
KORJAAMON MARKKINOIDEN YLEISET OSALLISTUMISEHDOT 2019 
 
Lähettämällä sähköisen ilmoittautumisen ja hyväksymällä ilmoittautumisen yhteydessä osallistumisehdot 
näytteilleasettaja sitoutuu osallistumaan tapahtumaan ja noudattamaan Korjaamo Markkinoiden 
osallistumisehtoja. 
 
1. Näytteilleasettajat ja tuotteet 
Näytteilleasettajina voivat olla tuotteiden ja palvelujen valmistajat, tuottajat, myyjät tai näiden valtuutetut 
edustajat sekä alan järjestöt ja julkaisut. Tuotteiden on oltava tapahtuman teeman mukaisia ja niiden on 
edustettava näytteilleasettajan ilmoittautuessa ilmoittamaa/ilmoittamia tuoteryhmiä. Tuotteiden on oltava 
Suomen lain mukaisia ja eikä niiden esittely tai myynti saa rikkoa tekijänoikeuksia. 
Elintarvikkeiden myynti ja tarjoilu on kiellettyä ilman erillislupaa. Elintarvikkeiden myynnistä tulee sopia 
erikseen ja tehdä omavalvontailmoitus, joka tulee ottaa mukaan tapahtumaan. 
 
2. Ilmoittautuminen näytteilleasettajaksi 
Sitova ilmoittautuminen näytteilleasettajaksi tehdään lähettämällä sähköisesti ilmoittautumislomake. 
Ilmoittautuminen katsotaan vahvistetuksi, kun näytteilleasettaja on vastaanottanut järjestäjän 
varausvahvistuksen. Automaattinen vastaus riittää. Järjestäjällä on oikeus valita näytteilleasettajat ilman 
erillisiä perusteluja. 
 
3. Näyttelyosastojen kalustus ja sijoitus 
Järjestäjä tarjoaa näytteilleasettajille 1-2 myyntipöytää (120 x 70 cm) sekä 1-2 tuolia ostetun myyntipaikan 
koon mukaan. Myyntipaikkojen koot ovat 150 x 150 cm (pieni) tai 300 x 150cm (iso). Varauksen yhteydessä 
näytteilleasettaja ilmoittaa haluamansa myyntipaikan sijainnin. Mikäli kyseinen paikka ei ole saatavilla, 
järjestäjä ehdottaa näytteilleasettajalle vaihtoehtoja. 
 
4. Ilmoittautumisen peruminen ja muutokset osastonkokoon 
Muutoksia osastokokoon voi tehdä mahdollisuuksien mukaan, pyynnöt on tehtävä kirjallisesti. Muutokset 
tai peruutukset on tehtävä viimeistään 40 päivää ennen tapahtumaa. Jos näytteilleasettaja peruu 
ilmoittautumisensa tai muuttaa pöytämäärää myöhemmin, järjestäjä perii osallistumismaksun 
täysimääräisenä vahvistetun ilmoittautumisen mukaisesti. 
 
5. Osastojen rakentaminen ja purkaminen 
Järjestäjä järjestää pöydät ja tuolit paikoilleen pöytäjärjestyksen mukaisesti. Näytteilleasettajat pääsevät 
somistamaan osastojaan kaksi (2) tuntia ennen Markkinoiden avautumista yleisölle. Jos tapahtuma kestää 
enemmän kuin yhden päivän, tuotteet voi jättää yöksi paikoilleen tai siirtää järjestämän osoittamaan 
paikkaan. Tuotteiden jättäminen osastolle tapahtuu näytteilleasettajan omalla vastuulla. Näytteilleasettaja 
vastaa itse osastonsa somistamisesta, tuotteiden esillepanosta sekä kaikista osastoonsa liittyvistä kuluista. 
Osastoja ei saa tyhjentää tai purkaa ennen tapahtumakohtaisen aukioloajan päättymistä. Osastot tulee olla 
purettuina ja kaikki tuotteet sekä muu osastolla ollut materiaali vietynä pois viimeistään kaksi (2) tuntia 
tapahtuman ilmoitetun päättymisajan jälkeen. Tuotteita ei voi toimittaa ennen ilmoitettua somistusaikaa 
tapahtumapaikalle eikä jättää tapahtuman jälkeen myöhemmin noudettaviksi. 
 
6. Vahingot ja vakuutukset 
Näytteilleasettaja vastaa itse tuotteilleen ja muulle omaisuudelleen sattuvista rikkoutumis-, varkaus- yms. 
vahingoista sekä kaikista ulkopuolisille henkilöille tai tapahtumapaikalle aiheuttamistaan vahingoista. 
Järjestäjä vastaa tilan, kaluston sekä oman henkilökuntansa toiminnasta. 
 
7. Sähkövirta ja –työt 
Järjestäjä vastaa tilojen yleisvalaistuksesta. Kaikkien osastojen läheisyydessä n. metrin säteellä on saatavilla 
sähkö. Tuo oma jatkojohto tarvittavilla lisäliitännöillä. Yleisiä sähköpistokkeita ei saa käyttää. 



 
8. Turvallisuus 
Järjestäjä vastaa paloturvallisuudesta ja yleisestä järjestyksestä tiloissa, mutta ei näytteilleasettajan 
tavaroiden, rakenteiden tms. mahdollisesta vioittumisesta tai katoamisesta. 
Paloturvallisuuden sekä näyttelyosaston rakenteiden ja materiaalien suhteen on noudatettava voimassa 
olevien lakeja ja asetuksia sekä Kulttuuritehdas Korjaamon turvallisuusohjeita. Kulttuuritehdas Korjaamolla 
on oikeus poistaa osastolta määräysten ja ohjeiden vastaiset tuotteet, kalusteet ja rakenteet. Kulkuväylille 
taikka poistumisteiden eteen ei saa asettaa tuotteita eikä rakenteita. Kynttilöiden ja muun avotulen käyttö 
on kiellettyä. 
 
9. Force majeure 
Järjestäjä ei vastaa viivästyksistä ja vahingoista, jotka johtuvat tapahtuman perumisesta tai siirtämisestä 
ylivoimaisen esteen vuoksi. Ylivoimaisena esteenä pidetään järjestäjän vaikutusmahdollisuuksien 
ulkopuolella olevaa tapahtumaa, jota järjestäjä ei ole voinut kohtuudella ottaa huomioon 
sopimuksentekohetkellä ja jonka seurauksia järjestäjä ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai 
voittaa. Ylivoimaisena esteenä pidetään mm. yleisen energiantuotannon keskeytystä, tulipaloa tai muuta 
vastaavaa tilojen käyttöä estävää tapahtumaa, luonnonmullistusta, maanjäristystä, sotaa tai kapinaa. 
Lakko, sulku, boikotti ja muu työtaistelutoimenpide katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi myös silloin, kun 
järjestäjä on itse sen kohteena tai siihen osallisena. 
Järjestäjän alihankkijaa kohdannut ylivoimainen este katsotaan myös vapauttamisperusteeksi. 
 
10. Muut ehdot 
Osallistumismaksu on oltava maksettuna eräpäivään mennessä järjestäjän antamien ohjeiden mukaisesti. 
Markkinat laskutetaan noin kuukautta ennen tapahtumaa. Kaikkiin järjestäjän ilmoittamiin hintoihin 
lisätään voimassaoleva arvonlisävero. Korjaamo Group Oy siirtää laiminlyödyt maksut perintätoimistolle. 
 
 
 


