
 

 

Opinlakeus-messut 2020 / Opeparvi 

 
1. Opinlakeus-messut 2020  
 

Opinlakeus-oppilaitosverkosto järjestää Opinlakeus-messut 15.-16.1.2020. Messupaikkana on 
Seinäjoki Areena (Kirkkokatu 23, 60220 Seinäjoki). 
 
Messujen yhteydessä toteutetaan ns. opettaja-alue 16.1. klo 9.00 – 15.00 Areenan B-hallin 
toisessa kerroksessa. 
  

2. Ilmoittautuminen ja pöydän varaus   
 

Ilmoittautuminen Opinlakeus-messujen opeparvella tapahtuu sähköpostilla os. aila.katila@sedu.fi. 
Näytteilleasettaja varaa esittelypöydän ilmoittautumisen yhteydessä.  
Esittelypöydän sijainnista voi tehdä toivomuksia ilmoittautumisen yhteydessä.  
 
Ilmoittautuminen Opinlakeus-messuille on sitova. Järjestäjällä on oikeus hyväksyä tai hylätä 
näytteilleasettaja. Näytteilleasettaja saa sähköpostiinsa ilmoittautumisvahvistuksen. 
Näytteilleasettajalla on oikeus peruuttaa ilmoittautumisensa Opinlakeus-messuille veloituksetta 
seitsemän (7) päivän kuluessa ilmoittautumisestaan.  
 

3. Esittelypöydän hinta, laskutus ja peruutusehdot 
 
Esittelypöydän hinta on 200 €, hintaan lisätään alv 24 %.  
  

Hinta laskutetaan Opinlakeus-messujen jälkeen tammi-helmikuussa 2020. Mikäli näytteilleasettaja 
haluaa laskutuksen ennen messuja, on hänen ilmoitettava siitä ilmoittautumisen yhteydessä.  
Mikäli näytteilleasettaja haluaa peruuttaa varauksensa, se tulee tehdä seitsemän (7) päivän 
kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli peruutus tapahtuu tämän jälkeen, järjestäjä perii korvauksena 
100 e + alv 24 %. 
 
4. Sähköt ja Internet-yhteys  
 

Esittelypöytään on mahdollisuus saada sähkö 230V, jatkojohtoja on käytettävissä rajoitetusti. 
Sähkö tulee varata ilmoittautumisen yhteydessä. Langaton Internet-yhteys kuuluu hintaan.  
 

5. 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.  
B-hallin toisessa kerroksessa toimii lisäksi Fazerin –kahvio. 
 
6. Toiminta opeparvella 
 

Opeparvella ei ole ilman järjestäjän kirjallista lupaa oikeutettu vuokraamaan tai luovuttamaan 
edelleen esittelypöytää. Mainosten tms. esitteiden jako on sallittu ainoastaan omalla alueella tai 
oman pöydän edessä. Mikäli esittelypisteen pitäjä tarjoaa osastollaan jotakin syötävää, sen täytyy 
olla maksutonta eikä tarjottava saa kilpailla messuravintoloiden tarjonnan kanssa, vaan tarjottavien 
on oltava luonteeltaan ns. maistiaisia. Esittelypisteen pitäjän tulee huolehtia siitä, että syöminen 
tapahtuu vain osaston edessä sekä pidettävä osaston edusta puhtaana.  
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7. Esittelyalueen rakentaminen ja purkaminen  
 

Esittelypöydän somistamisen voi aloittaa keskiviikkona 15.1.2020 klo 12:00 alkaen tai torstaina 
16.1.2020 klo 8.00 alkaen. Esittelypöytien on oltava valmiita Opinlakeus-messujen avautuessa 
torstaina 16.1.2020 klo 9.00. Opeparven purkaminen alkaa messujen päätyttyä torstaina 16.1.2020 
klo 15.00 ja tavarat on oltava pois kuljetettuina samana päivänä klo 20.00 mennessä.  
 

8. Yleiset määräykset  
 
Opinlakeus-messujen ja samalla myös opeparven 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 opeparven esittelijä 
sitoutuu noudattamaan näitä osallistumisehtoja sekä järjestäjän näiden täydennykseksi 
antamia ohjeita 


