
 
 
Omaleimaista ja ainutlaatuista Hakkapeliittatapahtumaa vietetään 4.-5.8.2018 Tammelassa 40. kerran. 

Hakkapeliittatapahtuma  
          
4. - 5. 8. 2018  
Juhlavuosi 40 -vuotta   
 
 

Arvoisat säätyläiset, hyvä rahvas!   
 
Tammelan Nuorisoseura Aura toivottaa vanhat ja uudet torikauppiaat tervetulleiksi perinteiseen 
Hakkapeliittatapahtumaan, jota vietetään Tammelan Mustialassa tänä vuonna 40. kerran. Arvostusta 
nauttiva tapahtumamme on ensimmäinen teemaltaan historiaan nojaava tapahtuma Suomessa. 
Kunnioittakaamme sen pitkää ikää noudattamalla tässä kirjeessä annettuja ohjeita.  
 
Juhlavuoden teema on kaupankäynti. Tapahtuman aloittaa historiallinen jumalanpalvelus, jonka 
jälkeen seurataan väenottokäskyä kirkonmäellä. Mustialaan pystytetty sotilasleiri, kuningaspari, 
juhlapuheet, ratsukot, työnäytökset ja 1600-luvun pitopöytä ovat kaksipäiväisen tapahtuman 
runkona. Torilla esiintymislavalla nähdään mm. hoviväen tanssivan, kuullaan 1600-luvun 
musiikkiesityksiä ja seurataan kuvaelmaa. Sunnuntaina väenotto toteutetaan uudelleen Mustialassa. 
Ohjelma on kokonaisuudessaan luettavissa www-sivuilta sitä mukaa, kun esiintyjät varmistuvat. 
 
 

Varausohjeet markkinatorille ja taksat vuodelle 2018 
 
Toripaikkamaksut (alv 0%) 
 
tila: hinta: 
 
2mx2m 70€ 
2mx4m 140€ 
2mx6m 210€ 
2mx8m 280€ 
 
 
 
Maalaispöytä (kapea lankkupöytä) 
ei katosta 
40 €/m 
 
 
 

Varaus tapahtuu palauttamalla oheinen 
torimyyjäkaavake sekä tosite maksetusta 
toripaikkamaksusta torivalvojalle tai 
ilmoittautumalla sähköisesti 
www.nsaura.fi/hakkapeliittatapahtuma. 15.6. 
mennessä 
  
Saaja Tammelan Ns Aura FI69 5025 9540 
0128 47 
  
Torimaksuun sisältyy yövartiointi perjantai-
illasta 3.8. sunnuntaiaamuun 5.8. Järjestäjän 
vakuutukset eivät kata torimyyjän 
aiheuttamia vahinkoja. 
 

 
Ilmoittautuminen palautettava  
15.6.2018 mennessä! 
 

2 x 2 metrin myyntipaikkamaksuun sisältyy kaksi torimyyjälipuketta, 2 x 4 metriin neljä jne. 
Lipukkeet postitetaan heinäkuussa paikan varanneille torikirjeen mukana. Jos 
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torimyyjälippuja tarvitaan enemmän tai liput katoavat, joutuu myyjä lunastamaan 
sisäänpääsymaksun omalla kustannuksellaan hintaan 2 € kappale. 
 
Huom! 15.6.2018 jälkeen ilmoittautuneet menettävät etuoikeuden entiseen paikkaansa. 
Paikan varanneille lähetetään heinäkuun alkupuolella torikartta ja oma paikkanumero 
toimintaohjeineen. Mikäli tarvitset lisätietoa toriasioista, ota yhteyttä torivalvojaan. 
Yhteystiedot ovat tämän kirjeen lopussa. 
 

Torilla myytävät tuotteet: 
Torikauppiailla myynnissä olevien tuotteiden tulee olla ”1600-luvun hengen mukaisia”. KAIKKI 
MUOVITUOTTEET OVAT KIELLETTYJÄ, joten ostoksia ei Hakkapeliittatorilla pakata 
muovipusseihin. Elintarvikkeet voivat olla muovissa, jos kangas tai paperipussi on päällä. 
Esimerkiksi pitkillä pöytäliinoilla saa pahviset tai muoviset kuljetuslaatikot kätevästi katseilta 
piiloon pöydän alle. Varaa tällaisia naamiointivälineitä mukaan riittävästi. Tapahtuman 
järjestäjillä on oikeus vaatia torille sopimattomat tuotteet/myyntikojut/myyjät pois 
myynnistä/torilta.  
 
Arpojen myyjät voivat myydä arpoja vain omalta paikaltaan ilman huutelua. Äänekäs 
arpakaupittelu on herättänyt harmistusta toisissa myyjissä.  
 
Kahvin ja makkaran myyntiin on yksinoikeus Tammelan Ns. Auralla. Auran kojussa on 
myynnissä myös mehua, voileipää ja hernesoppaa. 

