Kutsu Pienoisjunatreffeille 2019
Suomen Rautatiemuseon järjestämä Pienoisjunatreffit -tapahtuma 18-19. toukokuuta on monipuolinen
pienoisrautatieviikonloppu, jossa on monenlaista nähtävää ja koettavaa niin harrastajille kuin suurelle
yleisöllekin. Pystymme sijoittamaan kevään 2019 näyttelyyn rajoitetun määrän kookkaita kokoonpanoja.
Osaston suurin mahdollinen leveys on 3m tai 1,5m. Em. osastojen toinen pitkä sivu rajautuu kiinteään
esteeseen (seinä tai kiskokalustoyksikkö). Tilankäytön suunnittelussa pyrimme mahdollisuuksien mukaan
huomioimaan toiveita tasapuolisesti.
Päivien ohjelma pähkinänkuoressa:
Tapahtuma on avoinna yleisölle la klo 10-17 ja su klo 10-16. Näytteilleasettajille on osastojen pystytysaikaa
perjantaina 17.5. klo 12-21, sekä lauantaina 18.5. klo 8-10. Osastojen purkuaikaa on sunnuntaina 19.5. klo
16-20. Kulku osastoille on estynyt em. aikojen ulkopuolella tilankäytöllisistä syistä johtuen. Huomioikaa, että
museon hallit voivat olla toukokuussa vielä melko viileitä.
Näytteilleasettajien kesken järjestetään lauantaina klo 18-20 iltatilaisuus, jossa on luvassa mukavaa
yhdessäoleilua ruokailun (maksu 25€) sekä (pienois)rautatieteemaisen ohjelman merkeissä.
Näytteilleasettajien on mahdollista myydä tarpeetonta pienoisrautatiemateriaaliansa second hand
myyntipöydässä. Museo hoitaa myynnin ja ottaa 20% myyntipalkkion myydyistä tuotteista. Kysy ohjeita sivun
alalaidassa mainituilta yhteyshenkilöiltä, jos haluat tuoda tavaraa second hand myyntiin.
Museo tarjoaa näytteilleasettajille lauantaina ja sunnuntaina pientä välipalaa.
Kaupalliset toimijat:
Pienoisrautatiealan kauppiaat voivat osallistua tapahtumaan myyntiosastolla. Kaupallisilta toimijoilta
perimme hinnastomme mukaisen myyntipaikkamaksun, mikä laskutetaan etukäteen. Osaston koko
neuvotellaan tilanteen mukaan.
•
•
•

Yksi myyntipöytä (yksi noin 2m² pöytä) 2 pv = 37,50 €
Myyntiosasto (koko tilanteen mukaan) 2 pv = 75,00 €
Välipalat ennakkotilauksella 10,00 € / hlö / päivä. (Vaihtoehtoisesti kahviomme on käytettävissä)

Tapahtumaan näytteilleasettajaksi / kauppiaaksi ilmoittautuminen:
Ilmoittaudu sähköpostitse Iiro Niemelle (iiro.niemi(at)rautatiemuseo.fi) keskiviikkoon 17. huhtikuuta
mennessä. Tarvitsemme seuraavat tiedot:
•
•
•
•
•

Realistinen tilantarve
Pöytien, sähkön ym. tarve (pöydät pyritään hoitamaan talon puolesta)
Osaston nimi (sekä tieto näytteilleasettaja / kauppias)
Osastolla päivystävien henkilöiden nimet (La/Su. nimikylttejä ja välipalatilausta varten)
Tieto mahdollisesta erikoisruokavaliosta

Tervetulleita ovat niin ratakokonaisuudet, yksittäiset pienoismallit kuin työnäytöksetkin.
Iltatilaisuuteen on ilmoittauduttava etukäteen sähköpostitse torstaihin 9.5 klo 12.00 mennessä Iiro Niemelle.
Otamme mielellämme tilaisuuteen myös harrastajien omia esityksiä, ehdottakaa ajatuksianne.
Lisätietoja:
iiro.niemi(at)rautatiemuseo.fi; puh. 040 862 5247
jenni.sourama(at)rautatiemuseo.fi; puh. 040 581 4001
Ilmoittautuneille lähetetään myöhemmin tarkemmat tiedot tapahtumasta sekä iltatilaisuudesta. Tarkempia
tietoja päivitämme myös web-sivuillemme: https://rautatiemuseo.fi/fi/pienoisjunatreffit-2019
Tervetuloa mukaan!

