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MESSUJEN ONNISTUMISEN TURVAAMISEKSI PYYDÄMME TUTUSTUMAAN HUOLELLA
OSALLISTUJAEHTOIHIMME SEKÄ LIITTEENÄ OLEVIIN TURVALLISUUS- JA TOIMINTAEHTOIHIN.
TOIVOMME TEILLE OIKEIN MIELYTTÄVÄÄ KESÄISTÄ MESSUTAPAHTUMAA PIELISEN RANNALLA!

Pielisen Messu- ja Yrittäjäyhdistys järjestää ja Nurmeksen Yrittäjät ry toteuttaa PIELISEN
MESSUT 2014, jotka järjestetään 14.6.2014 Nurmeksen Hyvärilän nuoriso- ja matkailualueella ja
PielisAreenalla.
Yksipäiväisen, kymmenen tehokasta messu- ja myyntituntia sisältävien messujen pääteemana on
tänä vuonna erityisesti ’Karjalainen kaupankäynti 40- vuotiaassa Nurmeksen kaupungissa’ ja
Pielisen Karjalan seutukunnan, kuntien, yrittäjien ja eri toimijoiden tuotteiden, palvelujen ja
toimintojen esittely ja myynti. Sisäosastokorttelien teemoja ovat ’Matkailu ja vapaa-aika’ ’Koti,
ompelu ja askartelu’, ’Elintarvikkeet’, Tyylintekijät - pukeutuminen ja asusteet’ . Lisäksi sisähallissa
ovat ’Ihmishuoltamo’ jossa estellään aktiivista yhdistys- ja kansalaistoimintaa, ’Yrittäjien ystävät’ ja
’Kauniit ja Rohkeat’- osastokorttelit sekä Nurmes 40 v- kaupunkina- juhlaosasto.
Ulkoalueella on runsaasti messuosastoja ja toimintoja, mm. ’Lasten Maailma’: pomppulinna ja
liukumäki, poniratsastusta, Kissala sekä mönkijäajelua (sähköinen mönkijä). Lasten ja nuorten alue
’Little Kirppis’ antaa lapsille ja nuorille mahdollisuuden myydä omia tuotteitaan ja tavaroitaan
edullisella paikkahinnalla.
Järeämpää katsottavaa löytyy mm. KME Oy:n motoketjun korttelista ja Kuhmon Mobilistien
vanhojen autojen rivistöstä. Monipuolista ostettavaa löytyy ulkoalueen lukuisista myyntikojuista.
Messuovet ovat avoinna 14.6. lauantaina klo 9.00–19.00. Virallinen messujen avaus on kello
10.00 jolloin leikataan kolme metriä pitkä Pielispakari Oy:n leipoma messuleipä messujen
avauksen kunniaksi. Ohjelmaa riittää koko päiväksi kohderyhmittäin: klo 9.00 – 11.00 ohjelma
ikäihmisille, 11–13 lapsille ja lapsiperheille, 13–15 nuorille, 15–17 aikuisille ja 17–19 juhlaohjelmakokonaisuus. Päivän aikana mm. Timo Taikuri taikoo ikäihmisille ja lapsille/lapsenmielisille ja
erilaista musiikkia kuullaan myös useaan kertaan.
HEIKKI- höyryveturijuna kuljettaa messuvieraita sekä Lieksasta että Valtimolta messuille ja
takaisin. Lippujen hinnat vahvistuvat myöhemmin. Tämän hetkinen tiedossa oleva aikataulu:
Lähtö Nurmeksesta Lieksaan klo 7.30 Lieksaan - tulo Lieksaan klo 8.56.
Lähtö Lieksasta 10.00 - tulo Nurmekseen klo 11.16
Lähtö 11.20 - tulo Valtimolle 11.52
Lähtö Valtimolta 12.15 - tulo Nurmekseen 12.49.
Mutkatonta menoa, karjalaista kaupankäyntiä – tervetuloa Pielisen rannalle Nurmekseen,
tuhansien koivujen kaupunkiin, upean messualueen lumoihin!
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1. MESSUJEN VASTUULLINEN JÄRJESTÄJÄ
Järjestäjä: Pielisen Messu- ja Yrittäjäyhdistys ry. Toteuttaja: Nurmeksen Yrittäjät ry.

