
PIELISEN MESSUT 17. – 18.6.2017 NURMEKSESSA 

Mukana tekemässä ja tukemassa Pielisen Messuja 2017 Nurmeksessa: 
VALTIMON KUNTA| NURMEKSEN KAUPUNKI | LIEKSAN KAUPUNKI | PIKES OY 

VALTIMON YRITTÄJÄT RY | NURMEKSEN YRITTÄJÄT RY | LIEKSAN YRITTÄJÄT RY 
LIEKSAN NAISYRITTÄJÄT RY 

Pielisen Messu‐ ja Yrittäjäyhdistys ry 
Y‐tunnus: 2336818‐2 

www.pielisenmessut.fI 

 

 

 
 

OSANOTTAJAEHDOT NÄYTTEILLEASETTAJILLE 

 
22.4.2017 tarkennettu 

 
1. MESSUJEN VASTUULLINEN JÄRJESTÄJÄ 

Tapahtuman vastuullinen järjestäjä on Pielisen Messu‐ ja Yrittäjäyhdistys ry. 

 
Yhteyshenkilö: messupäällikkö Tarja Naumanen 

puh. 050- 463 8983 S‐posti: messupaallikko@pielisenmessut.fi 

 
2. ILMOITTATUMINEN NÄYTTEILLEASETTAJAKSI 

Näytteilleasettajaksi ilmoittautuminen tapahtuu www.pielisenmessut.fi ‐sivujen kautta lähetettävällä 

sähköisellä ilmoittautumis‐ ja varausvahvistuslomakkeella. Ilmoittautuminen on sitova kun varausvahvistus 

on kuitattu saapuneeksi järjestäjälle. Myös sähköpostilla, puhelimitse tai muulla tavoin tehdyt 

ennakkovaraukset pyydetään vahvistamaan sähköisellä lomakkeella. 

 
3. PAIKKAVARAUS, LASKUTUS JA PERUUTUSEHDOT 

Näytteilleasettajalla on mahdollisuus esittää toive osaston sijoittelusta ilmoittautumisen yhteydessä. Sisä‐ 

ja ulko‐osastoista on nähtävillä kartat www.pielisenmessut.fi ‐sivuilla. Järjestäjä varaa oikeuden 

näyttelykokonaisuuden tai teknisten yksityiskohtien kannalta välttämättömiin osastosijoittelun muutoksiin. 

 
Osallistumismaksu laskutetaan ilmoittautumislomakkeessa toivotulla tavalla joko sähköpostitse (ei 

laskutuslisää) tai paperisella laskulla (laskutuslisä 5,00 e). Kaikki messujen palvelut ovat arvonlisäverollisia 

(alv 24 %).  

 
Osastovarauksen peruuttaminen ilman kuluja on mahdollista 19.5.2017 saakka. Tämän jälkeen ilman 

erityisen painavaa syytä tulleista peruutuksista on järjestäjällä oikeus laskuttaa osa sovitusta hinnasta. 

Ennen 30.5. 2017 ilmoitetuista peruutuksista peritään 30 % ja sen jälkeen ilmoitetuista 50 % sovitusta 

osallistumismaksusta. 
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4. NÄYTTEILLEASETTAJAN OIKEUDET 

Näytteilleasettajalla on oikeus käydä kauppaa ja/tai esitellä toimintaansa messuosastollaan. 

Näytteilleasettaja saa jakaa osastoltaan markkinointimateriaalia sekä järjestää maksuttomia kilpailuja tai  

arvontoja. Arpojen myynti on mahdollista vain järjestäjän erityisluvalla. Näytteilleasettajalla on 

mahdollisuus esittää osastollaan AV‐materiaalia, musiikkia jne. häiritsemättä muita näytteilleasettajia 

(näytteilleasettaja vastaa edellä mainitun materiaalin tekijänoikeuskorvauksista). 

 
Kaikkiin osastoihin kuuluu  max. 3 kpl näytteilleasettajakortteja. Lisäksi näytteilleasettajilla on mahdollisuus 

tilata maksullisia näytteilleasettajakortteja ilmoittautumisen yhteydessä 9.6.2017 asti. Tämän jälkeen  

veloitetaan 5,00 e/kpl (sis. alv 24 %). Näytteilleasettajakortit luovutetaan messujen rakennusaikana INFO-

pisteestä PielisAreenan aulassa messutoimistosta osallistumismaksutositetta vastaan. Kuitti maksetusta 

osastosta on esitettävä järjestäjälle paikan päällä ennen osaston rakentamisen aloittamista. 

