
Kutsu Pienoisjunatreffeille 2023 
 
Suomen Rautatiemuseo järjestää perinteisen Pienoisjunatreffit -tapahtuman Hyvinkäällä 20.-21. toukokuuta. 
Tästä kutsusta löydät tietoa tulevasta tapahtumastamme. 
 
Päivien ohjelma pähkinänkuoressa: 
 
Tapahtuma on avoinna yleisölle la klo 10-17 ja su klo 10-16. Näytteilleasettajille on osastojen pystytysaikaa 
perjantaina 19.5. klo 12-21, sekä lauantaina 20.5. klo 8-10. Osastojen purkuaikaa on sunnuntaina 21.5. klo 
16-20. Kulku osastoille on estynyt em. aikojen ulkopuolella tilankäytöllisistä syistä johtuen. Huomioikaa, että 
museon hallit ovat toukokuussa vielä kylmiä. 
 
Näytteilleasettajien kesken järjestetään lauantaina klo 17.45-19.30 iltatilaisuus, jossa on luvassa mukavaa 
yhdessä oleilua ruokailun (maksu max. 25 €) sekä (pienois)rautatieteemaisen ohjelman merkeissä.  
 
Näytteilleasettajien on mahdollista myydä tarpeetonta pienoisrautatiemateriaaliansa omalta 
näyttelyosastoltaan kiinteää 5 € myyntimaksua vastaan. Myyntimaksu on henkilökohtainen. Yksityinen 
myynti ilman näyttelyosastoa onnistuu myyntipöytämaksua vastaan (katso alempaa). 
 
Museo tarjoaa näytteilleasettajille lauantaina ja sunnuntaina pientä välipalaa.  
 
Kaupalliset toimijat: 
 
Pienoisrautatiealan kauppiaat / yritykset voivat osallistua tapahtumaan myyntiosastolla. Kaupallisilta 
toimijoilta perimme hinnastomme mukaisen myyntipaikkamaksun. 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) maanantaihin 10. huhtikuuta 
mennessä. Tarvitsemme seuraavat tiedot: 
 

• Realistinen tilantarve 
• Pöytien, sähkön ym. tarve (pyrimme järjestämään pöytiä mahdollisuuksien mukaan) 
• Osaston nimi osastokylttiä varten (sekä tieto näytteilleasettaja / kaupallinen toimija) 
• Osastolla päivystävien henkilöiden lukumäärä la / su (kulkukortteja ja välipalatilausta varten)  
• Tieto mahdollisesta erikoisruokavaliosta 

 
Tervetulleita ovat niin ratakokonaisuudet, yksittäiset pienoismallit kuin työnäytöksetkin. Pystymme 
sijoittamaan näyttelyyn rajoitetun määrän kookkaita kokoonpanoja. Osaston suurin mahdollinen leveys on 
paikasta riippuen joko 3m tai 1,5m. Tilankäytön suunnittelussa pyrimme mahdollisuuksien mukaan 
huomioimaan toiveita tasapuolisesti. 
 
Iltatilaisuuteen on ilmoittauduttava etukäteen sähköpostitse torstaihin 11.5 klo 12.00 mennessä Iiro Niemelle. 
Otamme mielellämme tilaisuuteen myös harrastajien omia esityksiä, ehdottakaa ajatuksianne.  
 
Julkaisemme tapahtuman näytteilleasettajalistan web -sivuillamme. 
 
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.  
 
Tervetuloa mukaan! 