2. ILMOITTAUTUMINEN JA LASKUTUS
Ilmoittautuminen
on
sitova,
kun
sähköinen
vahvistuslomake
http://nurmeksenyrittajat.kotisivukone.com/lomake.html?id=10 on otettu messujen järjestäjän
puolelta otettu vastaan. Messupaikkavaraus pyydetään vahvistamaan 6.6. mennessä. Mikäli
näyttelypaikalla on tilaa, otetaan varauksia vastaan määräajan myös jälkeen. Näytteilleasettajalle
lähetetään lasku vahvistuksessa tehdyllä sovitulla tavalla, joko kirjeellä tai sähköpostilla. Lasku on
maksettava viimeistään eräpäivänä. Eräpäivät ovat 1.6.2014 (31.5. mennessä tehdyt varaukset) ja
10.6. 2014 (kesäkuun alussa tehdyt varaukset). Maksu varmistetaan ilmoittautumisen yhteydessä
joko tiliotteen tai tositteen perusteella.
Paikkahintaan kuuluu Osta omalta seudulta- muovikasseja (10-20 kpl/osasto), vähintään kaksi (2) kpl
näytteilleasettajakuponkia sekä lisäksi kaksi (2) kpl näytteilleasettajien kahvikuponkeja/osasto/henkilö,
osallistumisoikeus maksuttomaan 13.6. pidettävään (19.00-22.00) iltatilaisuuteen sekä tarvittaessa pientä
messuapua mm. messupaikan rakentamiseen ja purkamiseen sekä kahvitauon aikaiseen osaston
vartiointiin. Lisäksi tarjoamme markkinointitukea mm. messujen aikaisilla kuulutuksilla, Pielisen Karjalan
alueelle sekä Rautavaaralle joka talouteen jaettavan 28.000 kpl:een paikallislehdissä olevalla
messuilmoituksella sekä Facebookin ja www-sivujen markkinointien kautta.

Peruutusehdot:
Jos vahvistettu osastopaikkavaraus (joko ulkona tai sisällä) on peruutettu 25.5.2014 jälkeen,
messujen järjestäjällä on oikeus laskuttaa 50 % osaston peruutetun osastopaikan sovitusta
hinnasta.
3. NÄYTTELYPAIKAT
Paikkoja jaettaessa otetaan huomioon ennakkovaraukset ja sovitut paikkajaot sekä ennakkoon
ilmoitetut ja sovitut näytteilleasettajien toivomukset mahdollisimman hyvin. Näyttelyjohto varaa
itselleen oikeuden näyttelykokonaisuuden kannalta välttämättömiin ja messukokonaisuuden
kannalta tarpeellisiksi katsomiinsa muutoksiin.

Mutkatonta menoa, karjalaista kaupankäyntiä – tervetuloa Pielisen rannalle Nurmekseen,
tuhansien koivujen kaupunkiin, upean messualueen lumoihin!
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4. AUKIOLOAIKA
Lauantaina 14.6.2014 klo 09.00 -19.00
HUOM. Näytteilleasettajien tulee noudattaa messujen aukioloaikaa ja pitää osastonsa yleisölle
avoimena koko ilmoitetun ajan ja miehitettynä. Mikäli osasto ei ole valmis sovittuna aikana tai
osasto puretaan ennenaikaisesti, joudumme laskuttamaan sopimuksesta poikkeamasta 100 e
(sata euroa) + alv 24 %.
5. PUHTAANAPITO
Näyttelyn puolesta hoidetaan alueen yleinen puhtaanapito sekä jätteiden kuljetus, mutta
näytteilleasettaja on velvollinen huolehtimaan omalla kustannuksellaan osastonsa puhtaudesta ja
jälkisiivouksesta. Järjestäjälle jätetystä jälkisiivouksesta joudumme laskuttamaan 50 e + alv 24 %.
6. SÄHKÖ
PielisAreena vastaa näyttelyalueen yleisvalaistuksesta. Osastokohtainen sähkön tarve on
ilmoitettava ennakkoon varauksen vahvistuslomakkeessa. Tavallinen vaihtovirta kuuluu
sisäosastojen hintaan, ulko-osastoilla se maksaa 10 e + alv 24 % ja voimavirta molemmissa 30 e +
alv 24 %. Erityistyötä vaativat asennustöistä yms. vastaavat näytteilleasettajat ja niiden
suorittamisesta on sovittava järjestäjän kanssa etukäteen. Muista erityistarpeista voi neuvotella
järjestäjien kanssa.
7. VARTIOINTI
Messujen vastuutaho huolehtii yön yli 13.6. - 14.6. alueen yleisvartioinnista, mutta ei
näyttelytilojen yksilöllisestä vartioinnista. Esineiden katoamisesta ja muista mahdollisista
vahingoista järjestäjä ei vastaa.

