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OHJEET POLIITTISESTA TOIMINNASTA MARKKINOILLA YMS. SUURISSA TAPAHTUMISSA
TMK toivottaa kaikki puolueet ja erilaiset aatteelliset yhdistykset sydämellisesti tervetulleiksi järjestämilleen
markkinoille. Mielestämme on hyvä ja kiitettävä asia, että poliitikot jalkautuvat tapahtumiin ja tulevat aidosti
”kansan keskelle”, jossa tavallisellakin ihmisellä on mahdollisuus suoraan kontaktiin esim. oman
edustajansa kanssa.
Jotta kaikki sujuisi hyvin, niin toivomme Teidän huomioivan seuraavat ”pelisäännöt” ja tiedottavan
niistä puolueenne tapahtumaan tuleville edustajille:
1. Paikkaa varatessa kannattaa heti kertoa toiminnan laadusta (esim. esitteiden jako), niin pystymme
varmemmin sijoittamaan esittelypisteenne oikealla tavalla.
2. Isoissa tapahtumissa/ vaalien edellä Markkinaperinteen tuki pyrkii järjestämään erityisen vaalitori-alueen,
jonne kaikkien poliittisten ryhmien edustajat ovat tervetulleita. Vaalitorille pyrimme aina tuomaan myös
puhujapöntön, joka on ”Hyde-park”-tyylisesti vapaasti kaikkien ehdokkaiden/ halukkaiden käytössä koko
tapahtuman ajan.
3. Sallitut/ kielletyt jaettavat:

Kahvin, grillimakkaroiden sekä lettujen jakaminen ON KIELLETTY , sillä
tapahtumaan osallistuvat kahvilayrittäjät ovat kilpailutuksen jälkeen lunastaneet kalliilla
myyntilupansa, jossa taataan, että ko. kahvilatuotteita ei myydä/ jaeta useammissa kuin
etukäteen sovituissa myyntipisteissä.
Muiden elintarvikkeiden jakaminen on sallittua, mutta silloin täytyy ehdottomasti muistaa
ilmoittaa ko. toiminnasta niin järjestäjille kuin paikkakunnan terveysviranomaisille (tilapäisen
tapahtuman elintarvikkeiden myynti-ilmoitus).
Jos jaetaan ns. roskaavia esineitä, kuten esitteitä tai paperisuojuksessa olevia makeisia, niin
niistä aiheutuvasta alueen roskaamisesta täytyy maksaa jätteenkeräysmaksu 50 €, ellei
omasta jälkisiivouksesta huolehdita riittävässä määrin.
4. Hyvän ”kauppiastavan” noudattaminen:
-

Esitteiden jako ja aatteen esittely on sallittu ainoastaan omassa esittelypisteessä tai sen
välittömässä läheisyydessä. Paikan lunastaminen ei oikeuta ketään lähettämään esitteiden jakajia
ympäri aluetta.

-

Alueella toimivien markkinayrittäjien toimintaa pitää kunnioittaa ja antaa heille työrauha. Kukaan ei
siis saa mennä jakamaan aatetta toisen osastolle tämän tehdessä kauppaa ja yrittäessä ansaita
elantoaan.

-

Omien äänentoistolaitteiden käyttäminen on kielletty, omaa ohjelmaa voi tuoda kunhan siitä
etukäteen sopii järjestäjien kanssa.

-

Lipukemenettely: Myös kahvia, pullaa ja lettuja on mahdollista tarjota mutta tällöin kannattaa/ pitää
sopia tarjoilu esim. lähimpään alueen kahvilaan. Järjestäjiltä saa lisätietoja potentiaalisista yrittäjistä,
joita on yleensä aina useampia joka tapahtumassa. Vaivaton ja kahvilayrittäjiä tukeva tapa tarjoilun
hoitamiseksi!
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