
Pakanalliset syysmessut 22-23.10.2022 

 

Paikka: Hotelli Rantapuisto 
Furuborginkatu 3, 00980 Helsinki 
  
Messujen aukioloaika:  
Pe iltajuhla Kellariravintolassa klo 20-01  
La 22.10.2022 klo 11.00 - 19.00  
Kellariravintola K18 Iltaohjelma 19.30 – 01.00  
Su 23.10.2021 klo 11.00 - 17.00 
Pystyttäminen:  Pe 21.10.2022 klo 17 lähtien (pl.basaaripaikat) 
La 22.10.2021 klo 09.00 – 11.00  
Purku: Su 23.10.2020 klo 17.00 – 20.00  
 

  

Hyrsky, Kuohu ja Luoto 

1 kpl pöytäpaikka 
Nämä paikat sijaitsevat kolmessa eri myyntisalissa. Tavarat voi jättää sinne huoletta, koska tilat 
suljetaan yön ajaksi. Tavaroita saa säilyttää sekä pöydän päällä että alla, mutta ei pöydän 
ulkopuolella. 
1 kpl pöytäpaikka 80x120 cm 180€ (sis. alv)  

• sisältyy pöytä 80x120 cm (Hyrsky, Kuohu) 100x100cm (Luoto), 2 tuolia, 2 
myyjäranneketta 

1 kpl pöytäpaikka sekä tilaa rekille   
Nämä paikat sijaitsevat kolmessa eri myyntisalissa. Tavarat voi jättää sinne huoletta, koska tilat 
suljetaan yön ajaksi. Tavaroita saa säilyttää sekä pöydän päällä että alla, mutta ei pöydän 
ulkopuolella. 
1 kpl pöytäpaikka 80x120 cm sekä tilaa rekille 220€ (sis. alv)  

• sisältyy pöytä 80x120 cm (Hyrsky, Kuohu) 100x100cm (Luoto), tilaa omalle rekille, 2 
tuolia, 2 myyjäranneketta 

Voit varata useamman vierekkäisen pöydän ja silloin voit hyödyntää myös pöytien väliin 
jäävän tilan vapaasti. 
Neliötilaa 
Nämä paikat sijaitsevat kolmessa eri myyntisalissa. Tavarat voi jättää sinne huoletta, koska tilat 
suljetaan yön ajaksi. Paikka sisältää 6m2 tilaa, jonne saa tuoda omia rakenteita. Lisäksi paikka 
sisältää yhden pöydän. 
6m2 (2x3m) sisältää 1x pöytä 80x160 cm 350€  (sis. alv)  

• sisältää 6m2 (2x3m) sekä 1x pöytä 80x160 cm (Luodossa keskimmäinen paikka sisältää 
isomman pöydän), 2 tuolia, 4 myyjäranneketta. 

  



 

Erikoispöytäpaikka 
Nämä paikat sijaitsevat kahdessa eri myyntisalissa Hyrskyssä ja Kuohussa. Tavarat voi jättää 
sinne huoletta, koska tilat suljetaan yön ajaksi. Tavaroita saa säilyttää sekä pöydän päällä että 
alla, mutta ei pöydän ulkopuolella. 
1 kpl pöytäpaikka + lisätaso + 2x seinähyllyä + ikkunalautaa 350€ (sis. alv) 

• 1 kpl pöytäpaikka 40x120 cm + lisätaso 90x190 cm + 2x seinähylly 33x190 cm + 
ikkunalautaa 40x190 cm,  2 tuolia, 4 myyjäranneketta. 



 
Kivi 
1 kpl pöytäpaikka 
Nämä paikat sijaitsevat toisessa kerroksessa. Raput tiloihin lähtevät suoraan respasta. Tilat 
eivät siis ole esteettömiä eikä sinne pääse esim. pyörätuolilla. Tavarat voi jättää sinne huoletta, 
koska tilat suljetaan yön ajaksi. Tavaroita saa säilyttää sekä pöydän päällä että alla, mutta ei 
pöydän ulkopuolella. 
1 kpl pöytäpaikka 80x120 cm 120€ (sis. alv) 

• sisältyy pöytä 80x120 cm, 2 tuolia, 2 myyjäranneketta 

1 kpl pöytäpaikka sekä tilaa rekille   
Nämä paikat sijaitsevat toisessa kerroksessa. Raput tiloihin lähtevät suoraan respasta. Tilat 
eivät siis ole esteettömiä eikä sinne pääse esim. pyörätuolilla. Tavarat voi jättää sinne huoletta, 
koska tilat suljetaan yön ajaksi. Tavaroita saa säilyttää sekä pöydän päällä että alla, mutta ei 
pöydän ulkopuolella. 
  
