Ohjeita puolueille, jotka tulevat tekemään vaalityötä Loviisan torilla
Varaa toripaikka etukäteen


Varaa toripaikka torivalvojalta hyvissä ajoin, viimeistään kahta päivää ennen kuin aiotte
tulla torille. Puolueille arkitoripaikka on maksuton, markkinoilla paikka maksaa puolet
vahvistetusta markkinapaikkahinnasta.



Varmista torin aukioloajat ja muut tapahtumat torivalvojalta tai kaupungin verkkosivuilta
www.loviisa.fi/toritjamarkkinat.



Varaa riittävän suuri paikka suunnittelemaasi toimintaan. Mieti etukäteen, mitä
vaalikojussanne tapahtuu. Keskustele torivalvojan kanssa varausta tehdessäsi, mikä on
oikea paikkakoko. Kaiken toiminnan – omien esittelijöiden, kojussa vierailevien,
mahdollisen tarjoilun ja mainosauton – on mahduttava varatun paikan sisään. Käytävät
pidetään vapaina toriturvallisuuden ja sujuvan torilla asioimisen varmistamiseksi. Käytävillä
ei ole sallittua jakaa vaalimainoksia, eikä niitä saa käyttää myyntipaikkoina.



Ilmoita varausta tehdessäsi, aiotko tarjoilla elintarvikkeita tai grillituotteita, jolloin voidaan
huomioida tarvittavat 4 metrin turvavälit viereisiin kojuihin.



Torivalvoja jakaa paikat huomioiden torin vuosipaikkalaisten vakiopaikat.



Jos olet tulossa torille varsinaisen toriajan ulkopuolella (talvella ti, to ja la klo 7–13, kesällä
ma–la klo 7–14), toritapahtumaan on haettava erillinen lupa. Tee vapaamuotoinen
hakemus torivalvojalle sähköpostitse teija.aalto@loviisa.fi tai puhelimitse 044 565 1188.

Elintarvikeilmoitus


Elintarvikkeiden tilapäistä myyntiä ja tarjoilua koskevat ohjeet: Porvoon terveydensuojelu,
puh. 040 168 8844 (arkisin klo 9–12), terveydensuojelu@porvoo.fi,
www.porvoo.fi/terveydensuojelu.

Muista perua paikkasi, jos et tulekaan


Jos ette jostain syystä pääsekään tulemaan torille, peruuta varaamasi paikka mieluiten
edellisenä päivänä tai viimeistään samana aamuna heti kello 7 jälkeen torin avauduttua.
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Toimi joustavasti toripäivänä


Huomioi, että torin pysäköintipaikat on tarkoitettu korkeintaan 2 tunnin pysäköintiin ja
erityisesti torin asiakkaille. Omat autot voi pysäköidä esimerkiksi kirkon edustalla olevalle
pysäköintialueelle.



Vaalimainoksia ei saa kiinnittää torin mainospylväisiin.



Vie torilla syntyvät jätteet jätepuristajaan. Kysy tarvittava koodi torivalvojalta.



Kunnioita torilla elinkeinotoimintaa harjoittavia torimyyjiä. Ethän häiritse tai houkuttele
heidän asiakkaitaan kesken kaupanteon myyntikojujen edustalla.



Toripaikan varaaja on vastuussa siitä, että kaikki omassa kojussa työskentelevät tietävät ja
tuntevat torin toimintasäännöt. Muista antaa ohjeet myös kojua purkamaan jääville
henkilöille. Jokaisella torikojulla on oltava aina yksi nimetty yhteyshenkilö (esimerkiksi
toripaikan varaaja), joka on tavoitettavissa toripäivän ajan.

Tervetuloa Loviisan torille!
Lisätietoja: torivalvoja Teija Aalto, puh. 044 565 1188, teija.aalto@loviisa.fi
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