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Kesätorisäännöt
SAMMATIN KESÄTORISÄÄNNÖT 2018

1. Johdanto
Tämä torisääntö on laadittu yhteisesti sammattilaisten yhdistysten kesken ja nämä sitoutuvat tämän
kesätorisäännön toteuttamiseen. Tämä kesätoriohjesääntö korvaa aiemmat säännöt.
Tähän sääntöön tekevät tarvittaessa muutokset sammattilaiset yhdistykset yhteisessä
kokouksessaan.
Sammattilaisten yhdistysten yhteinen kokous tulee kutsua koolle torivuorojen jakoa tai tämän
säännön uudistamista taikka muuta yhteisesti kesätoria koskevaa asiaa varten vähintään kaksi (2)
viikkoa aikaisemmin sähköpostilla. Lisäksi kutsu julkaistaan Sammattiseuran kotisivuilla.
Tähän päätökseen liittyy 8.4.2017 pidetyn sammattilaisten yhdistysten kokouksen pöytäkirja,
osallistujaluettelo, torivuorojen jako, sekä vastuuhenkilöiden yhteystiedot.

2. Yksityiskohtaiset määräykset
a) Kahvitusvuorot
Torin kahvitusvuoroja jaetaan vain sammattilaisille yhdistyksille (ry). Sammattilaisten
yhdistysten kokous voi myöntää kahvitusvuoron myös sammattilaiselle julkisoikeudelliselle
yhteisölle taikka sen toimielimelle taikka muille sammattilaisille yhteisöille.
Vuorot jaetaan keväällä pidettävässä yhteisessä kokouksessa arpomalla.
Kokoonkutsuja valitaan aina kevään arpomistilaisuudessa seuraavaksi vuodeksi.
Järjestelyistä vastaa kokouksen valitsema yhdistys.
Jokainen vuoron saanut yhdistys perustaa vastuuryhmän hoitamaan kahvituksen käytännön
toteutusta. Vastuuryhmän yhteyshenkilö ilmoitetaan torivuorojenjakotilaisuudessa
jäljempänä ilmenevien määräysten toteuttamiseksi.
Arvonta toteutetaan seuraavasti: kesäkausi jaetaan kahteen osaan keskikesään ja muihin
vuoroihin. Keskikesä on juhannuksesta heinäkuun loppuun, mutta sitä voidaan yhdistysten
kokouksessa lisätä yhdellä viikolla molempiin suuntiin. Arvonta suoritetaan erikseen
lauantaiden ja keskiviikkojen osalta. Perussääntönä on, että ne yhdistykset, jotka ovat
edellisenä vuotena saaneet keskikesän vuorot, ovat muiden lauantaivuorojen arvonnassa. Ne
yhdistykset, jotka ovat olleet muiden vuorojen arvonnassa, arvotaan keskikesän vuoroille.
Keskenään sopien yhdistykset voivat vaihtaa vuoroja.
Mikäli vuoroja jää jakamatta, yhdistysten yhteinen kokous voi päättää muusta
varausmenettelystä.
Kahvivuoron järjestelyvastuussa oleva yhdistys voi mahdollistaa, että torilla on
samanaikaisesti joku muu/joitakin muita Sammattiin kuuluvia yhdistyksiä. Näiden tulee
kuitenkin hoitaa kahvituksensa ja siihen liittyvät maksunsa vastuuyhdistykselle.

