Marknadsinfo 2021
Storkyro 1700-talsmarknad lockar tusentals deltagare att njuta av ett unikt evenemang.
Arrangemangen i ett nötskal. Förändringar är möjliga.

Marknadsområdet
Storkyro hembygdsföreningens samt Gamla kyrkans område.
Museotie 4, 61500 Isokyrö (skriv adressen på finska i navigatorn)
Karta över området (pdf) hittas i sidans vänstra balk.

Ankomst
Det finns trafikdirigering från riksväg 18 till P-platserna:Kör löngs med Storkyrovägen mot centrum.
De som kommer norrifrån : Följ vägskyltarna från bron över Kyro älv till P-områdena.
Trafikdirigerarna visar marknadsbesökarna till P-platserna.
Parkeringsavgift 2 €/fordon.
P-områden är bl.a Skolcentrets och sportplanens områden.
Man kan åka med Zetorskjuts från P-platsen till marknadsområdet.

För rörelsehindrade
Invalidparkeringsplatser hittas framför Gamla kyrkan, invid Magasinet. Portvakterna granskar att
gästerna har officiella parkeringstillstånd för rörelsehindrade vid Pappilanmutkas infart mot gamla
prästgården.
Övriga transportfordon bör köras till P-platserna.
All trafik till invaparkeringen sker via ovannämnda rutt.
Museotie – Museivägen: Ingen fordonstrafik.
Taxi- och busstrafik: All passagerartrafik körs via Pappilanmutka-avtaget. Bussarna svänger på
Pastorskansliets gårdsplan.

Djurförbud på marknadsområdet
Det finns en hundparkering framför Klubbhuset, den stora, gula träbyggnaden invid Gamla
kyrkan.Avgift: 5 €/hund.
Undantag: Officiella ledar- och assistanshundar, servicehundar, alarmerande servicehundar,
hypohundar osv. som assisterar sin ägare får tas in på marknadsområdet som dennes personliga
assistent.

Tag med
Ett gott humör samt en shoppingkass eller korg för inköp.
Kontanter. Alla marknadsförsäljare har inte möjliget att ta imot betalkort.
Kontanter kan lyftas vid POP-bankens automat eller från R-kiosken vid ankomst.
En kamera. Det är alltid roligt med foton.
En egen vattenflaska samt solcreme om vädret är varmt.
En regnrock eller ett litet hopfällbart paraply om vädret ser regnsjukt ut.

Ta inte med:
Husdjur
Alkohol eller andra berusningsmedel
Alla övriga onödiga föremål eller ämnen som inte passar in i marknadens tema.
Toaletter
Skolcentret & Pohjankyröhuset
I gaveln av Vasa-institutets byggnad (Ikolan koulu)
Klubbhuset (inva-wc)
På själva marknadsområdet finns mobila toaletter och en invawc bakom den gamla rian.

Matserveringar och Cafeér
Matförsäljare på området:
LIONS grillkorv, pensionärsförbundets plättar och kokkaffe (fre-sö)
Köttsoppa, Anne Kalliomäki (lö-sö)
Restaurang Ädelbragds helstekta gris (fre-sö)
Eväskeittiö mellan Magasinet och Klubbhuset (fre-sö)
Storkyro ev.luth församling, gröt och kaffe i Klubbhuset (lö-sö)
Övriga matservering i centrum av kommunen:
Tarjantti och Merzis pizzeria samt mellanmål från R-kiosken

Cafeèr
Klubbhuset, det gula trähuset vid Gamla kyrkan (lö-sö)
På sälva marknadsområdet Lions Ladies, föreningen Maa- ja kotitalousnaiset,
pensionärsföreningen samt Hembygdsmusèt (fre-sö)
Utanför området: Lottacafèet i Pohjankyröhuset, R-kiosken.

Första hjälp
Fick någon en smärre blessyr?
Du får hjälp av FRKs dejourerande personal på Hembygdsmusèets inre gård. T.ex
ordningsvakterna kan tillkalla skolad förstahjälpspersonal. Vid allvarligare hälsoproblem tillkallas
ambulans genom att ringa 112.

Borttappade saker
Marknadens INFOkoja tar hand om hittegods. Ohämtade saker förs efter marknadens avslutning
till Södra Österbottens polisstation i Östermyra (Seinäjoki).

Rökning
är ohälsosamt men det finns utmärkta rökrutor i kanterna av området. Det råder rökförbud på hela
marknads- och museiområdet.

Minimala men ack så viktiga inträdesavgifter
Vägtullsavgift till marknadsområdet 1 €
Marknadsdeltagare under skolåldern gratis.
Vägtullsavgifterna används till att stöda museiverksamheten (bl.a underhåll av hela området) samt
den lokala scoutföreningen. Fordonenas parkeringsavgift på 2 € går oavkortat till idrottsföreningen
KyVo för att stöda idrott samt motionsidrott för kommuninvånare i alla åldrar.

Fotografering
Det är tillåtet att allmänt fotografera på själva marknadsområdet med konventionell utrustning. Kom
dock ihåg att fråga lov om du vill fota en försäljares produkter.
Det är förbjudet att flyga drones över/på själva marknadsområdet. Om du vill flyga drones nära
intill marknadsområdet bör du i god tid på förhand kontakta tillställningens ansvariga ordningsvakt,
tel. 0400 667304
Ifall du delar foton och videon på dina sociala medier ser vi gärna att du taggar dina delningar med
t.ex #1700luvunmarkkinat. Marknadsorganisationen kan använda bildmaterial taget under
marknadens gång för reklambruk.
Marknadstelefonnumret 0442404906
är i bruk under själva helgen fre-sö klo 9–18, under sommaren lite andra tider. Under
marknaden finns denna telefon i INFO och fungerar som dejourtelefon.
E-post kyselyt(at)1700lmarkkinat.net
Evenemanget arrangeras av Isonkyrön 1700-l markkinat ry.
Marknaden på Facebook: https://www.facebook.com/1700luvunmarkkinat

