
Ohjeita ja sääntöjä 
Hinnasto 
Pöytä + rekki 34€/6 pv 

Pöytä 29€/6 pv 

Lisäpäivä 6€/pv 

Hälytin (tarra- tai kovahälytin) 0,20€/kpl 

Kirpparikallessa hinnoiteltu hintalappuarkki  0,50€/arkki 

Käsin hinnoiteltu hintalappuarkki 0,60€/arkki 

Hinnoittelupohjia ja Snap-on kiinnikeitä on myytävänä kassalla 

Siistimispalvelu 1,50 €/päivä (Pöydät siivotaan päivittäin klo 12-17 välillä) 

Aukioloajat: Ma-Pe 10:00 – 19:00 
La 10:00 – 16:00 

Yhteystiedot Osoite:  Kirrinkuja 1, 40270 Palokka 
Sähköposti: kirpputori@silinteri.fi 
Puhelin: 045-3156900

Pöydän varaaminen ja täyttäminen 
Pöytävarauksia on kahdenlaisia, määräaikaisia ja jatkuvia. 

Määräaikaista varausta ei voi jatkaa lopetuspäivän jälkeen (paitsi jos paikkaa ei ole varattu 
uudelle myyjälle.) Tällaisen varauksen voit myös itse tehdä kirpparikalle.net -sivustolla ja silloin 
myös maksetaan ensimmäisen viikon pöytävuokra, jotta varaus astuu voimaan.  
Netissä tehty varaus on aina määräaikainen. 

Jatkuva varaus on hyvä vaihtoehto, jos et ole varma kuinka kauan haluat pitää pöytää eli voit pitää 
pöytää niin kauan kuin haluat. Tällaisen varauksen voit tehdä soittamalla tai sopimalla paikan päällä 
liikkeessämme. Lopetusilmoitus,viimeistään 3 päivää ennen viimeistä myyntipäivää. Esim. 
Mikäli viikot tulevat täyteen ke, ilmoitus pöydän lopettamisesta tulee tehdä viimeistään edell. la kun 
su olemme suljettuna. 

Myyntiä aloittessa, tuotteet voi tuoda pöytään edellisenä iltana klo 19.00–19.30 (aloituspäivän 
ollessa ma, on tavarantuonti la klo 16.00–16.30 (kun su olemme suljettuna.) 

HUOM! Nämä ilta-ajat ovat ainoastaan pöytävuokran aloittaville. Sen jälkeen tavaroita voi tuoda 
vapaasti lisää aukioloaikana. Näytä aina kassalla tuotteet, mitkä viet pois, vaikka niissä ei 
hintalappuja olisikaan!  

Pöydän tyhjentäminen 

Pöytä tulee tyhjentää arkisin klo 18:30 mennessä ja lauantaisin klo 15:30 mennessä. 

Jos pöytää ei ole tyhjennetty määräaikaan mennessä, tyhjennämme pöydän ja perimme siitä 10€ 
tyhjennysmaksun. 
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Pöytää tyhjentäessä on oltava tarkkana, ettei vieraita tuotteita joudu mukaan. Pöydän tyhjennyksen 
jälkeen tarkastamme tuotteet (pakatut kassit) kassalla ennen ulosvientiä.  
Huom! Hintalaput tulee olla kiinni kaikissa tuotteissa.  
Jos et ole noutanut tuotteitasi viikon kuluessa myyntijaksosi päättymisestä, tuotteesi katsotaan 
hylätyiksi ja niiden omistusoikeus siirtyy Kirpputori Silinterille.  

Peruutukset 

Pöytäpaikan peruminen tulee tehdä viimeistään kolme päivää ennen aloitusta. 

Peruuttamattomasta, täyttämättömästä tai alle kolme vuorokautta ennen perutusta tilasta perimme 
ensimmäisen viikon vuokran. 

Hintalaput ja hälyttimet 

Voit hinnoitella tuotteesi netissä kirpparikalle.net -sivullasi (ks. ohjeet viimeiseltä sivulta), 
kännykkäsovelluksessa tai perinteisesti kynällä. Tarra-arkit tulostetaan aina Silinterissä, huolimatta 
hinnoittelutavasta. 
Kirpparikallessa hinnoitellut arkit maksavat 0,50€/kpl ja kynällä hinnoitellut 0,60€/kpl. 
Hintalappuja ei saa monistaa tai tulostaa itse.  

Hintalappuun on merkittävä selkeästi tuotteen kuvaus (esim. Punainen T-paita, M) ja hinta. 

Kassa ei hyväksy hintalappuja joissa on pelkkä hinta, mutta tuotekuvaus puuttuu.  

Mikäli tuotteessa on vika, niin ole rehellinen ja mainitse siitä.  

Älä liimaa hintalappua tahran, reiän tai vian päälle!  

Tarkista aina sähkölaitteiden toimivuus ennen myyntiin tuontia! 

Jos haluat muuttaa hintaa jälkeenpäin, laita tilalle uusi hintalappu, koska kassa ei hyväksy 
tuotteita, joissa on kynällä korjailtu hinta.  

Suosittelemme välttämään hintalapun kiinnittämistä arvokkaisiin kirjoihin, jotta kirjan arvo ei 
laskisi. Hintalapun voi leikata arkista irti ja kiinnittää esim. klemmarilla kirjan alkulehdille. 
Hintalapputarrat kannattaa kiinnittää vaatteisiin  esim. nuppi- tai hakaneuloilla.  