Torin kalusto säilytetään SSO/SALEn varastossa.
Torin kalusto tällä hetkellä; teltta, pukkipöydät, pöytä, tuolit, penkit, puiset suoja-aidat,
liikennemerkit, maitokärryt, kahvinkeitin suodattimineen, vedenkeitin, pumpputermospullo
ja sähkökela
Kalusto tarkistetaan vuosittain yhdistysten yhteisessä kokouksessa.
b) Myyntipaikat
Myyntipaikat varataan lohjalaisille myyjille kuitenkin siten, että etusija on sammattilaisilla
ja kesäsammattilaisilla myyjillä. Mikäli muilla on tarjottavina sellaisia tuotteita, joita edellä
mainituilla myyjillä ei ole taikka myynti katsotaan torin toiminnan kannalta tarpeelliseksi,
niin näille mahdollistetaan myynti torilla.
Vakituisten torimyyjien paikat ilmoitetaan torin vieressä olevalla ilmoitustaululla erillisellä
torikartalla. Kahviteltta on perinteisellä paikallaan torin entisen kunnantalon puoleisessa
takakulmassa. Muutoin torin myyntipaikat ovat vapaasti valittavissa.
Elintarvikemyyjiltä edellytetään ns myyjäkylttiä, josta ilmenevät ainakin nimi ja
yhteystiedot. Tätä käytäntöä suositellaan myös muille torimyyjille.
c) Siisteys
Torikauppiaiden tulee kauppaa harjoittaessaan noudattaa siisteyttä lakien, asetusten,
viranomaisten tai torivalvojan ohjeiden mukaisesti.
Torivalvojana toimii kunkin kahvitusvuorossa olevan yhdistyksen määräämä henkilö.
Autot tulee siirtää torivuorojen ajaksi pois torilta ke 15.00 – 20.00 ja la 08.00 – 14.00.
d) Yhdistyksen vastuuryhmä
Yhdistyksen vastuuryhmä vastaa vuorollaan omasta ilmoittelustaan, mahdollisesta
ohjelmastaan sekä siisteydestä ja järjestyksestä torivuoronsa ajan. Lisäksi vastuuryhmä
vastaa yhteisten kahvitusvarusteiden siirtämisestä varastosta torille ja takaisin varastoon,
puisten suoja-aitojen ja liikennemerkkien paikalleenpanosta sekä huolehtimaan niiden
kunnosta. (torin kalusto on lueteltu kohdassa 2a)
e) Toriaika
Toriajat ovat lauantaisin klo 09.00 – 13.00 ja keskiviikkoisin klo 16.00 – 19.00.
f) Vesi- ja sähköpiste
Kesätorilla on käytössä erillinen lukittu vesi- ja sähköpiste kesätorin käyttöaikoina.
g) Avaimet
Avaimet haetaan SSO:n / SALE: n kassalta ja palautetaan sinne torivuoron päätyttyä.
Vastuuryhmä huolehtii varastotilan ja vesi- ja sähköpisteen lukitsemisesta torivuoron
päätyttyä.

h) Hinnoittelu
Kahvitusvuorossa oleva saa hinnoitella kahvin, arvat, muut myyntituotteet jne. itsenäisesti.
Yhdistykset suosittelevat, että kahvin hinta on 2,00 € ja kahvileivän hinta 2,00 €.
Ns. pienarpajaisten järjestelyissä on noudatettava Arpajaislain määräyksiä.

Arvan hinnaksi sovittiin 1€. Ns ’tukkualennus’ on hyväksyttävissä viimeisen myyntitunnin
aikana.
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Vakuudeksi

Paluu

Sanna Westerberg

Kari Uittamo

Sanna Westerberg
puheenjohtaja

Kari Uittamo
sihteeri

Lauantaivuorot

kalle.harjuranta@gmail.com

19.5.

Sammatin Maamiesseura

Kalle Harjuranta

26.5.

Sammatin Martat

Marjaleena Hartikainen kainulainen.em@gmail.com

2.6.

Sammatin Maaseutunaiset

Anja Hänninen

anja.s.hanninen@gmail.com

9.6.

Lions Club Karjalohja-Sammatti

Jarkko Holappa

karjalohja.sammatti@lions.fi

16.6.

Sammatin VPK

Kalle Kaunisvaara

sammatinvpk@sammatinvpk.fi

22.6.

Vanhempainyhdistys Viidakkorumpu

Heidi Tiainen

heidillepostia@gmail.com

30.6.

Lähetystyön työryhmä

Kaisa Rinne

kaisaleenarinne@gmail.com

7.7.

Eläkeliitto Sammatin yhdistys

Annikki Brown

annikki.brown@gmail.com

14.7.

Sampoyhdistys

Seppo Iivonen

seppo@iivonet.net

21.7.

Sammatin Sampo

Markus Saarinen

markusteemujuhanisaarinen@gmail.com

28.7.

Sammatin Nuorisoseura

Leila Mattila

mattilanleila@gmail.com

4.8.

Lohilammen kyläyhdistys

Minna Tolkki

minna.tolkki@dnainternet.net

11.8.