1 kpl pöytäpaikka 80x120 cm sekä tilaa rekille 150€ (sis. alv) 

• sisältyy pöytä 80x120 cm, tilaa omalle rekille, 2 tuolia, 2 myyjäranneketta 

Voit varata useamman vierekkäisen pöydän ja silloin voit hyödyntää myös pöytien väliin 
jäävän tilan vapaasti. 
  
Neliötilaa 



Tämä paikka sijaitsee toisessa kerroksessa. Raput tiloihin lähtevät suoraan respasta. Tilat eivät 
siis ole esteettömiä eikä sinne pääse esim. pyörätuolilla. Tavarat voi jättää sinne huoletta, koska 
tilat suljetaan yön ajaksi. Paikka sisältää 6m2 tilaa, jonne saa tuoda omia rakenteita. Lisäksi 
paikka sisältää yhden pöydän. 
6m2 (2x3m) sisältää 1x pöytä 80x160 cm 300€  (sis. alv) 

• sisältää vähintään 6m2 (2x3m) sekä 1x pöytä 80x160 cm tilaa on myös rekille tai 
vastaaville omille rakennelmille, 2 tuolia, 4 myyjäranneketta. 

13m2 huone 2.krs Kallion vieressä, huone nro 3, 300€ (sis alv.) 
Tämä paikka sijaitsee toisessa kerroksessa Kallio-nimisen tilan vieressä, kartassa huone 3. 
Raput tiloihin lähtevät suoraan respasta. Tilat eivät siis ole esteettömiä eikä sinne pääse esim. 
pyörätuolilla. Tavarat voi jättää sinne huoletta, koska tilat suljetaan yön ajaksi. Paikka on noin 
13m2 ja vapaasti käytettävissä esim hoitohuoneena tmv. Huoneen voi myös jakaa useamman 
hoitajan kesken.  

• sisältää 13m2 huoneen, 4 myyjäranneketta. 

  

Myyntihuone  
Oma erillinen huone numerot 6-9. Sivuseinät 5 m, ikkunan ja oven puoleiset seinät 4,5 m. 
Tilassa on superhyvä valaistus, fläppitaulu, ikkunalauta 40 cm, seinällä kisko, mahdollisuus 
seinälle ripustamiseen. Huoneen voi jakaa jonkun kanssa. Olkaa silloin siitä meihin 
sähköpostitse yhteydessä info@pakanallisetmessut.fi 
24m2 huone, sisältää muutaman pöydän 600€ (sis. alv) 

• 24m2 huone, sisältää muutaman pöydän ja useita tuoleja, 4 myyjäranneketta. 

Basaarialue 

Basaarialueet sijaitsee ympäri Rantapuiston hotellia. Basaarialueita ei voida vahtia yöllä, joten 
joko pakkaa tuotteet yön ajaksi säilöön tai peitä ne liinalla. Pöydät ovat lähes joka paikassa 
tiiviisti vierekkäin, kuitenkin niin, että kaikilla on kulku omalle paikalleen. Tavaroita saa säilyttää 
sekä pöydän päällä että alla, mutta ei pöydän ulkopuolella. Basaaripaikkoja ei myydä kuin yksi 
per myyjä.  
Basaaripaikkoja löytyy kolmesta eri hintaluokasta: 
1 kpl pöytää 40 x 120 cm  tai 50x100 cm 100€ (sis. alv) 

• sisältyy pöytää 40x120 cm  tai 50x100 cm, 1 tuoli, 1 myyjäranneke 
• yhteensä 7 paikkaa, joista kolme sijaitsee kahvitorilla eli respan ja myyntikäytävän 

välissä ja 4 respasta Luotoon ja ravintolaan menevällä käytävällä. Erinomaisen vilkas 
ohikulkuliikenne ja sopii aktiivisille myyjille. 



