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LIKIS, LÄHIRUOKATAPAHTUMA 19-20.9.2020 

 

1. JÄRJESTÄJÄ 
 

 Oulun ammattikorkeakoulu Oy (Oamk), Luonnonvara-alan osasto. 
 
2. MARKKINA-ALUE  
 
Markkina-alueena toimii Oulun ammattikorkeakoulun, Kotkantie 1 kampuksen 
asfaltoitu eteläpuolen parkkialue.  
 
3. PAIKKAVARAUKSET  
 
Myyntipaikkavaraukset tapahtuvat tapahtuman internetsivujen kautta. 
Myyntipaikka maksetaan varauksen yhteydessä PayTrail palvelun kautta. 
Maksu vahvistaa paikkavarauksen ja maksaneille paikan varanneille 
lähetetään vielä erikseen sähköpostitse paikan vahvistus. Viimeinen varaus- ja 
maksupäivä on 10.9.2020. Paikkojen jaosta vastaa järjestäjä. Myyntipaikkaa 
ostaessa on valittavana erikokoisia paikkoja. Sähkön tarve tai tulenteko on 
ilmoitettava myyntipaikka varatessa. Em. seikat määräävät myyntipaikan 
sijainnin. Ilmoittautuminen on sitova. Mahdolliset peruutukset on tehtävä 15. 
syyskuuta mennessä, jolloin maksetusta paikkamaksusta voidaan palauttaa 
puolet sen hinnasta. 
 
Myöhästyneitä ilmoittautumisia ei oteta vastaan! 
 
 4. PAIKKAKOOT JA HINNAT  
 
Myyntipaikka A 3mx3m  110 € + alv 24 % 
Myyntipaikka B 6mx3m  200 € + alv 24 % 
Myyntipaikka C 9mx3m 260 € + alv 24 % 
* Sähkö 1  15 € + alv 24 % (valovirta, autonlämmitystolppa) 
* Sähkö 2 29 € + alv 24 % (voimavirta, max 32 A) Sähköpääkeskukset 
asentaa järjestäjä, mutta myyjä vastaa itse tarvittavista jatkojohdoista. 
 
5. MYYNTIPAIKAN PYSTYTYS  
 
Myyjä vastaa itse myyntipaikkansa pystytyksestä. Teltat on ankkuroitava 
paikoilleen riittävin painoin. Rakenteet eivät saa ylittää myyntiruudun rajoja. 



Järjestäjällä on oikeus tarkastaa myyntipaikat ja määrätä suoritettavaksi 
tarpeelliseksi katsomansa muutokset. Myyntipaikan maksanut voi ottaa 
myyntipaikan käyttöön perjantaina 18.9.2020 klo 17:30 – 21:00 välisenä aikana 
tai lauantaina. Alue suljetaan perjantaina klo 21:00, johon mennessä alueelta 
on poistuttava. Sekä lauantaina 19.9.2018 klo 7:00 - 9:00, jonka jälkeen 
tapahtuma-alue aukeaa yleisölle klo 10. Majoittuminen tapahtuma-alueella on 
ehdottomasti kielletty. Alueella on yövalvonta. Alueella tulee välttää 
tarpeetonta auto tms. liikennettä tapahtuman aukioloaikaan. 
 
 6. AVOTULI 
 
Myyntipaikalla saa lähtökohtaisesti olla enintään 25kg nestekaasua. 
Jokaisessa nestekaasun tai avotulen käyttökohteessa tulee olla vähintään yksi 
27A 144BC teholuokan 6kg käsisammutin sekä sammutuspeite (vähintään 
120x180cm). Tulenteosta on ilmoitettava järjestäjälle ilmoittautumisen 
yhteydessä. 
 
 7. MYYNTIAIKA 
 
Virallinen myyntiaika on lauantaina klo 10:00-16:00 ja sunnuntaina klo 10:00-
15:00. Myyjien tulee olla myyntipaikalla ottamassa myyntipaikkansa käyttöön 
tuntia ennen myyntiajan alkua. Järjestäjällä on oikeus myydä käyttämättömiä 
myyntipaikkoja uudelleen, mikäli niitä ei olla otettu käyttöön määräaikaan 
mennessä. Ongelmatapauksissa ole yhteydessä järjestäjään. 
 
