
 

Tervetuloa viettämään yhdessä 

Sastamalan Vanhan ajan 

joulumarkkinoita 30.11. – 2.12.2018 
                                                                        

Vanhan ajan joulumarkkinat järjestetään tänä 

vuonna kolmepäiväisenä pe-su 30.11. – 2.12.2018, 

mutta myyntipaikan voi halutessaan ottaa kahdeksi 

päiväksi pe-la. Yhden päivän paikkoja ei ole 

myynnissä, mutta päivät voi jakaa itse jonkun 

tuttavan kanssa.  

Kolmas päivä otettiin mukaan, koska samalle sunnuntaille osui Sastamalan joulutalot –tapahtuma, jossa on 

mukana monia kohteita myös keskustan alueella ja väkeä on odotettavissa liikkeelle. Myös Suomalaisen 

kirjan museo Pukstaavi ja Sastamalan seudun museo ovat mukana joulutaloissa, joten pihapiirissä on 

varmasti tapahtumakävijöitä.  

Markkinapaikkana on tänäkin vuonna Suomalaisen kirjan museo Pukstaavin pihapiiri ja tapahtumasali. 

(Marttilankatu 12, Sastamala)  

 

VANHAN AJAN MARKKIOIDEN AIKATAULU: 

pe 16.00 – 20.00  

la 10.00 – 14.00  

su 12.00 – 16.00 (Sastamalan joulutalot 12.00 – 18.00)  

 

Tule myyntipaikalle perjantaina 1.12. aikaisintaan kello 12.00, viimeistään klo 15.00  

Myyntipaikkojen purkaminen saa alkaa vasta, kun tapahtuma on loppunut. Toivomme, että pukeudut 

Vanhan ajan henkeen, markkinoilla elämme 1900-luvun alkua. 

 

Markkinoille ilmoittaudutaan myyjäksi kahdeksi tai kolmeksi päiväksi, näillä on sama hinta. Yhden päivän 

paikkoja ei ole, mutta paikan saa jakaa itse jonkun tuttavan kanssa.  Kerro ilmoittautuessasi oletko kaksi – 

vai kolme päivää. Ilmoittautuminen on sitova.  

 

MYYNTIPAIKKOJEN HINNAT: 

Sisäpaikka: 30€, kaikki pöydät ovat samanlaisia Pukstaavin pöytiä, pöydän koko 140 x 70 cm. 

Ulkomökki: 50€ Markkinakojun pohjan leveys on 2m ja pituus 2,5m. Räystäät lisäävät tilan tarvetta 25cm 

joka suuntaan. Kojun korkeus on 2,5m harjapiikkiin mitattuna. Vuokraajalla pitää olla omat 

valkoiset/värittömät valot. Sähköpaikka on valmiina, mutta kannattaa varautua omilla ulkokäyttöön 

sopivilla jatkojohdoilla. Mökeissä on riippulukko tapahtuman puolesta.  



Myyjien toivotaan koristelevan ja tai liinoittavan oman pöytänsä tyylilleen sopivaksi.  

 

Maksu 12.11.2018 mennessä Rudolf Koivun Ystävät Ry: Tilille: FI28 5660 0620 0849 88  

Kirjoita viestikenttään: Joulutoripaikka ja tilaajan nimi 

Mahdolliset peruutukset viimeistään 15.11., tämän jälkeen maksuja ei palauteta.  

 

PARKKIALUEET:  

Autoja voi parkkeerata Onkiniemen kadun ja Rautavedenkadun varteen. Myös lukion parkkipaikka on 

käytössä Marttilankadulla. 

 

muuta ohjeisohjelmaa: 

Marttilankadun Seimikatu. Useat Marttilankadun liikkeet koristelevat ikkunansa seimiaiheen mukaisesti ja 

Seimikadun ikkunat aukeavat la 1.12. Useimmat ikkunat ovat varmaan valmiit jo perjantaina.  

Sastamalan joulutalot https://www.facebook.com/events/1035483569963090/  

https://www.wanhattalot.fi/sastamalan-joulutalot  

VisitSastamala Lisätietoja Sastamalasta, erilaisista kohteista, ravintoloista yms. matkailusivustoltamme 

www.visitsastamala.fi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaikissa kysymyksissä teitä auttaa: 

Sastamalan kaupungin matkailu- ja tapahtumatuottaja Teresa Vidfelt 

sähköposti teresa.vidfelt@sastamala.fi p. 050 304 0485  

 

 

 Joulumarkkinaterveisin Teresa Vidfelt  

 


