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Myös mielenkiintoisia Kansainvälisten ja Suomalaisten Suurmarkkinoiden osastoja tulossa
KRISTIINANKAUPUNGIN KESÄMARKKINAT UPEAMPINA KUIN KOSKAAN TO-SU15.-18.7.2021
 
Toimivat markkinajärjestelyt
Kristiinankaupungin markkinaperinne on maamme vanhimpia. Markkinoita on järjestetty yhtäjaksoisesti 
vuodesta 1783 alkaen. Kristiinankaupungin perinteikkäiden markkinoiden järjestelyistä vastaavat 
nykyisin yhteistyössä Kristiinankaupungin Elinkeinokeskus ja TMK Tori- ja markkinakaupan 
palvelukeskus, joka on Suomen johtava tori- ja markkinakaupan asiantuntija. Tarkoituksena on, että 
yhteistyön avulla saadaan taattua markkinoiden jatkuvuus ja positiivinen kehittyminen. 
Kristiinankaupungin Elinkeinokeskus on pääjärjestäjä, joka myöntää alueiden käyttöluvat ja määrittelee 
ne kriteerit ja ehdot joilla paikkoja myydään. TMK Tori- ja markkinakaupan palvelukeskus on 
Elinkeinokeskuksen alihankkija ja yhteistyökumppani, joka huolehtii mm. markkinoinnista, 
paikkamyynnistä, laskutuksesta ja suurimmasta osasta käytännön järjestelyjä. 

Nelipäiväiset Suurmarkkinat laajempina kuin koskaan
Koronarajoitusten takia kaikki viime vuoden ja 2021 Kevätmarkkinat jäivät pitämättä. Nyt vahinkoa 
otetaan takaisin ja Kesämarkkinat on tarkoitus pitää poikkeuksellisesti nelipäiväisinä to-su 15.-
18.7.2021.

Ilmainen NON STOP linja-autokuljetus Satama-alueen parkkipaikalta markkina-alueelle

Markkina-alueena on nyt käytössä myös upea kaupunginlahden rantaa Linja-autoasemalta 
vierasvenesatamaan sekä Pakkahuoneentorille asti ulottuva Rantabulevardi. Tällä alueella on 
monipuolinen kattaus eri ruokamyyjien toinen toistaan upeampia ruokaosastoja. Uusia paikkoja on 
runsaasti myös linja-autoaseman ympäristössä sekä Itätorilla.

Kristiinankaupungin Kesämarkkinat ovat nyt myös entistäkin kansainvälisempi tapahtuma, jonne on 
tulossa kauppiaita ympäri Eurooppaa ja Maailmaa mm.  Nämä tuovat luonnollisesti omien maidensa 
erikoisuuksia mukanaan, joten myös uusia mielenkiintoisia osastoja on luvassa. Kaiken kaikkiaan 
Kesämarkkinoille on tulossa yli 250 kauppiasta.

Perinteiset Kesämarkkinat ovat vuosittain koonneet kymmeniätuhansia markkinavieraita pitkienkin 
matkojen päästä. Nyt markkinoiden järjestäjät haluavat tarjota sopivassa suhteessa vanhaa ja tuttua 
sekä uutta ja mielenkiintoista. 

Turvallisuuteen panostetaan monin eri tavoin
Kristiinankaupungin Kesämarkkinoillla markkina-alue tullaan jakamaan moneen eri lohkoon, joissa 
jokaisessa on oma järjestyksenvalvonta, toimitsijat, siistijät jne… Kaikilla lohkoilla seurataan tarkasti 
turvavälien noudattamista ja maskien käyttöä. Käsidesipisteitä tulee olemaan joka ainoassa 
myyntiosastossa vähintään yksi kussakin ja sen lisäksi kaikilta alueen porteilta löytyy käsidesiohjeet ja 
isot turvallisuusohjekyltit. Aluetta on myös laajennettu jotta ihmisillä on enemmän tilaa ja väljyyttä 
huolehtia turvaväleistä.

Lisää tilaa pysäköintiin
Kristiinankaupungin sataman alueelle tulee iso väliaikainen ilmainen markkinapaikoitusalue, josta on 
nonstop-bussikuljetus markkinoille. Tämä helpottanee selkeästi keskusta-alueen vaikeaa 
pysäköintitilannetta tuhansien markkinavieraiden etsiessä yhtäaikaisesti paikoitustilaa. 
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