 8. MYYNTILUVAT 
 
Myyjä vakuuttaa, että sen toiminta täyttää kaikilta osin Suomen lain 
vaatimukset toimii Suomen lain vaatimalla tavalla ja on itse vastuussa 
yrityksensä toimimisesta lain mukaisesti. Koska kyseessä on 
lähiruokatapahtuma vastaa myyjä siitä, että myytävät kaikki tuotteet ovat 
kotimaisia tai lopputuotteen on oltava vähintään 75% kotimaista raaka-
aineista. Tapahtumajärjestäjällä on oikeus pyytää poistamaan tuote myynnistä, 
mikäli se ei vastaa järjestäjän asettamia ehtoja.  
 
9. ELINTARVIKEMYYNTI 
 
Elintarvikkeita myyvien kauppiaiden on noudatettava elintarviketurvallisuutta 
koskevan lainsäädännön määräyksiä sekä sosiaali- ja terveysministeriön 
tekemiä päätöksiä elintarvikkeiden myynnistä ulkotilassa ja suuremmassa 
yleisötilaisuudessa. Avotulta ja kuumaa rasvaa käsittelevillä myyjillä on oltava 
asetuksen mukaiset alkusammutusvälineet. “Parasta ennen” päiväykseltään 
vanhentuneiden elintarvikkeiden myynti on kielletty! Kyseisiä tuotteita saa 



myydä vain poikkeustapauksissa tapahtumajärjestäjän myöntämällä 
erikoisluvalla terveysviranomaisten lausunnon pohjalta. Tapahtuman järjestäjä 
vastaa tapahtumailmoituksen teosta. Muista ilmoituksista 
(elintarvikeilmoitukset) vastaa myyjä itse. 
10. AUTOJEN AJAMINEN MARKKINA-ALUEELLE JA PYSÄKÖINTI 
Markkina-alueelle autolla ajo on sallittua vain myyntialueen pystytystä varten 
perjantai-iltana, lauantaiaamuna sekä purkua varten sunnuntaina 
markkinoiden päätyttyä. Myyjien autoille on varattu parkkitilaa markkina-alueen 
takaa. Pysäköinti muualle, kuin merkityille alueille on kielletty.  
 
11. SIIVOUS  
 
Myyjät ovat velvollisia huolehtimaan myyntipaikkojensa siivouksesta lisälaskun 
uhalla. Myyntialue tulee pitää siistinä markkinoiden aikaan sekä pois lähtiessä. 
Kertyneet jätteet kuljetetaan järjestäjien osoittamaan jätteenkeräyspisteeseen. 
Poikkeuksena myyjä huolehtii itse vaarallisten jätteiden, kuten tyhjien 
nestekaasupullojen, paistinrasvojen ym. poisviennistä.  
 
12. NIMIKYLTIT 
 
Markkinajärjestäjä edellyttää, että kaikilla markkinoille osallistuvilta kauppiailta 
löytyy myyntipisteestä kyltti, josta ilmenee vähintään kauppiaan nimi ja 
kotipaikkakunta. Kyltin asu ja materiaali on vapaamuotoinen, mutta kyltin tulee 
olla riittävän iso, jotta se on helposti havaittavissa. Järjestäjällä on oikeus 
pyytää tarvittaessa kauppiasta selkeyttämään kylttiään. 
 
 13. YLEISET MÄÄRÄYKSET  
 
Maksamalla paikkamaksun myyjä sitoutuu noudattamaan näitä 
osanottajaehtoja sekä muita järjestäjän tai tämän edustajan antamia ohjeita ja 
määräyksiä. Myyntipaikan luovuttaminen kolmannelle osapuolelle ilman 
järjestäjän suostumusta on ehdottomasti kielletty.  
 
14. VALVONTA 
 
Markkina-alue on järjestäjän toimesta eristetty ja valvottu. Alueella on jatkuva 
kameravalvonta sekä valvontapartio perjantai-lauantai ja lauantai-sunnuntai 
välisinä öinä. Valvonnasta ei peritä erillistä maksua.  

 
Yhteystiedot Likis- Lähiruokatapahtuma:  
 
likis@oamk.fi  
 



Tapahtuma-assistentti Minna Leinonen, 040 585 7664  
Tapahtumavastaava Antti Hirvonen, 050 3174870 


