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Sopimus nuorisoseuratapahtumien lipunmyynnistä Puoti-verkkokaupassa 
 
Tapahtumajärjestäjä 

Tapahtumajärjestäjän virallinen nimi 
 
 

Y-tunnus/yhdistysrekisterinumero 

IBAN-pankkitilinumero 
 
 

BIC-tunnus (pankki) 

Aluetoimisto/Keskusseura 
 
 

Yhteyshenkilö/pääkäyttäjä 
Tapahtumajärjestäjän yhteyshenkilön (pääkäyttäjän) nimi 
 
 
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite 
 
 

Yhteyshenkilön puhelinnumero 

Eventio Oy lähettää käyttäjäkutsun yhteyshenkilölle sopimuksen allekirjoituksen jälkeen. 

Tapahtumapaikan tiedot 
Tapahtumapaikan nimi 
 
 
Katuosoite 
 
 

Postinumero ja postitoimipaikka 

Tapahtuman tiedot 
Tapahtumajärjestäjä/pääkäyttäjä syöttää tapahtumien tarkemmat tiedot, esittelytekstit, lipputyyppitiedot 
sekä kuvat Evention hallintapaneelissa. 

Maksut 
Puodista myyty tai varattu maksullinen tuote 1,60 € / tuote 
Puodista myyty tai varattu maksuton tuote 0,70 € / tuote 
Evention kassalta tai hallinnasta tehdyt myynnit/varaukset, joiden maksu 
tapahtuu Evention ulkopuolella (esim. oma laskutus tai käteismaksu) 

0,70 € / tuote 

Smartum, Edenred, ePassi, Eazybreak -kulttuurisetelimaksut ja niitä 
vastaavat saldomaksut 

1,50 € / maksu 
+ 6% maksun 

loppusummasta 
Suomen Nuorisoseurat ry veloittaa Puodin ja Evention kautta tapahtuvasta myynnistä seuraavat 
palvelumaksut. Maksut vähennetään Tapahtumajärjestäjältä tilityksen yhteydessä. Maksuihin ei lisätä 
voimassaolevaa arvonlisäveroa, koska Suomen Nuorisoseurat ry on yleishyödyllinen yhteisö. 

Muiden palveluiden osalta noudatetaan Eventio Oy:n kulloinkin voimassa olevaa hinnastoa. 
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Sopimuksen osapuolet 
Tapahtumajärjestäjä 
Tapahtumajärjestäjä sitoutuu tämän sopimuksen perusteella myymään järjestämiensä tapahtumien liput 
Puodin kautta. 

Tapahtumajärjestäjä vastaa Puodissa esillä olevien omien tapahtumiensa tietojen oikeellisuudesta, 
varsinaisesta tapahtuman järjestämisestä ja tuotannosta sekä asiakaspalvelusta loppuasiakkaille 
(tapahtumavieraille). Tapahtumajärjestäjä vastaa siitä, että mahdolliset muut sopimukset esimerkiksi 
tapahtumapaikan kanssa eivät estä Puodin käyttöä tapahtumien lipunmyynnissä. 

Suomen Nuorisoseurat ry (Y-tunnus 0215296-4) 
Suomen Nuorisoseurat ry toimii Puodin ylläpitäjänä ja varmistaa, että tapahtumat ja tuotteet ovat 
asianmukaisesti esillä. Suomen Nuorisoseurat ry markkinoi Puotia ja siellä olevia tapahtumia omissa 
kanavissaan. 

Suomen Nuorisoseurat ry:n henkilökunta tarjoaa yhteistyössä Eventio Oy:n kanssa Tapahtumajärjestäjän 
yhteyshenkilölle apua ja ohjeita tapahtumien perustamisessa ja myynnin seuraamisessa. 

Eventio Oy (Y-tunnus 1925337-4) 
Eventio Oy vastaa Puodin teknisestä ylläpidosta ja palvelutuotannosta, tukimateriaalin tarjoamisesta sekä 
käyttötuesta Tapahtumajärjestäjälle, Suomen Nuorisoseurat ry:lle sekä rahaliikenteeseen liittyen 
tapahtumavieraille. 

Eventio Oy vastaa Puodin rahaliikenteestä sekä kuukausittaisista tilityksistä Tapahtumajärjestäjälle. 

Puoti 
Puoti on Suomen Nuorisoseurat ry:n ylläpitämä ja Eventio Oy:n tuottama nuorisoseurojen oma 
verkkokauppa. Verkkokaupassa on myynnissä nuorisoseuratuotteita sekä nuorisoseurojen järjestämien 
tapahtumien pääsylippuja. Puoti toimii osoitteessa https://puoti.nuorisoseurat.fi/ . 