 
1 kpl pöytää 40 x 120 cm tai 50x100 cm 70€ (sis. alv) 

• sisältyy pöytää 40x120 cm  tai 50x100 cm, 1 tuoli, 1 myyjäranneke 
• yhteensä 8 paikkaa, joista 7 sijaitsee 2. krs Kallio-nimisessä tilassa, joka on Kiveä 

vastapäätä. Nämä ovat ainoat basaaripaikat, mitkä lukitaan yöksi ja tavarat voi huoletta 
jättää paikalleen. Valitettavasti tilat eivät ole esteettömiä vaan sijaitsevat respasta 
lähtevien rappusten yläpäässä. Yksi paikka sijaitsee Kallion ja Kiven välisessä aulassa 
suoraan rappusten yläpäässä. Tämän paikan tavarat voi joko peittää liinalla tai siirtää 
yöksi Kallioon.  

1 kpl pöytää 40 x 120 cm tai 50x100 cm 50€ (sis. alv) 

• sisältyy pöytää 40x120 cm  tai 50x100 cm, 1 tuoli, 1 myyjäranneke 
• 4-5 paikkaa Kellariravintolan aulassa. Mikäli jaksat myydä vielä lauantaina illallakin, 

saatat tehdä hyvän myynnin näissä paikoissa. Myös työpajaan osallistuvat ihmiset 
kulkevat tämän aulan läpi. Esteetön 

• 3-4 paikkaa Kahvitorin alapuolella olevassa aulassa. Myös tätä kautta ohjataan 
työpajoihin Maininkiin. Esteetön 

Alla olevat tilat sijaitsevat hotellin takasiivessä. Suora reitti sisäkautta sisältää muutamia 
rappusia, ulkokautta koko rakennuksen kiertämällä ko.tiloihin pääsee pyörätuolilla. 

• Viiman ja Tuulin aulat: molemmissa 4 paikkaa.  
• Tuulin vieressä olevassa takkahuoneessa 6 paikkaa, jotka sopivat erinomaisesti esim 

hoitajille ja tulkitsijoille. Takkahuoneen seinustalla pitkä terassi, jota saa hyödyntää. 



Huoneisiin 514-516 kulku on takkahuoneen kautta. Mikäli haluat hoitohuoneen, jossa 
on sängyt, voit varata näitä huoneita suoraan Hotelli Rantapuiston kautta. Ilmoita 
varauksen yhteydessä haluavasi nimenomaan näitä huoneita ja kerro se myös meille. 
Mikäli teet hoitoja näissä huoneissa, etkä tarvitse muuta tilaa, emme veloita mitään 
lisähintaa ja saat yhden myyjärannekkeen. 

 
Tatuointihuone 

Kuohun vieressä oleva tila, jonka jakavat tatuoijat. 
  

Ulkopaikat 150€ 

4 paikkaa terassilla Loungen ja Luodon välissä. Terassille mahtuu vähintään 3x3 metrin teltta, 
joten saat edullisesti paljon myyntitilaa. Voit pitää myyntipisteitä auki vapaasti myös lauantai-
iltana messuajan jälkeen. Kulku terassille on Loungen kautta. 
Kaikkiin myyjäpaikkoihin sisältyy: 
Sähkö  
Näytteillesettajat saavat käyttää Rantapuiston pistorasioita. Varaudu jatkojohdolla. 

 

Sekasauna ja palju meren rannalla  
Sauna ja palju lämpiävät sunnuntaiaamuna klo 8-10 
Kahvi 
Näytteilleasettajille on ilmainen kahvi Kuohun ja Hyrskyn välisessä tilassa vapaasti koko 
messujen ajan 
Perjantain iltajuhla Kellariravintolassa 
Pidämme lauantain ohjelman kenraaliharjoituksia ja vapaamuotoista illanviettoa 
Kellariravintolassa. Tule hetkeksi tai vaikka koko illaksi! 


