
PALAUTUS 1.4.2022 MENNESSÄ: Savukosken kunta/ kulttuuritoimi, Kauppakuja 2 A 1, 98800 Savukoski. 

Järjestäjä pidättää oikeuden valita ja sijoitella myyjät markkina-alueelle. Etusijalla sijoittelussa on savukoskelaiset poronlihan ja muiden 

porotuotteiden myyjät, sekä lappilaisten elintarvikkeiden ja käsitöiden myyjät.  

Lisätietoja: Susanna Schwartz-Matero puh. 040 5749239 tai susanna.schwartz@savukoski.fi 

 

MYYNTIPAIKKAHAKEMUS 2022 

Kuivalihamarkkinat järjestetään Savukoskella Opastuskeskus Korvatunturin ja Hotelli Samperin Savotan 

pihapiirissä pääsiäislauantaina 16.4.2022 klo 10-15. Markkinoiden vastuullinen järjestäjä on Savukosken 

Kehittämisyhdistys ry. 

PAIKKATYYPPI    Hinta Varaus  

1. Pikkupaikka Opastuskeskuksen katoksen alla  25,00 e 󠆬 
n. 1,5 m x 1,5 m (myyjän oma pöytä) 

2. Paikka valmiissa kojukatoksessa markkina-alueella    

Koko pöytä, 2,5 m   60,00 e 󠆬 

Puolikas pöytä, 1,25 m   36,00 e 󠆬 

3. 2 m x 2 m myyntialue (myyjän oma teltta, kota tmv.) 60,00 e 󠆬 󠆬 

4. 4 m x 4 m myyntialue (myyjän oma teltta, kota tmv.) 90,00 e 󠆬 

5. 4 m x 8 m (myyjän oma teltta, auto tmv.)  150,00 e 󠆬 

6. ISO myyntialue, neuvotellaan sijainti ja hinta erikseen  󠆬 

Lisämaksullinen sähkö myyntipaikalle (paikkoja rajoitetusti) 15,00 e 󠆬 

ILMOITUS: Myyntialueella avotulta (esim. loimulohi, nuotio)  󠆬 

Kuvaus toiminnasta tulipaikan läheisyydessä: 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

8. Muu tilan tarve     󠆬 

Kuvaus alueella järjestettävästä toiminnasta: 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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HAKIJAN TIEDOT 

Hakijan nimi:_____________________________________________________________ 

Osoite: _________________________________________________________________ 

Sähköpostiosoite:_________________________________________________________ 

Puhelinnumero: _____________________________ 

Hakija on 

󠆬 Yritys, Y-tunnus: ______________________________ 

󠆬 󠆬Yksityishenkilö 

󠆬 Yleishyödyllinen yhdistys, koululuokka tmv. 

Tiedotuksessa ja käsiohjelmassa käytettävä myyntipaikan nimi: 

________________________________________________________________________ 

MYYTÄVÄT TUOTTEET, kirjoita myös kuvaus 

󠆬ELINTARVIKKEITA Huom! Noudatettava elintarvikkeiden ulkomyynnin ohjeita. 

 󠆬Heti syötäviä (esim. keitto, grillimakkara, kahvi, letut…) 

 ____________________________________________________________________ 

 󠆬Pakattuja (esim. kuivaliha, säilykkeet, hillot, leivonnaiset…) 

 ______________________________________________________________ 

󠆬KÄSITÖITÄ:______________________________________________

____________________________________________________ 

󠆬MUUT TUOTTEET, mitä: _________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

󠆬ESITTELY (järjestö- tai tuote-esittelyt), kuvaus esittelytoiminnasta: _______________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Päiväys ja hakijan allekirjoitus: 

________________________________________________________________________ 


