
Näyttelysopimus Riihimäen Kuvataiteilijat ry Galleria Tärinä

Taiteilija/yhteisö_____________________________________________

Näyttelyaika ja näyttelyehdot:

Tila on varattu_________-__________. Tilan käyttäjä ilmoittaa näyttelyn 
aukioloajoista galleriavastaavalle vimeistään viikko ennen avajaisia.

Näyttelysopimus sisältää näyttelytilan vuokran ja olemassa olevan valaistuksen, 
sähkön ja veden. Valvonnasta, aukipidosta, siivouksesta ja mahdollisten 
avajaisten järjestämisestä vastaa taiteilija, ellei toisin sovita. Aukioloajat ovat 
taiteilijan päätettävissä. Taiteilija saa käyttöönsä yhden avaimen galleriaan. 
Avaimen mahdollisesta katoamisesta vastaa taiteilija. Avain on palautettava 
välittömästi purkamisen jälkeen gallerian edustajalle, viimeistään tilan varauksen
päättyessä.

Käytettävissä ovat Galleria Tärinän tilat osoitteessa: Eteläinen Asemakatu 2, 
11130 Riihimäki. Näyttelytilaa on n. 500 m4, tilan korkeus n. 3,5m. 
Käytettävissä on 3kpl siirrettävää kaksipuoleista sermiä (lev 2m, kork 1,90m). 
Sekä kiinteät sermit Gallerian takaosassa. Lisäksi 3 kpl kolmisivuista seinää 
pylväiden ympärillä. Jalustat: 13 kpl siirrettävää jalustaa, korkeus n. 1m sekä 
matalampia jalustoja. Alumiinitikkaat 2 kpl.

Näyttelyn valvoja laskee kävijät tukkimiehen kirjanpidolla gallerian kalenteriin. 
Yhdistys tarvitsee tämän tiedon vuosiseurantaan sekä apurahahakemuksiin.

Näyttelyn ripustus ja purku:

Ripustuksesta vastaa taiteilija. Ryhmä- ja yhteisnäyttelyissa on oltava nimetty 
ripustusvastaava. Riihimäen Kuvataiteilijat ry:ltä voi tiedustella ripustus- 
suunnittelua näyttelykokonaisuuden suunnittelun tueksi. Galleriassa on käytössä 
galleriakiskot joihin ripustus tapahtuu siimoin ja koukuin. Seiniin eikä sermeihin 
ei saa kiinnittää nauloja eikä ruuveja. Näyttelyn purkamisesta vastaa taiteilija. 

Kuljetukset ja vakuutukset:

Teosten kuljetukseta galleriaan sekä paluukuljetukseta vastaa taiteilija, samoin 
teosten kuljetuksesta ja kustannuksista ostajalle. Teosten vakuutuksesta vastaa 
taiteilija. Gallerialla ei ole vakuutusta.



Näyttelyvuokra ja provisio:

Galleria ei ota myyntiprovisiota. Vuokra on maksettava yhdistyksen tilille 
Riihimäen Kuvataiteilijat Osuuspankki FI25 5396 0220 3189 77 viitteellä 12357
Maksu suoritetaan viimeistään näyttelykuukauden ensimmäisenä päivänä.

Vuokran määräytymisperusteet:

Riihimäen Kuvataiteilijat ry.n jäsen, gallerian käyttökorvaus 300€. 
Ei jäsen/yhteisö, 500€ (vuokraajan valvomana), näyttely valvottuna yhdistyksen 
toimesta (n.75h) 900€.
Näyttelyvuokraksi sovitaan________________€.
Muu erikseen sovittu korvaus________________________________

Näyttelytiedotus:

Kutsuista ja niiden postittamisesta ja/tai sähköpostittamisesta vastaa taiteilija. 
Yhdistys tiedottaa näyttelystä Galleria Tärinän facebook-sivulla ja Riihimäen 
Kuvataiteilijoiden kotisivulla www.rikuta.fi. Aineisto toimitetaan osoitteeseen 
riihimaen.kuvataiteilijat@gmail.com vähintään viikko ennen avajaisia. 
Näyttelyjulisteista, lehdistötiedoituksesta ja -ilmoituksista sekä teosluetteloiden 
laatimisesta vastaa taiteilija.

Peruutusehdot:

Näyttelyn voi perua molemminpuoleisesti kolme kuukautta ennen näyttely-
kuukauden ensimmäistä päivää. Mikäli taiteilija haluaa perua näyttelyn tämän 
ajankohdan jälkeen, sitoutuu hän maksamaan vuokran täysimääräisenä.

Tekijänoikeudelliset korvaukset:

Tekijänoikeus teoksiin on taiteilijalla. Gallerian tai yhdistyksen käyttäessä 
teoksia tekijänoikeudellisistä korvauksista on sovittava erikseen taiteilijan 
kanssa. 

Muuta:

Mikäli taiteilija/yhteisö ei vie teoksiaan pois näyttelyn päätyttyä, niin teokset 
siirtyvät kuukauden kuluttua Riihimäen Kuvataiteilijoiden omistukseen. Ellei 
taiteilijan kanssa muuta sovita. 

http://www.rikuta.fi/
mailto:riihimaen.kuvataiteilijat@gmail.com


Edellisen lisäksi olemme sopineet seuraavaa:_______________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

Tätä sopimusta on tehty kaksi samansisältöistä kappaletta, yksi kummallekin 
sopijapuolelle.

Taiteilija/yhteisön edustaja:__________________________________
Puhelinnumero:_________________________________________
Sähköposti:____________________________________________
Laskutusosoite:__________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

Allekirjoitus:
Paikka:_________________________aika:_____________________________

Taiteilija/yhteisö:_________________________________________

Riihimäen Kuvataiteilijat ry:_________________________________

Puhelinnumero:____________________________________________________

Riihimäen Kuvataiteilijat ry
Galleria Tärinä
EteläinenAsemakatu 2
11130 Riihimäki

www.rikuta,fi
fb: Galleria Tärinä
riihimaen.kuvataiteilijat@gmail.com


