shall inform the supervisory authorities of the municipalities in whose territory
the activity is carried out of the sale and other handling of the food in the mobile food business. The
information must be available to the authority no later than four working days before the start of the
notified activity. Food inspectors may walk around during the event to check that a notification of food
sales in Kerava has been made. The inspector will make a note of non-compliance with the Food Act, which
is also provided to the operator's / company's town of residence. This may result in the revocation of the
right to sell food.
Mid-Uusimaa Environmental Center, PO Box 60, 04301 Tuusula. Contact person Tarmo Asikainen +358
(0)40 314 4712, yaktoimisto@tuusula.fi.
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8. DRIVING IN THE MARKET AREA AND PARKING
Driving vehicles into the market area is only allowed for setting up and dismantling. At other times, bringing
vehicles into the area without the permission of the organizer is strictly prohibited. Sellers can park their
vehicles in the parking lots in the city center; there is no private parking space for sellers.
9. CLEANING UP AND RECYCLING
Sellers are obliged to take care of the cleaning up of their stand places at the risk of an additional invoice
also when they leave. All accumulated waste must be transported to waste containers. There are both
mixed waste containers and biowaste containers in the market area. Sellers must recycle the waste
generated and, for example, cardboard, metal, and glass must be taken care of away from the market.
Kerava is a diverse green city. We also strive to be an ecologically responsible event organizer. This year,
there is a strong call to food retailers to move to using biodegradable disposable tableware. All vendors
are encouraged to use organic packaging materials. Let's make the Circus Market a more ecological and
sustainable event together. Thank you in advance!

Additional information regarding the rules:
Event producer Iida Salonen, iida.salonen@kerava.fi, tel. +358 (0)40 318 2895