 
Elintarvikevalvonta:   
Nykyään elintarviketoimija tekee toiminnastaan aloitus- tai muutosilmoituksen. Tällaista 
elintarvikelain mukaista ilmoitusta ei tarvita, kun toimija on yksityinen henkilö tai toimintaa ei 
voida pitää elinkeinon harjoittamisena. Kaikkien alkuilmoituksen tehneiden liikkuvien 
elintarvikehuoneistojen tulee tiedottaa myyntitoiminnasta Hakkapeliittatapahtumassa FSTKYn 
alueelle.  
Lomake löytyy www.fstky.fi → yksiköt → ympäristöterveydenhuolto → lomakkeet → toimijan 
tiedotus liikkuvan elintarvikehuoneiston aikomuksesta toimia uudella paikkakunnalla.  
Alkutuottaja voi myydä omia alkutuotteitaan ilman erillistä ilmoitusta. Jokainen elintarviketoimija 
vastaa omista tuotteistaan ja toiminnastaan ja siitä, että lainsäädännön vaatimukset täyttyvät (esim. 
säilytyslämpötilat ja pakkausmerkinnät). 

 
Hakkapeliittatapahtuma – paperikassi: 
Hakkapeliittatapahtuman omaan valkoiseen paperikassiin on helppo pakata ostokset. Voit tilata 
kasseja etukäteen, tällöin hinta on 50 senttiä/kappale. Merkitse ilmoittautumiskaavakkeeseen 
montako kassia otat ja lisää summa toripaikkamaksuun. Maksetut kassit ovat noudettavissa 
Neuvonta-pisteestä lauantaiaamusta alkaen. Tapahtumassa kassit maksavat euron kappale. 
 
 

Torikojut: 
Jokainen torikauppias tekee myyntikojunsa itse. Pyöreät puut, riu’ut, heinäseipäät ja pintalaudat 
ovat parhaita runkoaineksia. Mikäli käytät putkirunkoa rakenteessa, tulee metalli häivyttää 
näkyvistä taitavasti. Materiaalit kauppiaiden täytyy tuoda itse mukanaan. Kojun voi kattaa vanhalla 
loimella tms. ”maanläheisellä” kankaalla. Emme hyväksy katekankaaksi ns. maastokuvioitua 
kangasta tai muovia! WWW-sivujen mainonta on hyväksyttävää ainoastaan käyntikorteissa. 
Havut ja koivut ovat hyviä koristeita. Sateen varalle kojun voi suojata muovilla, mutta muovi 



 
 
Omaleimaista ja ainutlaatuista Hakkapeliittatapahtumaa vietetään 4.-5.8.2018 Tammelassa 40. kerran. 

tulee piilottaa kankaan alle, se ei saa näkyä. Kattorakenteessa on huomioitava mahdollinen 
sadeveden valuminen, harjamallinen katto vaatii isomman tontin. Vesi ei saa valua naapurin 
puolelle. Näkyvät raitamarkiisit, valkoiset markiisit, putkijalat ja päivänvarjot yms.  ovat 
kiellettyjä, eikä niitä saa piiloon parilla koivulla. Kojujen ulkonäköön täytyy paneutua 
huolella. Myyjien kojut ovat oleellinen osa Hakkapeliittatapahtumaa, ja parhaat palkitaan 
jälleen kunniamaininnoin. Vasut, korit ja tynnyrit sopivat myyntiastioiksi, köydet ja lyhdyt 
rekvisiitaksi. Älä käytä näkyviin jääviä muovisia esineitä myöskään tuotteiden esillepanossa. 
Panostus myyntikojuun tuo paljon hyvää palautetta tapahtuman kävijöiltä. Torikansa nauttii 
huolellisesti tehdystä torin ilmeestä ja tunnelmasta.  
 

Torin pystytys: 
Torin pystytys alkaa perjantaina 3.8. klo 15 ja loppuu klo 22 mennessä. Lauantai-aamuna 4.8. klo 
10 on kaiken oltava valmiina ja autojen ehdottomasti niille varatuilla paikoitusalueilla. 

 
Torin purku: 
Torimyynti päättyy sunnuntaina klo 16, jonka jälkeen voi aloittaa kojujen purkamisen,  
ei aiemmin! Autot saavat ajaa alueelle aikaisintaan klo 16.15 torin sulkemisen jälkeen. 
Sujuvuuden vuoksi kannattaa purkaa koju kokonaan ennen auton tuomista. Seisottamalla 
autoa turhaan käytävällä hankaloituu sekä oma että muiden liikkuminen. 
 

Pukeutuminen: 
Jokainen torikauppias apulaisineen pukeutuu 1600-luvun asuihin. Tarkemmat ohjeet 
pukeutumisesta saat tämän kirjeen mukana olevasta liitteestä. Ns Aura vuokraa tarvittaessa vaatteet.  
Rahvaan asun vuokra on 15 euroa, mikäli pystyy palauttamaan asun pestynä ja 20 euroa, mikäli 
vaate jätetään neuvontaan pesemättömänä. Palauttamattomista vaatteista lähetämme 50 euron 
laskun. 
 

Majoittuminen: 
Kaikki majoittuminen alueella pitää hoitaa Mustialan kanssa, siis myös mahdolliset telttayöpymiset. 
Yhteystiedot löytyvät tässä kirjeessä olevasta majoituslapusta. 
 
 

Siispä iloisiin näkemiin 1600-luvulla! 
 
Tammelan Nuorisoseura Aura ry 
Hakkapeliittatoimikunta    
 
Ns Aura ry. pidättää oikeuden muutoksiin 
Myyjätietolomakkeen palautusosoite: 
 
Sari Vesander 
Liesjärventie 1032 
31350 Liesjärvi 
 
www.nsaura.fi  


