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Tervetuloa Hippoksen Joulumarkkinoille!   
   

 Tässä infokirjeessä on paljon käytännön tietoa, joten luettehan sen huolellisesti. 
 

 

1. Mainosjuliste ja muu markkinointi  
  
Tämän kirjeen liitteenä saatte tulostettavan Joulumarkkina-julisteen. Toivomme, että 

auttaisitte meitä jakamaan julistetta laajasti omalla alueellanne, jotta viesti tavoittaa 

mahdollisimman monet. 

Juliste netissä: www.nuortenkeskisuomi.fi/personnel/hippoksen-joulumarkkinat/ 

 

Suosittelemme, että käytte lisäämässä Hippoksen Joulumarkkinoiden –facebooktapahtumaan 

kuvia myytävistä tuotteista. Tapahtumaa kannattaa jakaa myös omilla sivuillanne. 

Mainostamme Joulumarkkinoita Keskisuomalaisessa 2.12. ja 9.12. 

 Joulumarkkinat facebookissa: www.facebook.com/events/131606940898601/  

 

2. Logo asiakkaille jaettavaan käsiohjelmaan  

  
Tarjoamme teille näkyvyyttä Hippoksen Joulumarkkinoiden käsiohjelmassa, joka on asiakkaille 

jaettava lehtinen. Käsiohjelma sisältää myyjien nimet ja paikkatiedot sekä mainoksia ja 

tarjouskuponkeja. Jos haluatte tukea tapahtumaa järjestäviä Toukotiimin nuoria, voitte 

lahjoittaa tuotteita heidän järjestämään arvontaan ja vastineeksi saatte oman logonne 

käsiohjelmaan. Logo tulee lähettää su 3.12.2017 mennessä osoitteeseen 

nuortenkeskisuomi@gmail.com 

 

3. Toukotiimin nuoret mukana järjestelyissä  
  

Me Nuorten Keski-Suomen ToukoFestiä järjestävät nuoret ollaan mukana 

Joulumarkkinoilla pitämässä infopistettä, ja sen ohessa arpajaisia. Olisimme kiitollisia jos 

haluaisitte tukea toimintaamme lahjoittamalla arpajaisiimme palkintoja. Kaikenlaiset 

palkinnot ovat tervetulleita, ja arpajaisten tuotto menee kokonaisuudessaan meidän 

nuorten toiminnan hyväksi. Voimme tarjota teille vastineeksi logopaikkaa 

Joulumarkkinoilla jaettavaan ohjelmalehtiseen, kun lahjoittamiesi palkintojen arvo on yli 

40€. Palkinnot voit tuoda ennen tapahtumaa tänne meille Nuksun toimistolle, tai 

tapahtuman infopisteeseen myyjäisaamuna klo 9:30 mennessä.  
  
Kiitos paljon jo etukäteen ja mukavaa joulun odotusta!  
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4. Ohjelma 

 

Tapahtuman aikana lapset viihtyvät 4H Nuorten yrittäjien ylläpitämässä lapsiparkissa (2€/hlö), 

Luova lava lapsille- järjestää jouluisia lasten esityksiä ja paikalla on myös joulupukki. 

 

5. Pöytien kantoapua  
  
Joulumarkkinoiden järjestelyt toteutetaan talkoovoimin. Olisimme erittäin kiitollisia, mikäli 

teillä olisi mahdollisuus toimia kanto-/nostoapuna, erityisesti tapahtuman jälkeen.   

 

6. Hätätilanteessa toimiminen  
  
Tapahtuman turvallisuuspäällikkönä toimii Reijo Pynnönen 0400 574 614. Hätätilanteessa poistutaan 

lähimmästä uloskäynnistä ja kokoontumispaikkana on pesäpallokentän viereinen parkkialue/kenttä. 

Joulumarkkinoilla päivystää myös EA-tiimi, jota johtaa Niko Laakso 044 971 1880 

 

 

MUITA KÄYTÄNNÖN OHJEITA   
  

♥ Hipposhalliin (Rautpohjankatu 6 / Kuntoportti 3, Jyväskylä) voi tuoda tuotteitanne sisälle  

la 9.12. klo 8.00. Tavaroiden kuljetukseen voi käyttää sekä pääovea (sisäpihan puolella) että 

Rautpohjankadun puoleista ovea. Pidempiaikainen pysäköinti ja tyhjäkäynti purkupaikoilla on kielletty!  

 

♥ Huom! Tuokaa tavaranne halliin viimeistään klo 9.30. Suljemme ulko-ovet klo 9.30-10.00 väliseksi ajaksi,  

jolla ehkäisemme asiakkaiden liian aikaisen sisääntulon.  

 

♥ Myyntiaika alkaa klo 10 ja päättyy klo 15, jonka jälkeen teille on varattu tunti aikaa siivoamiseen. 

Jokainen myyjä vie omat roskansa sisäänkäyntien ulkopuolella oleviin roskasäiliöihin. On esitetty toivetta, 

että myyntipaikan siivousta ei aloitettaisi ennen klo 15, sillä se häiritsee muiden myyntityötä.                       
       
♥ Merkitsemme myyntipaikat teipillä ja numerolapuilla hallin lattiaan. Varmistattehan paikkanumeronne 

vielä kotona ennen lähtöä, jotta oma paikka löytyy helpommin. Infopisteellämme on jaossa viime vuoden 

tapaan myös pöytäkarttoja.   

 

♥ Mikäli ette ole varannut pöydällistä myyntipaikkaa, tuokaa oma myyntipöytä (maksimipituus 220cm) 

mukananne.  Myyntipaikan koko (pituus 250 cm x leveys 200 cm) on kaikille sama riippumatta siitä minkä 

kokoinen pöytä siinä on. 

    

♥ Pakatkaa kaikki myytävät elintarvikkeet läpinäkyviin pusseihin, rasioihin tai suojamuoviin ja liittäkää 

pakkauksiin tuoteselosteet. Erillistä ilmoitusta elintarvikevirastolle ei enää tarvitse tehdä.  
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♥ Tuotteiden myynti on sallittu vain omalla myyntipaikalla. Ethän siis levittäydy käytävälle pitämään esim. 

arpajaisia ja viemään naapurin näkyvyyden. 

 

♥ Markkinoiden aikana on mahdollista lounastaa Monnarin lounaskahvilassa  

www.monnarinlounaskahvila.com, Synergian ravintola Hurrikaanissa 

http://www.jypliiga.fi/sivut/lounaslista tai kahvitella Hipposhallin kahvilassa. Monnarin lounaskahvilaan 

saatte 1€ alennuksen lippua vastaan. (Lippuja saa tapahtuman infosta) Teidän myyjien toiveesta olemme 

pyytäneet kiertävän kahvikärryn. 

  

♥ Hipposhallissa on paloturvallisuussyistä avotulen tekeminen ehdottomasti kielletty. Tästä syystä myös 
kynttilöiden polttaminen myyntipöydillä on kielletty.   

 

Sydämellisesti tervetuloa luomaan yhdessä lämminhenkistä joulutapahtumaa!!  
 

 

 

 

 

 

 

Terveisin 

Henna Autio 

 
Matarankatu 4, 3krs , 40100 Jyväskylä. 

nuksu@nuortenkeskisuomi.fi   

045 112 4608 

http://www.jypliiga.fi/sivut/lounaslista
http://www.jypliiga.fi/sivut/lounaslista

