
 

1. Opinlakeus-messut 2021 

Järjestäjä: Opinlakeus-oppilaitosverkosto 
Ajankohta: 20.-21.1.2021 
Paikka: Seinäjoki Areena, Kirkkokatu 23, 60220 Seinäjoki 
Sisäänpääsy: maksuton 

2. Näytteilleasettajien ilmoittautuminen, osastojen varaus ja sijainti 

Näytteilleasettaja ilmoittautuu Opinlakeus-messuille Opinlakeuden Internet-sivuilla olevan Webropol-
linkin kautta.  

Näytteilleasettaja varaa näyttelyosaston ilmoittautumisen yhteydessä. Osastovaihtoehdot ovat 
kalustettu valmisosasto, kalustamaton valmisosasto tai rakentamaton lattia-ala. Valmisosastoja on 
neljää eri kokoa ilmoittautumislomakkeen mukaisesti. Mikäli näytteilleasettaja haluaa rakentamatonta 
lattia-alaa, hän ilmoittaa haluamansa koon ilmoittautumislomakkeessa. 

Osaston sijainnista voi tehdä toivomuksia ilmoittautumisen yhteydessä. Näyttelyalueen kartta 
piirretään järjestäjän toimesta näytteilleasettajien ilmoittautumisajan päätyttyä. Järjestäjä pidättää 
oikeuden sijoitella näytteilleasettajat näyttelyalueelle parhaaksi katsomallaan tavalla. Järjestäjä ei 
vastaa mahdollisista päälavan ohjelman hetkellisesti aiheuttamista häiriöistä näytteilleasettajille. 

Näytteilleasettajan ilmoittautuminen Opinlakeus-messuille on sitova. Järjestäjällä on oikeus hyväksyä 
tai hylätä näytteilleasettaja. Näytteilleasettaja saa sähköpostiinsa ilmoittautumisvahvistuksen. 
Näytteilleasettaja on velvollinen tarkistamaan varauksensa tietojen oikeellisuuden. 
Näytteilleasettajalla on oikeus peruuttaa ilmoittautumisensa Opinlakeus-messuille veloituksetta 
seitsemän (7) päivän kuluessa ilmoittautumisestaan.  

Haastavan Korona-tilanteen vuoksi Opinlakeus pidättää oikeuden peruuttaa messut viimeistään 14 
vuorokautta ennen messuajankohtaa. Tällöin messujen näytteilleasettajamaksua ei peritä. Järjestäjä ei 
ole korvausvelvollinen peruutushetkeen mennessä näytteilleasettajalle aiheutuneista kuluista. Mikäli 
tapahtuma toteutetaan vaihtoehtoisesti virtuaalitapahtumana, asiasta ja hinnoittelusta tiedotetaan 
erikseen lokakuun 2020 loppuun mennessä.  

3. Näyttelyosastojen hinnat 

Näyttelyosastojen hinnat on merkitty osastoittain ilmoittautumislomakkeeseen. Hinnat on nähtävillä 
myös Opinlakeus-verkoston Internet-sivuilla. Osastojen hintoihin lisätään alv 24 %. Mikäli 
näytteilleasettaja aloittaa näyttelyosaston purkamisen ennen Opinlakeus-messujen päättymistä 
torstaina 21.1.2020, järjestäjällä on oikeus korottaa näyttelyosaston hintaa 50 %:lla. 

Oppilaitos, joka kuuluu Opinlakeus-oppilaitosverkostoon, on oikeutettu -25 % alennukseen 
näyttelyosastojen hinnoista. 

4. Näyttelyosaston laskutus ja peruutusehdot 

Näyttelyosaston hinta laskutetaan Opinlakeus-messujen jälkeen tammi-helmikuussa 2021. Mikäli 
näytteilleasettaja haluaa laskutuksen ennen messuja, on hänen ilmoitettava siitä järjestäjälle 
ilmoittautumisen yhteydessä. 

Mikäli näytteilleasettaja haluaa peruuttaa osastovarauksensa, se tulee tehdä seitsemän (7) päivän 
kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli näyttelyosasto peruutetaan tämän jälkeen, järjestäjä perii 
korvauksena 500 e + alv 24 %.