 
Kaikki näytteilleasettajat saavat näyttelypäivän aikana veloituksetta kahvin sekä kahvileivän INFO-pisteen 

kahvilasta. Kaikki näytteilleasettajat ovat oikeutettuja osallistumaan PIKES Oy:n messutapahtumassa 

järjestämään Pielisen Paras Messutuote ‐yleisöäänestykseen tuotteellaan tai palvelullaan. 

Näytteilleasettajille on tarjolla myös apua osaston rakentamiseen sekä näyttelynaikaiseen tauottamiseen 

(tarkempi ohjeistus näytteilleasettajainfossa). 

 
Näytteilleasettajalla on mahdollisuus hankkia lisänäkyvyyttä tapahtuman ajaksi sekä messujen 

ennakkomarkkinoinnissa. Näytteilleasettajien luettelo julkaistaan www.pielisenmessut.fi ‐sivuilla, Pielisen 

Messujen facebook‐profiilissa. Lisäksi lehtimainonnassa markkinoidaan messuja yhteensä noin 18.000 

levikin verran Juuan, Nurmeksen, Lieksan, Valtimon ja Rautavaaran kunnissa jakeluna joka talouteen ja 

matkailupaikkoihin sekä huoltamoille.  Tarkemmat tiedot mainostamisesta ja näkyvyydestä 

näytteilleasettajainfossa. 

 
Näyttelyn sisäosastoihin kuuluu 2,5m korkea seinärakenne ilman otsalautoja. Näytteilleasettajan tulee 

hankkia otsalaudat itse tai käyttää mahdollisesti jo aiemmin käytössä olleita otsalautoja (tarkempi ohjeistus 

näytteilleasettajainfossa). Sisäosastoihin kuuluu optiona myös sähköpistoke  sekä parketinvärinen 

kokolattiamatto. Sähkön tarpeesta tulee ilmoittaa varausvahvistuksen yhteydessä. Paikanpäällä tilatuista 

sähköstä, myyntipöydistä tai muista lisätilauksista veloitetaan lisämaksu 10 e + alv 24 %.  
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Ulkopaikkojen sähköliittymät ovat maksullisia. Muut kalusteet, sisäosaston erikoisrakenteet sekä graafiset 

lisäpalvelut voi halutessaan tilata etukäteen alan yrittäjiltä, esimerkiksi: 

 

Mainos- ja muotoilutoimisto Aamu&Virkku Ky 

p.040 9643 558 minna.kahkonen(ät)aamuvirkku.fi www.aamuvirkku.fi 

 

Nurmeksen Mainospalvelu Oy  

050 5360042 https://www.facebook.com/Mainospalvelu/ 

 

Mainoselme Ky  

suvi.komsa(at)mainoselme.com puh. 0400 277750 www.mainoselme.com 

 

Messujententekijä Oy www.messujentekija.fi 

 
Näyttelyalueelle järjestään yöajan yleisvartiointi 16.6. – 18.6.2017 välisenä aikana. PielisAreenan  ovet 

suljetaan perjantaina 16.6. rakennusajan päätyttyä klo 23.00 ja avataan huoltoajan alkaessa 

näyttelypäivän aamuna klo 7.00. Järjestäjä ei vastaa näyttelytilojen tai ulko‐osastojen yksilöllisestä 

vartioinnista, jolloin näytteilleasettaja on vastuussa omaisuutensa asianmukaisesta suojaamisesta. 

Pyydämme huomioimaan tämä erityisesti ulko‐osastoilla. 

 
5. NÄYTTEILLEASETTAJAN RAJOITUKSET JA VELVOLLISUUDET 

Näytteilleasettajan tulee noudattaa messujen aukioloaikaa ja pitää osastonsa avoinna sekä yleisilmeeltään 

siistinä koko näyttelypäivän ajan (lauantaina 17.6. klo 9‐16 ja sunnuntaina 18.6. klo 10-16). Osastoa ei saa 

purkaa ennen messujen päättymistä, eikä jättää miehittämättömäksi kohtuuttoman pitkäksi ajaksi.  