8. OSASTOJEN RAKENTAMINEN JA PURKAMINEN
Näyttelyn vastuutaho merkitsee osastopaikat sisä- ja ulkoalueella osastojen nimillä ja numeroilla.
Näytteilleasettajat voivat aloittaa rakentamisen 13.6 viimeistään klo 13.00. Osastojen tulee olla
valmiina perjantaina klo 19.00 mennessä. Erityisesti on varottava vaurioittamasta sisähallin lattiaa,
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hallin seiniä ja osastojen seiniä, joihin ei voi porata, liimata tai muutoin laittaa kiinteästi mitään
rakenteita. Osastojen purkuaika on 14.6. lauantaina klo 19.00 – 22.00.

9. ESITTELIJÄKORTIT/WLAN YHTEYS/NÄYTTEILLEASETTAJIEN KAHVIKORTIT
Esittelijäkortteja annetaan 2 kpl osastoa kohden ja näytteilleasettajan maksuttomia
kahvikuponkeja 2 kpl/henkilö/osasto (lisäkahvit: näytteilleasettajan kahvikupongin hinta on 0,50 e
+ alv 24 % = 0,60 e), jotka ovat hankittavissa joko 13.6. pe klo 12.00–18.00 tai la 14.6. 8.00 – 19.00
MESSUINFO-kahvilasta, PielisAreenan aulasta.
10. MESSUTOIMISTO
Rakentamisen aikana ja messujen aukioloaikana toimisto palvelee sisähallissa Nurmeksen Yrittäjät
ry:n osasto/MESSUINFO-kahvila, PielisAreenan sisäaulassa.
11. YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ
Näytteilleasettaja sitoutuu noudattamaan näyttelyn järjestäjän antamia lisäohjeita, mm.
tupakointialueiden ja elintarvikemyynnin osalta. Näyttelyn vastuutaho pidättää itselleen oikeuden
näyttelyn siirtämiseen ja peruuttamiseen ylivoimaisen esteen sattuessa. Arpojen myynti osastoilla
ja näyttelyalueella on sallittu vain messujenjärjestäjän antaman luvan perusteella. Suora
vähittäismyynti sisä- ja ulko-osastoilla on mahdollista, kunhan näytteilleasettaja on ilmoittanut
siitä varauksen vahvistuslomakkeessa ja hankkinut myyntitoimintaa varten tarvittavat luvat, kuten
elintarvikeluvat ja turvallisuussuunnitelmat.
12. ERIMIELISYYKSIEN RATKAISU
Mahdolliset riita-asiat pyritään ratkaisemaan neuvottelemalla. Varsinaisena oikeuspaikkana
pidetään molemminpuolisesti Nurmeksen käräjäoikeutta.
13. TURVALLISUUS- JA TOIMINTAOHJEET OVAT LIITTEENÄ
Liite 1
14. YHTEYSHENKILÖT
Pielisen Messu- ja Yrittäjäyhdistys ry, messupäällikkö Ella Kärki, 040- 510 3289
karkikonsultit@gmail.com
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Pielisen Messu- ja Yrittäjäyhdistys ry/messutiimin sihteeri Minna Kähkönen, 040- 964 3558,
minna.kahkonen@aamuvirkku.fi

Tervetuloa näytteilleasettajaksi Pielisen Messuille!
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