Pienoisjunatreffit 2018:
Kiitokset ilmoittautumisesta Suomen Rautatiemuseon Pienoisjunatreffeille 19.-20.5.2018. Mikäli ette vielä ole
ilmoittaneet tilantarvettanne tai tapahtumaan osallistuvia henkilöitä Rautatiemuseolle, pyydämme tekemään
sen tapahtuman organisoinnin helpottamiseksi mahdollisimman nopeasti. Kerhojen ja harrastusryhmien
vastuuhenkilöitä / näyttelypäälliköitä pyydämme välittämään tapahtuman tiedotteen ja mm. iltatilaisuuden
ilmoittautumisohjeet jäsenistöillensä. Tapahtuma järjestetään pääosin museon näyttelyhalleissa, jotka ovat
viileitä tiloja. Pyydämme huomioimaan tämän vaatetuksessa (mm. paksupohjaiset kengät).
Päivien ohjelma:
Perjantai 18.5
Klo 15-22

Pystytysaikaa näytteilleasettajille. (Ennakkoilmoituksella myös aikaisempi pystytysaika on
järjestettävissä)

Lauantai 19.5
Klo 8-10

Pystytysaikaa näytteilleasettajille. Ei ajoneuvoliikennettä halliin lauantaina

Klo 10-17

Ovet avoinna yleisölle.

Klo 17-18

Vapaata oleskelua ja siirtyminen illanviettopaikkaan.

Klo 18-20

Iltatilaisuus näytteilleasettajille. Ohjelmaa ja ruokailu. (Ennakkoilmoittautuminen ja
ruokailumaksu)

Iltatilaisuus:
Tilaisuus järjestetään Suomen Rautatiemuseon puistossa asemarakennuksessa. Tilaisuuden
osallistumismaksu on 25 euroa, hinta sisältää ruokailun. Illan aikana on näytteilleasettajilla mahdollisuus
harrastusta sivuaville esityksille. Ilmoitatko, jos mielessäsi on jokin ko. ajatus. Tilaisuudessa järjestetään
ruokailun ja esitysten lisäksi rautatieaiheinen tietokilpailu, jossa parhaat palkitaan. Lisäksi arvotaan kaikkien
osallistuneiden kesken pienoisrautatieaiheisia palkintoja.
Iltatilaisuuteen on ilmoittauduttava etukäteen sähköpostitse keskiviikkoon 9.5 klo 12.00 mennessä Iiro
Niemelle, iiro.niemi(at)rautatiemuseo.fi. Mainitkaa mahdollisesta erikoisruokavaliosta.
Iltatilaisuus maksetaan lauantain kuluessa museon lipunmyyntiin, joko kortilla tai käteisellä klo 17.00
mennessä. Maksua vastaan saa ruokalipun.

Sunnuntai 20.5
Klo 9-10

Huoltoaikaa näytteilleasettajille.

Klo 10-17

Ovet avoinna yleisölle.

Klo 17-22

Purkuaikaa näytteilleasettajille. (Maanantaina tarvittaessa mahdollisuus jatkaa aamulla)

Second hand myyntipöytä:
Tapahtumaan järjestetään ei kaupallisille näytteilleasettajille yhteismyyntipöytä, jota museokaupan
henkilökunta hoitaa. Näytteilleasettajat voivat tuoda pöytään second hand tuotteitaan myytäväksi.
Rautatiemuseo ottaa 20% myyntipalkkion tuotteiden hinnoista. Jotta kaupankäynti sujuu ongelmitta ja
myyntituotto saadaan ohjattua oikein oikeille henkilöille, toimi seuraavasti tuodessasi second hand tavaraa
pöydälle myyntiin:


Tee myyntituotteistasi Museon kassaa varten nimelläsi varustettu selkeä lista. Tuotteiden tulee olla
listassa numeroituna, tuotenimike kuvailtuna ja myyntihinnat merkittynä. Toivomme, että lista olisi
koneella kirjoitettu.
Esimerkki:
IN1 höyryveturi BR80 N 1:160
IN2 Roco raideosa H0 1:87 (10 kpl)
jne…



30 Eur
2 Eur / kpl

Merkitse myyntituotteisiisi selkeästi listan mukaiset numerot, sekä tuotteiden hinnat.

Museo maksaa saadun myyntituoton tilille, tilitiedot voi ilmoittaa päivien aikana museon kassalle.

Näytteilleasettajien välipalat:
Museo tarjoaa sekä lauantaina että sunnuntaina ei kaupallisille näytteilleasettajille veloituksetta pientä
välipalaa: sämpylöitä, pullaa sekä kahvia, teetä ja mehua. Ilmoittakaa mahdolliset ruoka-aineallergiat /
erikoisruokavaliot. Välipalat jaetaan aamupäivisin esittelypisteille ja kahvi- / tee- / mehupiste järjestetään
näyttelyhalliin. Kahvia ja teetä saa näytteilleasettajakortilla veloituksetta myös museon kesäkahvilasta.
Kaupalliset näytteilleasettajat voivat tilata em. välipalat maksua vastaan, joka on 10 € / hlö / päivä.
Pyydämme toimittamaan mahdolliset välipalatilaustiedot sekä laskutustietonne museolle keskiviikkoon 9.5
klo 12.00 mennessä.

Oheisohjelmaa:
Lauantaina 19.5. Perinnejuna Valtteri ajaa yleisöajon Helsinki – Rautatiemuseo – Helsinki. Valtteri tekee
matkalla pysähdykset Tikkurilassa ja Järvenpäässä. Lisätietoja web -sivuillamme.
Ennakkoliput: https://webshop.trafiikki.fi/matkalippu_perinnejuna_valtteriin_1952018
Lauantaina voi museon puistossa nauttia markkinatunnelmasta, perinteiset karjalaiset markkinat ovat
vierailijoille avoinna klo 10–15.

Mahdollisia muita kysymyksiä sekä toiveita voi esittää alla mainituille yhteyshenkilöille. Tapahtuman layout
lähetetään nähtäväksi lähipäivinä.
iiro.niemi(at)rautatiemuseo.fi; puh. 040 862 5247
jenni.sourama(at)rautatiemuseo.fi; puh. 040 581 4001

Lämpimästi Tervetuloa!
P.S. Halleissamme on edelleen ehkä kylmä… 