 

Järjestäjä vastaa alueen yleisestä jätehuollosta, mutta näytteilleasettaja on velvoitettu huolehtimaan 

oman osastonsa sekä lähiympäristön siisteydestä, myös tapahtuman päätyttyä. Järjestäjällä on oikeus 

laskuttaa näytteilleasettajaa mahdollisesta jälkisiivouksesta 50,00 e. Myös muusta osallistumisehtojen 

vastaisesta toiminnasta on järjestäjällä oikeus laskuttaa tapauskohtaisesti määräytyvä summa. 
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Sisäosastojen yleisvalaistus on järjestetty PielsAreenan puolesta. Kaikkiin sisäosastopaikkoihin on saatavilla 

lisäksi ns. valovirtapistoke maksutta. Näytteilleasettajilla on mahdollisuus sijoittaa osastolleen tavanomaisia 

lisävalaisimia ja sähkölaitteita. Niiden kokonaiskuormitus ei kuitenkaan saa olla näytteilleasettajainfossa 

ilmoitettua nimelliskuormitusta suurempi. Kaikki sähköliitännät tullaan tarkastamaan järjestäjän toimesta 

ennen messujen aukeamista. Vaativampia sähköasennuksia varten suosittelemme olemaan yhteydessä 

messutapahtuman sähköasennuskumppaniin: Valtimon Sähkötyö Oy, puh 0500 372 823, S‐posti: 

valtimon.sahkotyo@oyk.fi. 

 
Avotulen teko tai ruuan valmistus esimerkiksi keittolevyllä sisäosastoilla on ehdottomasti kielletty. Ulko‐ 

osastoilla avotulen käsittely ja ruuan valmistus on mahdollista järjestäjän kanssa ennalta sopien ja 

tapahtuman turvallisuusohjeita noudattaen. Kaikilta elintarviketoimijoilta vaaditaan asianmukaiset luvat, 

jotka on esitettävä järjestäjälle ennen tapahtuman alkua. Alkoholin myynti, anniskelu tai tarjoilu 

messualueella on kielletty. 

 
Näytteilleasettaja sitoutuu noudattamaan järjestäjän antamia lisäohjeita. Tarkemmat ohjeet ja aikataulut 

julkaistaan www.pielisenmessut.fi ‐sivustolla näytteilleasettajainfossa. Myös tapahtuman turvallisuus‐ ja 

toimintaohjeet julkaistaan nettisivuillamme. 

 
Näyttelyn järjestäjä pidättää itselleen oikeuden näyttelyn siirtämiseen tai peruuttamiseen ylivoimaisen 

esteen ilmetessä. Mahdolliset riita‐asiat ja erimielisyydet pyritään ratkaisemaan neuvottelemalla. 

 

 

 

mailto:valtimon.sahkotyo@oyk.fi
http://www.pielisenmessut.fi/


PIELISEN MESSUT 17. – 18.6.2017 NURMEKSESSA 

Mukana tekemässä ja tukemassa Pielisen Messuja 2017 Nurmeksessa: 
VALTIMON KUNTA| NURMEKSEN KAUPUNKI | LIEKSAN KAUPUNKI | PIKES OY 

VALTIMON YRITTÄJÄT RY | NURMEKSEN YRITTÄJÄT RY | LIEKSAN YRITTÄJÄT RY 
LIEKSAN NAISYRITTÄJÄT RY 

Pielisen Messu‐ ja Yrittäjäyhdistys ry 
Y‐tunnus: 2336818‐2 

www.pielisenmessut.fI 

 

 

 
 

Pielisen Messut 2017 kuuluu Suomi 100 vuotta- tapahtumiin joka on meillä Pielisen Helmet- 

tapahtumaketju. Pielisen Messut aloittavat tapahtumaketjun. Seuraavat Helmet ovat Valtimon 

Kesäpäivät 7.-9.7., Nurmeksen Potakkajuhlat ja Potakkajuhlat by Night 1. - 2.9., Lieksan Hämärän 

kaupanilta sekä Nurmeksessa pidettävät valtakunnalliset matkailuopaspäivät 7. - 8.10. 

 


