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Yleisiä ohjeita:
 tuo ständillesi oma pöytä tms.
 ota mukaan n. 5 metriä pitkä ulkotiloihin tarkoitettu jatkojohto, mikäli tarvitset sähköä
 huolehdi asianmukaiset painot telttaasi (telttakatoksissa on painot). Tapahtumanjärjestäjä edellyttää,
että jokainen näytteilleasettaja varaa riittävän määrän painoja oman telttansa turvalliseen kiinnittämiseen.
Jokainen näytteilleasettaja vastaa mahdollisen puutteellisen kiinnityksen aiheuttamista vahingoista omalla
kustannuksellaan
 muista, että teltan tulee olla paloturvallinen
 ota mukaasi ensisammutusvälineet, mikäli käytät ständilläsi kaasua tms. esim. ruoan valmistukseen
 tuo oma roska-astia, jos toimintasi ständillä tuottaa roskaa
 alueella ei ole kattavaa wlan-yhteyttä. Yhteyden voi ottaa mobiililaitteen avustuksella
 tuo suojakangas tms. mukanasi, mikäli toimintasi ständillä aiheuttaa katualueelle likaantumista
 mikäli valmistat ruokaa, tee elintarvikemyynti-ilmoitus Keski-Uudenmaan Ympäristökeskukselle
viimeistään 4 vuorokautta ennen tapahtumaa. Lomakkeen löydät täältä
 tapahtumanjärjestäjä tuottaa etukäteen jokaiselle näytteilleasettajalle a4-kokoisen lapun, jossa lukee
”näytteilleasettaja” sekä liikenteenohjausta helpottavan tiedon näytteilleasettajan ständin sijainnista.
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Ständiosastojen rakentaminen:
 ständiosastojen rakentaminen aloitetaan 11.5 klo 7.00 alkaen. Kaikkien osastojen tulee olla
valmiina klo 9.30 mennessä
 ajo alueelle Kisatien kautta, jossa on liikenteenohjaus
 alueen A, telttakatoksessa olevat näytteilleasettajat ohjataan suoraan läheiselle pysäköintialueelle
 alueiden G, H ja I näytteilleasettajat ohjataan Kisatie - Kuntotien kautta omalle paikalleen
 ajo alueella päättyy klo 8.30. Oman teltan tuovan näytteilleasettajan kannattaa tulla ennen sitä,
mikäli autoa halutaan hyödyntää ständin rakentamisessa
 alueelta on mahdollisuus poistua päivän aikana autolla. Kun palaat takaisin, pidä näytteilleasettaja – lappu
auton tuulilasissa, jotta liikenteenohjaaja osaa toimia oikein.
Ständiosastojen purkaminen:
 ständiosastojen purkaminen aloitetaan vasta tapahtuman päätyttyä klo 15.00
 ajo alueella on sallittua klo 15.00 alkaen
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Telttakatokset
Alla olevan mallin mukaisiin telttakatoksiin, osastojen selkäpuolelle, sijoitetaan katoksen harjan
suuntaisesti n. 1,5 metriä korkea kangas (osastojen väliset sivuseinät jäävät avoimiksi). Telttakatoksen
reunakorkeus on 2,3 metriä ja harjakorkeus 3,5 metriä. Näytteilleasettajat sijoittuvat katokseen selät
vastakkain.

Ständiosastojen selkäpuolelle asennettava kangas
Muista:
 ständiosastojen välissä ei ole seiniä tms., joka erottaa näytteilleasettajat toisistaan. Tuo tarvittaessa oma seinäke tms.
 telttakatoksiin ei saa kiinnittää mitään, mistä aiheutuu haittaa kankaalle. Suositeltavia kiinnitystapoja ovat
nippusiteet katoksen metallirakenteisiin tai pyykkipoika – tyyppiset kiinnittimet. Näytteilleasettaja on korvausvelvollinen,
mikäli kankaalle aiheutuu vahinkoa
 tapahtumanjärjestäjä kiinnittää etukäteen näytteilleasettajan nimen ko. osaston kohdalle (laminoitu a4-vaaka)
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Ständien sijoittuminen telttakatokseen
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