
Leppävaara-seura ry järjestää 27. Rai� ikarnevaalit 
torstaina 6.9.2018 klo 11-20 Espoon Leppävaarassa 
Kauppakeskus Gallerian edessä olevalla Läkkitorilla 
ja Leppävaaranraitilla. Karnevaaleilla on ollut tuhan-
sia kävijöitä vuodesta toiseen. 
Huom! Uusi Rai� iksen loppumisaika!

Karnevaalit tarjoavat tu� uun tapaan loistavan foorumin 
paikallisille yrityksille, yhdistyksille ja yhteisöille tulla 
tekemään toimintaansa tutuksi. Rai� ikarnevaaleja tullaan 
mainostamaan Sellon ja Gallerian valotauluilla, Lepuski-
lehdessä, Minne mennä -palstoilla, ne� isivustoilla, 
ulkomainoksilla, julisteilla, jne. Tule siis esille JuhlaRai� i-
karnevaaleille! Päivä on täynnä musiikkiesityksiä 
Läkkitorin lavalla.
 
Rai� ikarnevaalit® on Leppävaara-seura ry:n mieluinen 
tapahtuma, jonka seura järjestää paikallisten yhteistyö-
kumppaneiden ja Espoon kaupungin tuella sekä paik-
kamyynnistä saaduilla varoilla. Yhteistyössä on mukana 
myös TMK Tori- ja markkinakaupan palvelukeskus Oy.

PAIKKOJEN ENNAKKOMYYNTI ON ALKANUT! 
VARAA PAIKKASI HETI, SILLÄ PAIKKOJA ON 
RAJOITETUSTI!
 
Esi� ely- ja myyntipaikat karnevaalialueelle myydään 
nyt! Varauksen voi tehdä sähköpostitse. Myytävät paikat 
sijaitsevat sekä Läkkitorilla e� ä Leppävaaranraitilla. Paikat 
myydään varausjärjestyksessä ja paikkanumerot ilmoi-
tetaan sähköpostitse Paikkainfossa  viimeistään elokuun 
puolivälissä. Laskut varatuista paikoista lähetetään al-
kukesästä. HUOM! Vain laskun maksaminen varmistaa 
paikan. 
 
PAIKAT
 
• Paikkojen koko on 4 x 4 metriä.
 Vaihtoehtoisesti voi varata puolikkaan paikan 
 tel� aosuudella 
• 2 x 4 m (ei omalla teltalla).
• Lisäksi on muutamia 2 x 2 m -paikkoja.
 
TELTAT, PÖYDÄT JA TUOLIT
 
Teltan, pöydät ja tuolit voi vuokrata järjestäjän 
kau� a. Vuokra lisätään paikkamaksuun. Tilatut teltat, 
pöydät ja tuolit kasataan ja puretaan TMK:n puolesta.
 
Paikalle voi tuoda myös oman teltan, pöydät ja tuolit, 
joiden kuljetuksesta, kasaamisesta ja purkamisesta paikan 
vuokraaja vastaa itse. Vaikka oma tel� a olisi pienempikin, 
paikasta maksetaan paikan koon mukaan. Omassa teltas-
sa täytyy olla asialliset painot, e� ei tel� a tuulessa lähde 
paikaltaan. Tällaisissa onne� omuustapauksissa asiakas 
on korvausvelvollinen aiheutetuista vahingoista. Kaikilla 
paikoilla täytyy olla tel� a. 
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HINNAT
 
Paikka/pvä:
• 4 x 4 m paikka 90 euroa (alv 0%)
• 2 x 4 m puolikas paikka 45 euroa (alv 0%) 
 (Huom! Tähän vaihtoehtoon lisätään myös 
 teltt aosuushinta)
•  2 x 2 m paikka 70 euroa (alv 0%)
 
Teltat, pöydät, tuolit ja sähkö /päivä:
• 4 x 4 m teltt a (pystytett ynä ja purett una) 100,00 e 
 (sis. alv 24%)
• 2 x 4 m teltt aosuus (pystytett ynä ja purett una) 50,00 e 
 (sis. alv 24%)
• 2 x 2 m teltt a (pystytett ynä ja purett una) 70,00 e 
 (sis. alv 24%)
• Pöytä, (pituus noin 2 m, leveys noin 60 cm) 10 e/kpl 
 (sis. alv 24%)
• Tuoli 5 e/kpl (sis. alv 24 %)
•  Sähkö 5 e (sis. alv 24 %)
 
ILMOITTAKAA PAIKKAA VARATESSANNE:
•  Yhteyshenkilön kontaktitiedot 
 (nimi, sähköposti ja puhelinnumero)
•  Laskutusosoite (lähetetäänkö lasku 
 PDF-tiedostona sähköpostilla vai paperilaskutus  
 postitse)
•  Haluatt eko vuokrata teltan, pöytiä tai tuoleja
•  Onko teltalla tarvett a sähköön (varaajalla täytyy  
 olla oma ulkokäy� öön sopiva jatkojohto)
•  Onko teltalla elintarvikemyyntiä
 
Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään. Paikkavarauksen 
peruuntuessa 13.7.2018 jälkeen varauksesta joutuu mak-
samaan 50 % varausmaksuista ja 1.8.2018 jälkeen 100 % 
varausmaksuista. Jos tapahtuma jostain syystä peruuntuu, 
palautetaan maksut kokonaisuudessaan varaajille.
 
Yhteistyökumppanimme Tori- ja markkinakaupan 
palvelukeskus Oy (TMK) on mukana tapahtumassa 
toimi� amalla tel� oja, pöytiä ja tuoleja.  
 
Tervetuloa perinteiseen Rai� ikarnevaalien juhlahumuun!
Toivomme, e� ä kaikille tulee oikein hyvä ja riemuisa 
päivä!
 
Ystävällisin JuhlaRai� isterveisin
 
Harri Halme
Raitt ikarnevaalit 2018 -paikkamyyntikoordinaatt ori
 
Paikkavaraukset ja -tiedustelut sähköpostitse:
rai� ikarnevaalit.lepuski@gmail.com
 
www.rai� ikarnevaalit.� 
Leppävaara-seura ry
www.lepuski.� 


