
 

AURAN ILTATORIN SÄÄNNÖT kesällä 2022 

1. Auran iltatoria pidetään Auraamon pihassa (Turuntie 1) kesäaikana tiistaisin klo 17-19. Iltatori alkaa 24.5. 
ja päättyy 9.8. 

2. Iltatorin aukioloaikaan on myyjien noudatettava Auran kunnan järjestyssääntöä, poliisi- ja 
rakennusjärjestystä ja terveydenhoitolakia ja -asetusta sekä niiden nojalla annettuja ohjeita ja määräyksiä. 
Myyntiä saa harjoittaa vain sovittuna aikana iltatorin aikaan tiistaisin klo 17-19. Muista mahdollisista ajoista 
tulee erikseen sopia kunnan kehittämisjohtaja Anna-Mari Alkion kanssa. Kaupan poissiirtäminen torilta on 
tapahduttava viimeistään klo 20.00. Kunta voi erityisistä syistä tilapäisesti lyhentää tai pidentää 
myyntiaikaa.  

3. Iltatorien käytännön järjestelyistä vastaa Auran kunta yhteistyössä Auran Yrittäjien sekä Elävän virran 
yhdistyksen kanssa. Auran kunnan osalta yhteyshenkilönä toimii kehittämisjohtaja Anna-Mari Alkio 
0406310464/ anna-mari.alkio@aura.fi. Toripaikan järjestelyt ja paikan varaukset tulee hoitaa kunnan 
kehittämisjohtajan kautta.   

4. Iltatorille voivat tulla myymään veloituksetta yrittäjät sekä yksityiset henkilöt. Mikäli haluat oman 
vakiopaikan myyntipisteellesi, varaa se kunnan kehittämisjohtajalta. Paikan etukäteen varanneiden 
vakiopaikkamaksu on 30€ (alv 0%) / kesäkausi.  Tällöin sinulla on oma myyntipaikka läpi kesän. Mikäli et 
saavu paikalle iltatoripäivänä klo 16 mennessä, paikkasi voidaan antaa tällä kerralla toiselle tulijalle. Pihassa 
on oma alueensa kirpputorimyyjille. Mikäli sinulla on kysyttävää iltatorin myyntipaikoista, ota yhteyttä 
Auran kunnan Anna-Mari Alkioon anna-mari.alkio@aura.fi/ 040 631 0464. 

5. Myyjät voivat tulla paikalle aikaisintaan klo 15. Varatut paikat on merkitty etukäteen torialueen karttaan. 
Iltatori palvelee klo 17-19, jonka aikana kaikkien myyjien tulee olla paikalla. Klo 19 voi aloittaa 
myyntipisteen purkamisen, ei aikaisemmin. Mahdollistetaan kaikille miellyttävä torikokemus! 

6. Torikahvilaa kesällä 2022 pitää Härkätien 4H-yhdistys. Kahvilan yhteyshenkilönä toimii Anna-Sofia 
Holppi/ 050 4071434.  

7. Moottoriajoneuvojen pysäköinti torialueella on kielletty lukuun ottamatta ammatinharjoittajia 
myyntiautoillaan. Kesällä 2022 kirpputoripaikat ovat myös autottomia. Tavaran kuljetukseen käytettävän 
ajoneuvon ajaminen torialueella on sallittu ainoastaan kuorman purkausajaksi ja myynnin päätyttyä 
lastausajaksi.   

8. Torimyyjän tulee huolehtia myyntipaikan siisteydestä ja hänen on myyntiajan päätyttyä vietävä roskat ja 
muut jätteet Auraamon takana olevaan roska-astiaan.   

9. Tavaroiden kaupaksi tarjoaminen ja kaupankäynti sillä tavoin, että siitä aiheutuu haittaa tai häiriötä 
toisille torikaupanharjoittajille tai ostavalle yleisölle, on kielletty. 

Yhteystiedot 

Anna-Mari Alkio anna-mari.alkio@aura.fi/ 040 631 0464 


