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KH 23.04.2018 § 85 
 Asian valmistelija:

 Hartolan markkinat järjestetään lauantaina 1.9.2018. Se on suurin
ja tunnetuin kunnan organisoima vuosittainen tapahtuma ja
kokoaa kunnan ydinkeskustaan yli 500 myyjää ja noin 20.000 -
30.000 kävijää yhden päivän aikana. Markkina-alue on
laajuudeltaan n. 4 ha. Tapahtuman organisoiminen vaatii
huomattavia järjestelyjä, jossa kunnan, kolmannen sektorin ja
yrittäjien välinen yhteistyö on keskeinen menestystekijä.
Paikalliset yrittäjät ymmärtävät markkinoiden positiivisen
merkityksen liiketoiminnalleen. Tapahtuma on myös merkittävä
kuntamarkkinointitilaisuus.

 Järjestelyt vuoden 2018 markkinoilla ovat seuraavat:

 Vuoden 2018 paikkamaksuihin ehdotetaan tehtäväksi pieniä (3- 5
euron) tarkistuksia keskeisimpien myyntipaikkojen osalta.
Perusteluna on se, että markkinoiden tulot eivät nykyisin kata
niiden järjestämisestä kunnalle aiheutuvia kuluja. Markkinoiden
järjestäminen ei voi olla kunnan verovaroin rahoitettavaa
toimintaa. Markkinoilla on noin 380 myyjää ja yli 600
myyntipaikkaa. Myyntipaikkojen määrä ei ole ollut viime vuosina
laskussa.

 Markkina-alueen kiinteistöt vastaavat itse piha-alueidensa
pysäköinnin valvonnasta ja tarvittavasta aitaamisesta, koska
kunnalle ei ole mahdollisuutta yksin valvoa kaikkien kiinteistöjen
pihoja. Paikallisten yrittäjien tarpeisiin jätettävät aukot
markkinapaikkarivistössä merkitään tasapuolisesti. Jos
kiinteistöjen omistajat/kauppiaat haluavat ostaa markkinapaikan
tai -aukon liikekiinteistönsä edestä, se on mahdollista, jos paikkoja
on vapaana.

 Ruoan myyntipisteet pyritään sijoittamaan siten, että mahdollisen
ruoan valmistuksen sivutuotteena syntyvät savut ja tuoksut eivät
aiheuttaisi ongelmia.

Kunnanjohtajan ehdotus

 1. Kunnanhallitus päättää 1.9.2018 järjestettävien Hartolan
markkinoiden myyntipaikkojen hinnat seuraavasti (sis. alv 24%):
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Ennakko-  Jälki-
   laskutus  laskutus

Toripaikat
 - ruudut 4x4 m 60 - 100 €  65 - 120 €
 - kulmapaikan lisämaksu 10 €  10 €

Kadunvarsipaikat
 - keskustien ja yhdystien  30 €/m  35 €/m
 risteysalue
 - Keskus- ja Yhdystien
   jalkakäytävä 25 €/m  30 €/m

 - Matkahuollon piha
   ja muut alueet 20 €/m  25 €/m

Ilmapallomyynti 30 €/m  35 €/m

Sähkö
 - tavallinen    20 €
 - voimavirta    30 €

Peli- ja näytösteltat, tivolit ja anniskelupaikat
 - hinta suhteutetaan edellä esitettyyn hintatasoon huomioiden

niiden vaatima tila ym. tarpeet

 2. Kunnanhallitus päättää määritellä markkina-alueeksi liitteenä
olevan kartan osoittaman alueen.

 3. Kunnanhallitus päättää, että markkinavastaavana toimii
Markku Tuukkanen, joka hyväksyy tapahtumaan liittyvät laskut.

 4. Kunnanhallitus päättää, että markkinasihteeriitiimiin nimetään
Marjut Virlander, Kati Pietinen ja Sari Laitinen.

Päätös Hyväksyttiin kohdat 1-4.