Puoti toimii Eventio Oy:n tapahtumajärjestäjille tarkoitetun Eventio-palvelun päällä ja Puotia hallinnoidaan 
Evention hallintapaneelissa, joka toimii osoitteessa https://my.eventio.com/ . 

Puodissa voidaan myydä vain arvonlisäverottomia tapahtumia ja tuotteita. 

Puodissa on käytössä maksutapoina suomalaiset verkkomaksupainikkeet, yleisimmät luottokortit sekä 
laskutus. Jos asiakas valitsee laskutuksen, Suomen Nuorisoseurat ry perii laskusta laskutuslisän suoraan 
asiakkaalta. 

Puodissa myydyistä tuotteista ja lipuista ei peritä erillistä toimitus- tai palvelumaksuja tapahtumavieraalta. 

Tapahtumajärjestäjän tunnukset ja käyttöoikeusrajoitukset 
Tapahtumajärjestäjän yhteyshenkilö saa tunnukset Evention hallintapaneeliin ja Suomen Nuorisoseurat ry:n 
Eventio-tilille. Tapahtumajärjestäjän käyttäjien käyttöoikeudet on rajoitettu pääsääntöisesti siten, että 
tunnuksilla on mahdollista nähdä ja muokata vain Tapahtumajärjestäjän omia tapahtumia sekä niihin 
kohdistuvia tilauksia.  

Tapahtumajärjestäjälle voidaan perustaa useita käyttäjätunnuksia eri henkilöille. Yhteyshenkilö/pääkäyttäjä 
vastaa siitä, että käyttäjät tuntevat tämän sopimuksen sisällön. 
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Tapahtuman peruuntuminen tai muu oleellinen muutos 
Tapahtumajärjestäjä vastaa siitä, että tapahtuma järjestetään Puodissa olevien tietojen ja muun 
markkinointimateriaalin mukaisena. Mahdolliset muutokset ja täsmennykset on tehtävä Evention 
hallintapaneelin kautta mahdollisimman pian. 

Jos tapahtuma peruuntuu tai siihen tulee oleellisia muutoksia esimerkiksi ajankohdan, paikan tai sisällön 
suhteen, Tapahtumajärjestäjän tulee tiedottaa muutoksesta tai peruutuksesta tapahtumavieraita 
viipymättä. Tapahtumajärjestäjä voi käyttää tiedottamisessa Eventiossa olevia toimintoja. 

Mikäli tapahtumavieras tahtoo muutoksen tai peruutuksen johdosta hyvityksen ostoksestaan, 
Tapahtumajärjestäjä sitoutuu hyvittämään ostoksen summan tapahtumavieraalle täysimääräisenä. Jos 
hyvitys tehdään Evention kautta, summa vähennetään seuraavasta tilityksestä. 

Tilitykset 
Eventio tekee tilitykset kerran kalenterikuukaudessa suoraan Tapahtumajärjestäjälle. Tilityksestä 
vähennetään Puodin käytöstä aiheutuvat ja tässä sopimuksessa kirjatut maksut. 

Evention yleiset käyttöehdot 
Tämän sopimuksen lisäksi sovelletaan Evention yleisissä käyttöehdoissa määriteltyjä ehtoja ja käytäntöjä: 
www.eventio.com/ehdot . Tässä sopimuksessa mainittuja periaatteita sovelletaan yleisten käyttöehtojen 
sijaan, mikäli ne ovat keskenään ristiriidassa. 

Sopimuksen voimassaolo 
Sopimus on voimassa toistaiseksi. Irtisanomisaika on 3 kuukautta. Tapahtumajärjestäjän tulee olla Suomen 
Nuorisoseurat ry:n jäsen koko sopimuksen voimassaolon ajan. 

 
 
 
Allekirjoitukset 
Tämä sopimus allekirjoitetaan sähköisesti. 

 
Tapahtumajärjestäjän puolesta 
Nimenkirjoittajan 1 nimi 
 
 

Nimenkirjoittajan 1 sähköpostiosoite 

Nimenkirjoittajan 2 nimi 
 
 

Nimenkirjoittajan 2 sähköpostiosoite 

 
Suomen Nuorisoseurat ry:n puolesta Eventio Oy:n puolesta 
 
Hannu Ala-Sankola, vs. pääsihteeri 

 
Ville Mattila, tekninen johtaja 
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