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Kesätorisäännöt
SAMMATIN KESÄTORISÄÄNNÖT 2017

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.

Sammattilaisten yhdistysten kokous 8.4.2017
Vakuudeksi
Risto Piekka
Risto Piekka
puheenjohtaja
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Kari Uittamo
Kari Uittamo
sihteeri

Lauantaivuorot
27.5. Sammatin Sampo

Markus Saarinen

info@sammatinsampo.fi

Jarkko Holappa

karjalohja.sammatti@lions.fi

10.6. Sammatti2017

Tero Hanninen

tero.hanninen@ithanninen.fi

17.6. Sammatin Martat

Eeva Kainulainen

kainulainen.em@gmail.com

23.6. Sammatin Kokoomus

Jouni Leijola

jouni.leijola@gmail.com

1.7. Lohilammen kyläyhdistys

Outi Holappa

outi.holappa@dnainternet.net

8.7. Sammatin Maaseutunaiset

Anja Hänninen

anja.s.hanninen@gmail.com

15.7. Paikkarin Martat

Marjaleena Hartikainen

hartikainen.marjaleena@gmail.com

22.7. Sammatin Solmut

Jyrki Saarinen

jyrki.saarinen@lohja.fi

29.7. Sammatin Maamiesseura

Kalle Harjuranta

kalle.harjuranta@gmail.com

Annikki Brown

annikki.brown@gmail.com

12.8. Lähetystyön työryhmä

Kaisa Rinne

kaisaleenarinne@gmail.com

19.8. Sammatin VPK

Kalle Kaunisvaara

sammatinvpk@sammatinvpk.fi

26.8. Vanhempainyhdistys Viidakkorumpu

Heidi Tiainen

heidillepostia@gmail.com

2.9. G. N. E. Jälkeläiset

Pekka Paasialho

pka@luukku.com

9.9. Sammatin Nuorisoseura

Leila Mattila

mattilanleila@gmail.com

Seppo Iivonen

seppo@iivonet.net

3.6. Lions Club Karjalohja-Sammatti

5.8. Eläkeliitto

16.9. Sampoyhdistys
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KEVÄTKOKOUS
08.04.2017 klo 14.15 – 15.00
Sampaala, Sammatti

Pöytäkirja
1. Kokouksen avaus.
Kokoonkutsujaseuran pj Risto Piekka avasi kokouksen klo 14.15.
2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Osallistujien toteaminen.
Osallistujaluettelo liitteenä. Liite 1.
4. Järjestäytyminen
- puheenjohtajaksi valittiin Risto Piekka
- sihteeriksi valittiin Kari Uittamo
- pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Kalle Harjuranta ja Tero Hanninen.
- pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina
5. Esityslistan hyväksyminen.
Kutsun yhteydessä lähetetty esityslista hyväksyttiin.
6. Kesätorisäännön käsittely.
Käsiteltiin kesätorisääntö. Vuoden 2016 sääntöjä muutettiin seuraavasti:





Liite 2

kokouksen järjestelyistä vastaa kokouksen valitsema yhdistys
uuden järjestön sijoittaminen keskiviikkovuoroon poistettiin.
kahvin ja kahvileivän hinnaksi päätettiin 2 EUR
hyväksyttiin arvoille ns tukkualennus viimeisen myyntitunnin ajalle
tehtiin asiaankuuluvat päivämäärätarkennukset

7. Kesätorin kehittäminen.
Kokous esitti kiitokset Maaseutunaisille ’torirahaston’ ylläpidosta
 uusi telttakatos (Jore) maksaa 265 EUR + rahti. Päätettiin hankkia uusi katos, asiaa
selvittänyt Antero Sarakivi tilaa sen.
 telttakatoksen ja muitten juoksevien torikulujen kattamiseksi kaikilta
torikahvitukseen osallistuvilta seuroilta peritään 25 EUR.
 Maaseutunaiset paistavat ja myyvät vohveleita toripäivinä 10.6 – 29.7.
8. Torivuorojen jakaminen.
Merkittiin tiedoksi Sammatti2017 edustajan Tero Hannisen selvitys juhlavuoden
tapahtumista.
Ns ykköskorin vuorojen ajaksi päätettiin 10.6 – 29.7 välinen aika.
Sammatti2017:lle myönnettiin torivuoro 10.6.

