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TEOS 2017 - i lmoittautumisohjeet 

Veistosten ja taidegrafi ikan teosvälitys  
Kaapelitehdas, Puristamo ja Valssaamo, Helsinki (20.2.–5.3.2017) 
Tapahtuma on avoinna yleisölle to 23.2.–su 5.3.2017 (11 päivää) 
 
Vuoden 2017 sisustusnurkkauksen teemana on puutarha, jonka takia kysymme 

mahdollisuutta sijoittaa veistos ulkotilaan.  

 

TEOSTEN JÄTTÖ 
Kukin jäsen voi jättää 1–3 teosta. Teosten tulee olla mahdollisimman uutta tuotantoa. 
Pyrimme edustavaan kattaukseen suomalaisesta kuvanveistosta ottaen huomioon 
myyntinäyttelyn tarpeet. 
Teokset toimitetaan suoraan Kaapelille (Tallberginkatu 1, C-rappu, Puristamo-sali) 
maanantaina 20.2.2017 klo 9–15 välisenä aikana. Esille asetetaan vain määräaikana 
jätetyt, ennakkoilmoitetut teokset. Teoksia ei voi toimittaa etukäteen. 
 
Kunkin teoksen pakkaukseen on liitettävä sekä taiteilijan että teoksen nimi selkeästi 
kirjoitettuna. Muuten emme voi taata oikeita teostietoja oikeisiin teoksiin.  
 
Mikäli teokset lähetetään postin tai kuljetusliikkeen kautta, tulee kuljetuksen olla perille 
toimitettu (merkitse: Perillekanto maanantai 20.2. klo 9–15) ja noudattaa ehdottomasti 
ohessa määriteltyjä jättö- ja noutoaikoja!  
Lähetykset on toimitettava osoitteeseen: Suomen Kuvanveistäjäliitto/TEOS 2017 

Kaapelitehdas, Puristamo 
Tallberginkatu 1 C, 00180 Helsinki 

 

ILMOITTAUTUMINEN 
Odotamme ilmoittautumistanne ensisijaisesti sähköisesti täytettävän lomakkeen kautta 
osoitteessa https://sculptors.gruppo.fi/online-applications/index.php/484893. Mikäli 
sähköisen lomakkeen täyttäminen ei ole mahdollista, voi paperisen lomakkeen täyttää ja 
toimittaa postitse tai sähköisesti Galleria Sculptorin osoitteeseen (yhteystiedot sivun 
alaosassa) perjantaihin 3.2.2017 mennessä. 
 
Teoksiaan tuovalta taiteilijalta veloitamme 20 € osallistumismaksun. Maksu suoritetaan 
ilmoittautumisen yhteydessä yhdistyksen tilille FI80 8000 1302 0014 18. Teoksia ei oteta 
vastaan, jos ilmoittautumismaksua ei ole maksettu tai jos teoksia ei ole ennakkoilmoitettu.  
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Ilmoittautumiskaavakkeen mukaan on liitettävä ansioluettelo sekä maksutosite. 
Ilmoittautumiskaavake on allekirjoitettava ja täytettävä huolellisesti. Kaavake on sekä 
myyntivaltakirja että sitoumus noudattaa osallistumisohjeita. Ilmoittautumislomakkeeseen 
merkittyjä teostietoja ei voi muuttaa jälkikäteen. Tämä on tärkeää, jotta oikeat teokset 
saavat varmasti oikeat teostiedot. Alv:n (10%) tulee sisältyä teosten myyntihintoihin.  
Välitysprovisio TEOS 2016 –tapahtumassa on 35 % myyntihinnoista 2499 € asti, 25 % 
2500-4499 € välillä olevista hinnoista ja 20% 4500 € ylittävistä myyntihinnoista 
(vähennetään arvonlisäverottomasta hinnasta).  
 
Lisätietoja saa galleriasta (yhteystiedot sivun alaosassa). 
 

YHTEYDENPITO 
Huomaathan olla tavoitettavissa teosvälityksen aikana. Galleriahenkilökunta saattaa 
ottaa yhteyttä sinuun teostasi koskevissa asioissa, kuten epäselvyyksissä, myynnissä, tai 
teoksen noudossa. Tarkista siis yhteystietosi ja tavoitettavuutesi ajalle 20.2.–6.3.2017. 

SOME 
TEOS 2017 -tapahtumalla on sivut Facebookissa Instagramissa ja niissä julkaiseminen 
aloitetaan heti tammikuussa 2017. Ennakkomarkkinointia varten liiton www-sivuilla ja 
somessa on suositeltavaa toimittaa kuva ainakin yhdestä tapahtumaan ilmoitetusta 
teoksesta ilmoittautumisen yhteydessä. Mikäli kuva toimitetaan sähköpostitse, tulee se 
toimittaa ilmaisen ja helppokäyttöisen verkkosovelluksen WeTransferin kautta osoitteeseen 
galleria.sculptor@scultors.fi. Otamme kuvia somemarkkinointia varten myös tapahtuman 
aikana.  
 
Jotta TEOS 2017 saisi mahdollisimman suuren some-näkyvyyden on tärkeää, että 
tapahtumaanosallistuvat taiteilijat jakavat Facebook-julkaisuja ja tykkäävät Instagramissa 
tehdyistä julkaisuista. Hyvä näkyvyys somessa hyödyttää kaikkia! 
 

VAKUUTTAMINEN 
Tilaisuuden järjestäjät eivät vastaa teoksille kuljetuksen, ripustuksen tai näyttelyn aikana 
mahdollisesti syntyneistä vahingoista. Taiteilijan tulee halutessaan itse vakuuttaa teokset. 
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RIPUSTUS 
Näyttelytoimikunnan nimeämä henkilö suorittaa ripustuksen.  
 
