TAPAHTUMAINFO
Kestävän ja ekologisen kuluttamisen sekä eettisen muodin tapahtuma
UPEE second hand järjestetään kolmatta kertaa lauantaina 18.4.2020
Tampere-talossa. Tapahtuma sijoittuu aina pääaulasta Sorsapuistosaliin.
UPEE on avoinna yleisölle kello 10-16.
Tapahtumaan on kaikille vapaa pääsy.
MIKÄ UPEE?
UPEE on tapahtuma, joka yhdistää kestävästä kulutuksesta ja second handista
kiinnostuneet ihmiset ja alan toimijat yhden upeen päivän ajaksi! Tapahtumassa voit
tehdä ihania löytöjä laatukirppiksellä, tutustua toimijoiden ja yhteistyökumppaneiden
toimintaan sekä inspiroitua teemoja käsittelevistä puheenvuoroista, haastatteluista ja
workshopeista.
Mukana mm. eettisen muodin brändejä, kirpputoreja ja second hand -putiikkeja ja
kantaaottavia kampanjoita
KEITÄ UPEESSA ON MUKANA?
Kevään 2020 UPEEssa ovat mukana mm. Weecos, Uhana, Vuonue, Ventti Design,
MEA, Naskali Leather, Nouki, Biodelly, Sidoste, THINK TODAY, MEM by Paula
Malleus, Fida, ASMI, Zero Waste ry, Ekokumppanit, Desing on Tampere ja RARE.
Loput UPEEn kevään toimijat, yhteistyökumppanit ja puheenvuoro- sekä workshopsisällöt tullaan julkaisemaan kevään 2020 aikana.
UPEEn kirppikselle voi tulla myymään kuka tahansa!
Kirppispöydät tulevat myyntiin perjantaina 28.2.2020 kello 12.00.

UPEE SOMESSA
Parhaiten löydät kaiken tiedon UPEEsta sen sosiaalisen median kanavista. Tulemme
julkaisemaan sekä ohjelman että kumppanit ensimmäisenä Instagramissa ja
Facebookissa. Entä haluatko pysyä kartalla mitä kestävästä kulutuksesta ja
eettisestä muodista puhutaan juuri nyt? UPEEn some on myös kanava, joka jakaa ja
välittää tietoa näistä teemoista
Nappaa seurantaan @UPEEsecondhand ja saat samalla inspiraatiota, infoa ja
ideoita omiin arjen kestäviin valintoihin.
Facebook: @UPEEsecondhand Instagram: @UPEEsecondhand #UPEEsecondhand
#UPEE2020 #UPEEkevät
SAAPUMINEN TAMPERE-TALOON
Tampere-talo sijaitsee aivan Tampereen keskustan tuntumassa, vain 500 metrin
päässä rautatie- ja linja-autoasemilta osoitteessa Yliopistonkatu 55, 33100 Tampere.
JULKISILLA: Tampereen joukkoliikenteen bussien linja 40 kulkee Tampere-talon
ohi. Aikataulut löydät helposti Tampereen joukkoliikenteen nettisivuilta.
AUTOLLA: Jos saavut autolla, suosittelemme ostamaan edullisen ja vaivattoman
tapahtumapysäköintilipun etukäteen pääaulan infopisteeltä. Liput oikeuttavat
pysäköintiin P-Tampere-talossa, P-Tullintorilla ja P-Hämpissä. Tampere-talon
lähistöllä sijaitsee myös P-Yliopistonrinne Technopolis.
Tampere-talon pihassa ei valitettavasti ole pysäköintipaikkoja asiakkaille
rakennustyömaan vuoksi.