 

5. Osastojen sähköt ja Internet-yhteys 

Jokaiselle osastolle tulee sähkö 230V. Mikäli näytteilleasettaja tuo osastolleen normaalista 
esitystekniikasta poikkeavia, sähköä vaativia laitteita, hänen on ilmoitettava niistä ilmoittautumisen 
yhteydessä. Langaton Internet-yhteys kuuluu osaston hintaan. 

6. Näytteilleasettajien ruokailu 

Seinäjoki Areenassa toimii kaksi Fazer-ravintolaa (A- ja B-hallissa), jotka ovat auki Opinlakeus-
messujen aukioloaikana sekä messujen rakentamisen ja purkamisen aikana erikseen ilmoitetun 
aikataulun mukaisesti. Järjestäjä ei vastaa näytteilleasettajien ruokailulipukkeiden myynnistä vaan 
näytteilleasettajat voivat tilata ruoka- ja kahvilipukkeita suoraan Fazerilta etukäteen. 

7. Toiminta näyttelyosastolla 

Näytteilleasettaja ei ole ilman järjestäjän kirjallista lupaa oikeutettu vuokraamaan tai luovuttamaan 
edelleen näyttelyosastoaan. Mainosten tms. esitteiden jako on sallittu ainoastaan omalla osastolla tai 
oman osaston edessä. Mikäli näytteilleasettaja tarjoaa osastollaan jotakin syötävää, sen täytyy olla 
maksutonta eikä tarjottava saa kilpailla messuravintoloiden tarjonnan kanssa, vaan tarjottavien on 
oltava luonteeltaan ns. maistiaisia. Maistiaisia tarjottaessa on osaston eteen laitettava levyt, jotka 
suojaavat Seinäjoki Areenan kumimattoa likaantumasta. Levyn päälle laitetaan lisäksi suojamuovi tai 
matto. Levyt ja suojamuovin saa Areenalta käyttöön maksutta. Jos näytteilleasettaja haluaa peittää 
muovin, on siihen tuotava matto itse mukana. Maton voi tilata myös ilmoittautumisen yhteydessä. 
Näytteilleasettajan tulee huolehtia siitä, että syöminen tapahtuu vain osaston edessä sekä pidettävä 
osaston edusta puhtaana. Jos osastolla on raskaita laitteita tai muuta painavaa, joka voi pilata 
kumimaton, on painoa tasattava asettamalla lattialle raskaiden tavaroiden alle levyt. Levyjä saa 
veloituksetta Areenalta. 

8. Näyttelyosaston rakentaminen ja purkaminen 

Näyttelyosaston rakentamisen saa aloittaa sopimuksen mukaan jo tiistaina 20.1.2021 klo 15:00 jälkeen 
tai keskiviikkona 21.1.2021 klo 9:00 alkaen. 

Näyttelyosastojen on oltava valmiita Opinlakeus-messujen alkaessa keskiviikkona 20.1.2021 klo 15.30. 
Messujen rakentamisesta vastaa Maiseri Oy. 

Näyttelyosaston purkaminen alkaa messujen päätyttyä torstaina 21.1.2021 klo 15.00 ja tavarat on 
oltava pois kuljetettuina samana päivänä klo 20.00 mennessä. Mikäli näytteilleasettaja aloittaa 
näyttelyosaston purkamisen ennen Opinlakeus-messujen päättymistä torstaina 21.1.2020 klo 15.00, 
järjestäjällä on oikeus korottaa näyttelyosaston hintaa 50 %:lla. 

9. Yleiset määräykset 

Opinlakeus-messujen järjestyksenvalvonnasta ja ensiavusta vastaavat erikseen nimetyt Seinäjoen 
koulutuskuntayhtymä Sedun opiskelijat opettajineen. 

Näiden ohjeiden lisäksi sekä järjestäjän että näytteilleasettajien on noudatettava Seinäjoki Areena 
Oy:n yleisiä käyttöoikeusehtoja.  

Lähettämällä sähköisen ilmoittautumisen näytteilleasettaja sitoutuu noudattamaan näitä 
osallistumisehtoja sekä järjestäjän näiden täydennykseksi antamia ohjeita.  