Teoksiin on suositeltavaa liittää yksiselitteinen ripustusohje ja mahdollisesti tarvittavat 
erityiset ripustustarpeet (koukut tms.). Jos teos vaatii jalustan, taiteilijan on 
tuotava/lähetettävä se itse. Jalustoihin on liitettävä taiteilijan nimi. 
 

PURKU JA PALAUTTAMINEN 
Tilaisuus päättyy sunnuntaina 5.3.2017 klo 17. Myymättömien teosten nouto tapahtuu vain 
sunnuntaina 5.3.2017 klo 17–19 välisenä aikana. Ilmoittautumiskaavakkeen 
allekirjoittaminen sitouttaa noutamaan teokset kyseisenä aikana. Henkilökunta ei osallistu 
teosten poisviemiseen. 
 
 
Toivomme jälleen runsasta osanottoa! 
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TEOS 2017  

veistosten ja taidegrafiikan teosvälitys 23.2.–5.3.2017 
 

Kaapelitehdas, Puristamo ja 
Valssaamo, Helsinki  
(teosten vastaanotto / nouto 
Tallberginkatu 1 C) 

Teosten jättö maanantaina 
20.2.2017 klo 9–15. 

Teosten nouto sunnuntaina 
5.3.2017 klo 17–19.  

Teosten lukumäärä 1–3 kpl / taiteilija. 
Ilmoittautumismaksu 20€ / taiteilija.  

Teoksia ei oteta vastaan, jos 
ilmoittautumismaksua ei ole maksettu 
tai jos teoksia ei ole ennakkoilmoitettu. 
Teosten toimitus ja nouto pitää 
järjestää itse. Galleria ei pysty 
säilyttämään tai kuljettamaan teoksia. 

HUOM!! Katso ilmoittautumisohjeesta 

lisätietoja, mikäli lähetät teoksesi 
kuljetusliikkeen kautta!  

ILMOITTAUTUMINEN Galleria Sculptorin osoitteeseen perjantaihin 
3.2.2017 mennessä! 

 

TAITEILIJAN TIEDOT
 

Taiteilija ___________________________________________________________ 

Osoite ____________________________________________________________ 

Puhelin ____________________________________________________________ 

Pankkitilin no. (IBAN): _________________________________________________ 

Alv 10%  Kyllä £ Ei £
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TEOSTIEDOT 
 

Muistathan liittää kunkin teoksen pakkaukseen sekä taiteilijan että teoksen nimet 

selkeästi kirjoitettuna. 

Vuoden 2017 sisustusnurkkauksen teemana on puutarha, jonka takia kysymme 

mahdollisuutta sijoittaa veistos ulkotilaan. Ulkotilaan sijoitettavan veistoksen tulee 
kestää vaihtuvia sääolosuhteita. 

1 .  Teoksen nimi ____________________________________________________ 

Vuosi _________________ Materiaali ____________________________________ 

Valos/kpl määrä _________________ Mitat  ______________________________ 

Hinta _________________ € Teoksen mukana on jalusta  £ 

Kestääkö teos ulkotilaan sijoittamisen? kyllä £ ei £ 

 

2. Teoksen nimi ____________________________________________________ 

Vuosi _________________ Materiaali ____________________________________ 

Valos/kpl määrä _________________ Mitat  ______________________________ 

Hinta _________________ € Teoksen mukana on jalusta  £ 

Kestääkö teos ulkotilaan sijoittamisen? kyllä £ ei £ 

 

3. Teoksen nimi ____________________________________________________ 

Vuosi _________________ Materiaali ____________________________________ 

Valos/kpl määrä _________________ Mitat  ______________________________ 

Hinta _________________ € Teoksen mukana on jalusta  £  

Kestääkö teos ulkotilaan sijoittamisen? kyllä £ ei £
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SUOSTUMUS OSAMAKSUMYYNTEIHIN 
 

Teosvälitystilaisuudessa osa ostoista tehdään korottomalla osamaksusopimuksella. 
Tällöin kauppa varmistuu vasta, kun sopimuksen ehdot täyttyvät ja sovittua 
maksuaikaa noudatetaan. Ennen varmistumista Kuvanveistäjäliitto ei voi myöskään 
maksaa taiteilijalle myyntitilitystä. 

Näillä ehdoilla suostun teosteni myyntiin osamaksulla sekä siihen, että saan 
tilityksen vasta kaupan varmistuttua. 

 

Suostun osamaksumyynteihin.  £  

En suostu osamaksumyynteihin.  £ 

 

TEOSTEN PALAUTUS 
 

Noudan itse  £ 

 

Palautetaan laskuuni (kuljetusliike) _______________________________________ 
välityksellä. 

 

Palautusosoite _______________________________________________________ 

 

Puhelin ____________________________________ 
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MYYNTIVALTAKIRJA 
 

Täten valtuutan teosvälitystilaisuuden henkilökunnan välittäjänä myymään yllä 
mainitut teokset yllä mainittuihin hintoihin sekä perimään asiamiehenäni asiakkaiden 
suorittamat maksut. Tilittäessään perimänsä maksut minulle on välittäjä oikeutettu 
vähentämään 35% provision 2499 € asti menevistä myyntihinnoista, 25% provision 
2500-4499 € välillä olevista hinnoista ja 20% provision 4500 € ylittävistä 
myyntihinnoista (vähennetään arvonlisäverottomasta hinnasta). 

 

Olen tutustunut osallistumisohjeisiin ja sitoudun noudattamaan niitä. 

 

Paikka ja aika _________________________       ____/____    201__ 

Allekirjoitus    ___________________________________________  

 