KIRPPISMYYJÄKSI UPEESEEN?
Haluaisitko mukaan tapahtumaan myymään jo rakastetut vaatekaappisi helmet
eteenpäin? Kirppismyyntipaikkojen myynti alkaa perjantaina 28.2.2020 kello 12.00.
Paikat tulevat myyntiin Lippupisteelle osoitteeseen www.lippu.fi/upeesecondhand,
Lippupisteen myyntipisteille (poislukien R-kioskit) sekä Tampere-talon aulan
lipunmyyntiin. Myyntiin tulee rajoitetusti pöytiä, joten olethan nopea!
Kirppismyyjänä pääset osaksi luomaan UPEEta! Toivommekin, että myyjänä tuot
tapahtumaan vain laadukkaita ja upeita vaatekaappisi aarteita. Myyntiin sopivat
käytetyt mutta laadukkaat sekä hyvässä kunnossa olevat naisten ja miesten vaatteet,
kengät ja asusteet.
Tapahtumaan ei saa tulla myymään uutta tavaraa, elektroniikkaa, lasten
vaatteita/leluja tai pelkästään käsitöitä. Myynnin on tapahduttava yksityishenkilön
toimesta.
Myyjille löytyy erikseen kattavammat ohjeet Tampere-talon UPEEn tapahtumasivuilta
www.tampere-talo.fi/upeehuhtikuu. Luethan myyjäinfon ennen ostopäätöksen
tekemistä!
MUKAAN UPEESEEN YRITYKSENÄ?
Sopisiko yrityksesi tai vaikkapa blogisi täydellisesti UPEEseen? Mikäli kiinnostuit
osallistumaan tapahtumaan yrityksesi/ yhdistyksesi/ blogisi/ tuotteidesi kanssa, laita
sähköpostia osoitteeseen info@upeesecondhand.com. Vielä ehdit mukaan!
SOVITTAMINEN UPEESSA
Tapahtuma-alueelle on sijoitettu sovituskoppeja sekä peilejä tasaisesti. Sovithan
sovituksesta aina etukäteen myyjän kanssa.

MAKSAMINEN UPEESSA
Varaathan tapahtumaan mukaan käteistä. Tampere-talon aulassa on yksi automaatti,
josta voi nostaa käteistä. Huomioithan, että myyjillä on rajallinen määrä vaihtorahaa,
joten kannattaa ottaa mukaan kolikoita ja pienempiä seteleitä. Monilla myyntipisteillä
on käteisen lisäksi käytössä Pivo -puhelinsovellus, joka on erittäin kätevä vaihtoehto
käteiselle. Lataathan sovelluksen itsellesi ja nopeutat kirppiskauppoja!
Muilla toimijoilla käy maksuvälineenä vaihtelevasti myös eri maksukortit.
ESTEETTÖMYYS
Taloon on asennettu kynnysluiskat ja automaattisesti avautuvat ulko-ovet. Käytävät ja
oviaukot ovat leveitä ja portaikkojen kaiteiden päättymisen huomaa viimeisen
askelman kohdalla olevasta tunnisteesta. Tampere-talon viereen rakentuvan Marriotthotellin rakennustöiden ajaksi on asennettu väliaikainen invaramppi pääsisäänkäynnin
Sorsapuiston puolelle. UPEE järjestetään ensimmäisessä kerroksessä pääaulasta
Sorsapuistosaliin. Matkalla portaiden luona on aina joko luiska tai hissi. Talon
esteettömät WC-tilat sijaitsevat ensimmäisessä kerroksessa. Liikuntaesteisten
pysäköintiin on varattu erilliset pysäköintipaikat invaliditunnuksin, paikat löytyvät heti
pysäköintialueen alkupäästä. Huom! Parkkitalo P-Tampere-talossa on runsaasti
portaita. Esteetön kulku vain ensimmäisestä kerroksesta.
KUKA UPEETA PYÖRITTÄÄ?
UPEEn takana on kaksi aktiivista tapahtuma-alan freelanceria, Kristiina Paananen
(Kulttuurituottaja AMK) ja Noora Luttinen (Tradenomi AMK) sekä Tampere-talo.
MITEN SAAN TEIHIN YHTEYDEN?
Saat UPEE-tiimiin parhaiten yhteyden lähettämällä sähköpostia osoitteeseen
info@upeesecondhand.com. Sähköpostiimme tulee useita viestejä päivässä ja
pyrimme vastaamaan niihin mahdollisimman nopeasti. Suurimpaan osaan
kysymyksistä löydät vastauksen infoista.

