
MARKKINATORI JA OSTA TILALTA! – PÄIVÄ 
15.9.2018 klo 10–15 lammas- ja vuohipäivien yhteydessä Ilmajoella 

 

Hyvä tuottaja/yrittäjä! 

 

Syksyllä järjestetään jälleen lammas- ja vuohipäivät sekä Sedun avoimet ovet (pe 14. – la 15.9.2018) Ilmajoen 

maatalousoppilaitoksella (Ilmajoentie 525, 60800 Ilmajoki). Tapahtuma järjestetään yhteistyössä Etelä-

Pohjanmaan ProAgrian, Seinäjoen ammattikorkeakoulun ja Koulutuskeskus Sedun kanssa.  

 

Perjantaina järjestetään lammas- ja vuohiaiheisia luentoja. Lauantaina taas on vuorossa yritysten ja 

yhdistysten markkinatori sekä samassa yhteydessä Osta tilalta! – päivän teeman mukaisesti tuottajatori. 

Näiden lisäksi lauantaina pidetään pässinäyttely ja -huutokauppa sekä Sedun avoimet ovet, jossa on runsaasti 

erityisesti lapsiperheille suunnattua ohjelmaa kuten paimennusnäytöksiä ja esillä on koulutilan koneita ja 

eläimiä.  

 

Myyntipaikoista sisäpaikat sijaitsevat ulkohallissa pässikehän vieressä ja ulkopaikat hallin välittömässä 

läheisyydessä. Sisäpaikkoja on rajoitettu määrä ja ne täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä (vain yksi paikka 

myyjää kohti). Sisäpaikan koko on 2x2 m, ja sen hinta on 40 e + alv. Ulkopaikan hinta on 30 e + alv (koko 

vapaavalintainen), ja sinne voi halutessaan tuoda oman myyntiteltan tai myymäläauton (järjestäjä ei tarjoa 

telttoja). Myyntipöydät on tuotava itse. Kaikille paikoille on mahdollista saada sähkö, mutta sitä varten on 

tuotava omat jatkojohdot. Jokainen myyjä vastaa itse omista tilapäismyyntiluvistaan sekä tarvitsemistaan 

kylmälaitteista. Myyntiteltta (3x3 m) on mahdollista varata Maiserista hintaan 215 e/kpl + alv (sisältää 

kuljetuksen paikanpäälle, kasauksen ja purun). Telttavaraukset on tehtävä viimeistään pe 31.8 (Jari Isohella, 

jari@maiseri.fi, 0400 680866). Teltan voi varata myös yhdessä toisen myyjän kanssa. 

 

Ilmoittautuminen myyjäksi pe 7.9 mennessä mieluiten sähköpostilla silja.alamikkotervo@proagria.fi tai 

vaihtoehtoisesti soittamalla puh. 043 827 3713. Kerro ilmoittautumisen yhteydessä yrityksen/myyjän nimi, 

osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja mahdollinen nettisivujen osoite. Mainitse lisäksi paikkatoive sekä 

tarvitsemasi ulkopaikan koko, ja toimita lyhyt esittely tai kuvaus 

myytävistä tuotteista.  

 

Ilmoittautuneille lähetetään yksityiskohtaisempaa tietoa 

tapahtuman järjestelyistä ilmoittautumisajan päätyttyä. 

Lisätiedot:  

Silja Alamikkotervo, puh. 043 827 3713 tai 

silja.alamikkotervo@proagria.fi 

 

https://etela-pohjanmaa.proagria.fi/tapahtumat/lammas-ja-

vuohipaivat-ilmajoella-10205 

 

Tervetuloa mukaan koko perheen tapahtumaan! 
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