Kassalla on myös myynnissä hinalappupohjia sekä snap-on kiinnikeitä. 

Viiden euron panttia vastaan voit käyttää myös tekstiilipistoolia liikkeessä.  

Kassalta voi ostaa myös hälyttimiä. Hälyttimet hankaloittavat näpistelyä, mutta eivät välttämättä 
estä sitä. Hälytin kannattaa kiinnittää hintalapun läpi. 

Myynnin seuraaminen 
Voit seurata myyntiäsi Kirppari-Kalle -ohjelman kautta millä tahansa päätteellä. Ohjelmasta näet 
mm. myytyjen tuotteidesi tuotenumerot ja saldon, tuotekuvaus näkyy mikäli olet täyttänyt
hintalaput Kirppari Kallessa.

Myyntituoton tilitys 
Tilityksen voi hoitaa kahdella eri tavalla, käteisellä liikkeessä tai suoraan tilille.  

Lopputilitys käteisellä suoritetaan aikaisintaan myyntijakson päättymistä seuraavana arkipäivänä, 
klo 10-17 välillä. 



Huom! Käteistilityksissä veloitamme kahden euron maksun. Tilille tilityksistä emme peri maksua. 
Välitilitys voidaan tehdä minä arkipäivänä tahansa klo 10-17 välillä. 

Välitilitystä tehtäessä, pöytävuokrat ja muut velat vähennetään myynnistä aina ajan tasalle.  

Tilille tehtävä tilitys näkyy seitsemän pankkipäivän sisällä tililläsi. 

Tilinumero tulee lisätä ”omat tiedot” -kohtaan Kirppari-Kallessa.  

Tarkistathan tilityksen heti, niin voimme korjata mahdolliset virheet, sillä myöhemmin 
ilmaantuneita epäselvyyksiä emme korvaa. 

Myynneistä tulleita varoja säilytämme 1kk ajan ja mikäli tilitystä ei haeta kuukauden sisällä 
myyntiajan loppumisesta, siirtyvät varat Kirpputori Silinterin omistukseen. 

Myyntipaikat 
Kirpputorin myyntipöydät ovat kahdessa paikassa. Ns. vanhalla puolella on pöydät 1-182, sekä 
216-219 ja uudella puolella pöydät 183-215. 
 
Lisäksi myyntipöydän vuokranneeet voivat tuoda kaksi tuotetta myyntiin kassan taakse, vitriiniin 
tai hyllyyn veloituksetta. 

Kirpputorilla ei ole mahdollista myydä omia huonekaluja. 

Myyntipöytiä on kahdenlasia, rekillisiä ja rekittömiä. Pöytätasot ovat molemmissa samanlaiset, 
metrin levyiset neljässä tasossa. Lisäksi rekillisiin kuuluu noin 90 cm rekkitanko. 
 
Rekin alle voi laittaa myytäviä tuotteita, mutta ne eivät saa tulla käytävän puolelle. Mikäli ne 
kuitenkin tulevat käytävän puolelle tai naapåurin puolelle, niin kirpputorilla on oikeus siistiä pöytää 
ja periä siitä 5€/kerta. Pidäthän siis huolen paikkasi siisteydestä! 
 
Yleisiä periaatteita 
 
Meillä ei saa myydä elintarvikkeita, vaarallisia aineita, teräaseita (sallittu vain vitriinissä) 
aikuisviihdettä tai mitään laitonta. Emme myöskään hyväksy piraattituotteita tai ”Kiinan krääsän” 
jälleenmyyntiä, Kiina krääsäksi luetaan kaikki uusien tuotteiden massamyynti. Kysy 
henkilökunnalta tuotteista joista olet epävarma. 
Kirpputorilla on oikeus hävittää kielletyt tuotteet. 

Muistutamme, että siistit pöydät, joissa ei ole liikaa tavaraa, vetävät asiakkaita parhaiten puoleensa. 
Löytöpisteessä on hintalaputtomat tuotteet sekä tuotteet, jotka ovat jääneet kirpputorille myynnin 
jälkeen. Hintalaputtomien piste tyhjennetään 2 vkon välein jonka jälkeen tuotteet siirtyvät 
Kirpputori Silinterin omistukseen. 
 
Vastuu 

Asiakas on vastuussa oman pöytänsä järjestyksestä ja tuotteista. Kirpputori Silinteri ei vastaa 
tuotteiden vahingoittumisesta tai katoamisesta. Meillä on tallentava videovalvonta ja kassalta voi 
ostaa varashälyttimiä. Tuotteilla ei ole vaihto- eikä palautusoikeutta (ellei kassalla ostohetkellä 
toisin mainita). Emme vastaa tulipalosta, vesivahingosta, varkaudesta tai ilkivallasta aiheutuvasta 
vahingosta. 

Kirpputorilla on oikeus päättää pöytävuokra ilman irtisanomisaikaa, jos väärinkäytöksiä on havaittu 
tai pöytävuokria on rästissä, eikä niitä ole hoidettu sovitusti. 



 
Jos Sinulla on kysyttävää, ota rohkeasti yhteyttä - henkilökuntamme palvelee mielellään! 

Hyvää myyntimenestystä toivottaen, 
Kirpputori Silinterin henkilökunta      
          

Pidätämme oikeuden muutoksiin. 


