
 

    

          

      

                        

Tervetuloa Hippoksen Joulumarkkinoille lauantaina 1.12.2018!      

 
Tässä info-kirjeessä on paljon käytännön tietoa, joten luethan 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: http://www.nuortenkeskisuomi.fi/hippoksen-joulumarkkinat/ 

 

Suosittelemme, että käytte lisäämässä Hippoksen Joulumarkkinoiden Facebook-tapahtumaan kuvia 

myytävistä tuotteista. Tapahtumaa kannattaa jakaa myös omilla sivuillanne. Joulumarkkinat 

Facebookissa: https://www.facebook.com/events/305010243609096/ 

 

2. Logo ja mainos asiakkaille jaettavaan käsiohjelmaan  
  
Tarjoamme teille näkyvyyttä Hippoksen Joulumarkkinoiden käsiohjelmassa, joka on asiakkaille jaettava 

lehtinen. Käsiohjelma sisältää myyjien nimet ja paikkatiedot sekä mainoksia ja tarjouskuponkeja. Tämän 

kirjeen liitteenä on mediakortti, josta selviää mainospaikkojen koot ja hinnat. Materiaalit tulee lähettää 

keskiviikkoon 21.11.2018 mennessä osoitteeseen: aineisto@nuortenkeskisuomi.fi 

 

3. Toukotiimin nuoret mukana järjestelyissä  
 

Hei! On taas Hippoksen Joulumarkkinoiden aika! Tänä vuonna me Nuorten Keski-Suomen ToukoFestiä 

järjestävät nuoret ollaan mukana Joulumarkkinoilla lauantaina 1.12. pitämässä infopistettä, ja sen ohessa 

arpajaisia. Olisimme kiitollisia, jos haluaisitte tukea toimintaamme lahjoittamalla arpajaisiimme palkintoja. 

Mikäli palkintojen arvo on vähintään 50 €, voimme tarjota logo-paikan käsiohjelmassa. Kaikenlaiset 

palkinnot ovat tervetulleita, ja arpajaisten tuotto menee kokonaisuudessaan meidän nuorten toiminnan 

hyväksi. Palkinnot voi tuoda info-pisteelle klo 9.00-10.00 välisenä aikana, mahdollinen logo toimitetaan 

viimeistään ke 21.11. osoitteeseen: aineisto@nuortenkeskisuomi.fi  Kiitos paljon jo etukäteen ja mukavaa 

joulun odotusta!  

  

Terveisin Toukotiimiläiset! 

  

 

www.toukofest.fi  

Lisätietoja: Toukofestin tiimivalmentaja ja tapahtumatuottaja 

Pilvi Hokkanen, pilvi.hokkanen@nuortenkeskisuomi.fi, p. 044 700 7161 
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4. Ohjelma 

 
Ohjelmassa on lasten ja nuorten  jouluisia esityksiä sekä lauluja. Joulumarkkinoilla vierailee myös 

Joulupukki, joka ottaa vastaan lasten lahjatoiveita. Toukotiimi järjestää markkinoilla arpajaiset, joiden 

tuotto menee suoraan nuorten toiminnan tukemiseksi ja lisäksi markkinoilla on myynnissä makkaraa sekä 

joulupuuroa.  

 

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 Jan Simpanen. Hätätilanteessa poistutaan lähimmästä 

uloskäynnistä ja kokoontumispaikkana on pesäpallokentän viereinen parkkialue/kenttä. Joulumarkkinoilla 

päivystää myös ensiapuhenkilöstöä. 

 

 

MUITA KÄYTÄNNÖN OHJEITA   
  

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

la 1.12. 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.  

 

♥ Tuotteiden myynti on sallittu vain omalla myyntipaikalla. Ethän siis levittäydy käytävälle pitämään esim. 

arpajaisia ja viemään naapurin näkyvyyttä. 

 

♥ Markkinoiden aikana on mahdollista lounastaa Monnarin lounaskahvilassa 

www.monnarinlounaskahvila.com  tai kahvitella Hipposhallin kahvilassa.  

  

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

 

Sydämellisesti tervetuloa luomaan yhdessä lämminhenkistä joulutapahtumaa!  

 

Terveisin 

Jenna Luukkonen 

 
Matarankatu 4, 3krs , 40100 Jyväskylä. 

toimisto@nuortenkeskisuomi.fi   

045 112 4608 

http://www.monnarinlounaskahvila.com/