Eeva Joenpelto-seura

Pentti Uittamo

pentti@uittamo.net

18.8.

Paikkarin Martat

Marjaleena Hartikainen hartikainen.marjaleena@gmail.com

25.8.

Sammatin Solmut

Päivi Eskola

jaanaeskola75@hotmail.com

1.9.

Sammatin Kokoomus

Jouni Leijola

jouni.leijola@gmail.com

8.9.

G.N.E Jälkeläiset

Jenni Åfelt

pkjenni@hotmail.com

Paluu

KEVÄTKOKOUS
14.04.2018 klo 14.30 – 15.10
Sampaala, Sammatti

Pöytäkirja
1. Kokouksen avaus.
Sanna Westerberg (Sammattiseura ry) avasi kokouksen klo 14.30.
2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
Kokous todettiin sääntöjenmukaisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Osallistujien toteaminen.
Todettiin läsnäolevat ja kesätorivuoron halunneet yhdistykset.
4. Järjestäytyminen.
 puheenjohtajaksi valittiin Sanna Westerberg
 sihteeriksi valittiin Kari Uittamo
 pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Johanna Virtanen ja Antero Sarakivi
 pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina
5. Esityslistan hyväksyminen.
Kutsun mukana lähetetty esityslista hyväksyttiin.
6. Kesätoriohjesäännön käsittely.
Ohjesääntöön ei tehty muutoksia.
Torikarttaan ei tehty muutoksia.
7. Kesätorin kehittäminen
 ilmoittelua kehitetään. Sihteeri tarkistaa, saako Länsi-Uusimaa-lehteen koko
torikauden jatkuvan viikottaisen tapahtumailmoituksen. Lisäksi vuorossaoleva
yhdistys voi ilmoittaa tarkemmin oman vuoronsa tarjonnasta ja tapahtumista.
 ilmoittelussa voi hyödyntää myös esim. Facebookin Sammattilaiset-ryhmää.
 uusia hankintoja ei ole tiedossa. Yhteisiä varoja on vielä jäljellä pieniin
hankintoihin.
8. Torivuorojen jakaminen.
 Lauantaivuorot:
Ns ykköskorin aikaväliksi päätettiin 9.6 – 28.7.
Suoritettiin sekä ykkös- että kakkoskorin arvonnat. Vuorolista Liite 2
 Keskiviikkovuorot:
Keskiviikkoilloille ei tullut varauksia.
 Sihteeri tarkistaa Lohjan kaupungin edustajalta, onko sopimuksessa rajoituksia
torikauden ajankohdan suhteen ja onko raportointivelvoitetta.

9. Palautekokouksen ja ensi kevään varsinaisen kokouksen ajankohta ja koollekutsujan
valitseminen.
 Syksyn palautekokous pidetään 1.9.2018 klo 13.30 Sampaalassa.
 Vuoden 2019 kesätorikokous pidetään Kotokontupäivänä klo 14.30.
 Kokoonkutsujana kokouksiin toimii Sammattiseura ry.
10. Muut mahdolliset asiat.
 Merkittiin tiedoksi Tero Hannisen esitys Sammatin VPK:n tulevasta juhlavuodesta
2019.
Yhdistykset hyväksyivät esitetyn toiveen myöntää Sammatin VPK:lle torivuoro
3.8.2019.
Samalla todettiin, että torisääntöihin tulisi lisätä maininta mahdollisuudesta tietyissä
perustelluissa erityistapauksissa myöntää yhdistyksille torivuoro niiden toivomaan
ajankohtaan.
 Toritelttaa lainataan vain kesätoritoiminnassa oleville yhdistyksille.
 Maaseutunaiset paistavat ja myyvät vohveleita ’yksinoikeudella’ toripäivinä 9.6 –
28.7.
11. Kokouksen päättäminen.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.10

Kokouksen vakuudeksi

Sanna Westerberg

Kari Uittamo

Sanna Westerberg, puheenjohtaja

Kari Uittamo, sihteeri

Pöytäkirjantarkastus
Lohja 17.4.2018

Lohja 15.4.2018

Johanna Virtanen

Antero Sarakivi

Johanna Virtanen

Antero Sarakivi

Paluu
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Paluu
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1.9.2018
Sampaala

