PERÄKONTTIKIRPPIS 2022 - TAVARAT KIERTOON

OHJE MYYJILLE
Monille on kertynyt tarpeetonta tavaraa, ja jotain saattaa puuttuakin. Yhdistys tarjoaa
mahdollisuuden panna tavarat kiertoon. Kerää tavarat autoon, tule myymään ja
tekemään löytöjä. Lapsille jaetaan ilmapalloja. Ostomahdollisuus on kaikilla.
Myyntimahdollisuus on kaikilla, mutta jos on ruuhkaa, jäsenet ovat etusijalla.
Peräkonttikirppis - Tavarat kiertoon järjestetään Keravan Keskuskoulun kentällä
lauantaina 14.5.2022. Tapahtuma-aika on klo 10-13, mutta kenttä on käytössämme
järjestelyjen vuoksi tunti ennen tapahtumaa näytteille asettautumista varten ja tunti
tapahtuman jälkeen poistumiseen ja siivoamiseen.
Myyjät voivat saapua paikalle klo 9:30 alkaen. Ajo kentälle on Sibeliuksentieltä, vastapäätä Sariolantietä. Kentällä olevat myyntipaikat täytetään saapumisjärjestyksessä.
Alueelle mahtuu noin 80 myyntipaikkaruutua, joihin on liikenteenohjaus. Pääsääntöisesti pelkät henkilöautot sijoittuvat keskelle kenttää keulat vastakkain ja peräkärrylliset autot kentän reunalle keulat aitaan päin.
Jalankulku alueelle on kirjaston ja Keuda-talon välistä.
Autolla saapuville ostajille pysäköintipaikkoja on Keskustan koulun pysäköintipaikalla
(Sibeliuksentien varressa noin 20 ap), Keravan lukion eli Nikkarin koulun
pysäköintitalossa (Keskikatu 7) ja rautatieaseman pysäköintialueella Veturiaukiolla.
Muista maksutapa, esim. käteinen (vaihtorahat) ja MobilePay.
Myydä voi suoraan autosta tai peräkärrystä tai viltiltä. Yhden myyjän käytössä on yksi
pysäköintiruutu. Autot pysäköidään takakontti kulkuväylälle päin. Takaluukun eteen
voi laittaa pienen myyntipöydän ja vaaterekin. Peräkärrylliset autot ovat omassa
rivissä. Ilman autoa myyville on varattu tilaa. Järjestysmiehet tarkkailevat tilankäyttöä.
Pysäköintiruutu on siivottava tapahtuman jälkeen. Alueelle ei saa jättää myymättömiä
tuotteita, kaikki roskat on vietävä itse pois. Kentän tulee olla tyhjä klo 13:30.
Myyntipaikka on ilmainen, mutta myyjien tulee ilmoittautua keskiviikkona 11.5.2022
mennessä. Myyjäksi tulee ilmoittautua lomakkeella, joka on verkkosivuillamme
www.keravanomakoti.fi/tapahtumat. Jos lomaketta ei voi käyttää, myös tekstiviestillä
(040 815 7719) voi ilmoittautua. Viestissä tulee ilmoittaa myyjän nimi; auton
rekisterinumero, onko peräkärry; on/ei jäsen. Eli viesti esim. näin: Pekka Pientalo,
ABC-123, ei kärryä, on jäsen.
Mikäli sinulle tulee este niin, muista peruuttaa varaamasi myyntipaikka sähköpostilla
Keravan.oky[at]gmail.com. Viestiin nimi ja auton rekisterinumero.
Tervetuloa!
Keravan Omakotiyhdistys,
Yhteystiedot: Merja Laitinen, p. 045 322 8522.
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