Ykköskoriin tuli edellisen lisäksi 7 yhdistystä ja kakkoseen 9.
Lauantaivuorot jaettiin arpomalla em jaottelun mukaisesti.
Torivuorolista laitetaan mm torin ilmoitustaululle ja Sammattiseuran kotisivuille.
Keskiviikkovuoroille ei ollut halukkaita yhdistyksiä.
Lauantaivuorolista liitteenä. Liite 3.
9. Informaatio Paikkarin torpasta.
Merkittiin tiedoksi puheenjohtajan suullinen esitys Paikkarin torpan, sen alueen kiinteistöjen
ja maisemanhoitoon liittyvistä suunnitelmista.
10. Seuraava kokous ja koollekutsujan valitseminen.
Päätettiin, että kokoonkutsujana toimii Sammattiseura.
Seuraava kokous pidetään 16.09.2017 klo 13.00 aiheena kesän torikokemukset.
Kokouspaikaksi valittiin Sampaala.

11. Muut mahdolliset asiat.
Muita asioita ei ollut.
12. Kokouksen päättäminen.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.00
Pöytäkirjan vakuudeksi
Risto Piekka
Risto Piekka, puheenjohtaja

Kari Uittamo
Kari Uittamo, sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu
Lohja 10.4.2017

Lohja 10.4.2017

Kalle Harjuranta
Kalle Harjuranta

Tero Hanninen
Tero Hanninen

Paluu

TORIKARTTA

Paluu

Sammattilaisten järjestöjen kesätorin syyskokous

Sammattilaiset järjestöt

Aika:
Paikka:

Kesätori, syyskokous 2017

16.9.2017 klo 13.00 – 13.20
Sampaala

Pöytäkirja
1. Kokouksen avaus.
Kokoonkutsuja, Sammattiseuran pj Risto Piekka avasi kokouksen klo 13.00
2. Järjestäytyminen.
 Puheenjohtajan valinta, puheenjohtajaksi valittiin Risto Piekka
 Sihteerin valinta, sihteeriksi valittiin Kari Uittamo
 Pöytäkirjantarkastajien valinta, pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kaisa Rinne ja Kalle
Harjuranta
3. Osallistujien toteaminen.
Paikalla oli edustajia 7 yhdistyksestä. Osallistujaluettelo liitteenä.
4. Kokemukset kesätorista 2017.
 Olennaisena osana torielämään kuuluva seurustelu on lisääntynyt.
 On esitetty, että tori voisi alkaa keväällä vähän aikaisemmin.
 On esitetty, että kahvitusvuorossa oleva yhdistys vastaisi osaltaan siitä, että LänsiUusimaa-lehden tapahtumailmoituksessa aina näkyisi toriaika ja järjestävän
yhdistyksen nimi.
5. Huomioonotettavaa vuonna 2018.
Kesällä on hankittu uusi telttakatos ja termoskannu. Niitten kulujen jälkeen kesätoritilillä on
n 61 €.
6. Suomi 100 vuotta.
Ei pöytäkirjamerkintää. Yhdistyksen edustaja ei ollut läsnä.
7. Muuta mahdolliset Sammattiin liittyvät asiat.
Toriteltan lainaamisen pelisäännöistä (kuka päättää, hinta) sovitaan kevätkokouksessa 2018
ja siihen asti lainaamisesta päättää Kari Uittamo.
8. Informaatio Paikkarin torpan tilanteesta.
Merkittiin tiedoksi puheenjohtajan suullinen informaatio Paikkarin torpan, torpan alueen ja
matkailumajan tilanteesta.

9. Muut mahdolliset asiat.
Ei pöytäkirjamerkintää.
10. Kokouksen päättäminen.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.20
Pöytäkirjan vakuudeksi

Risto Piekka

Kari Uittamo

Risto Piekka
Puheenjohtaja

Kari Uittamo
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Sammatti 16.9.2017

17.9.2017

Kaisa Rinne
Kaisa Rinne

Kalle Harjuranta
Kalle Harjuranta

Paluu

