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Kittilän kirkonkylän tapahtumabanderollitelineen käyttöehdot 
 
Kittilän kunnalla on kirkonkylällä Valtatien varressa, Sodankyläntien risteyksen lähellä 
tapahtumabanderolliteline. Tapahtumateline on ensisijaisesti varattu kunnan viestintään ja tervehdyksiin 
(pitkäaikaiset banderollit) ja sellaisten tapahtumien markkinointiin, jotka kunta järjestää tai joissa kunta on 
osajärjestäjänä.  

Myös muut tapahtumajärjestäjät voivat hyödyntää tapahtumissaan telinettä seuraavin ehdoin: 

- Tapahtumajärjestäjänä tulee olla Kittilässä toimiva yleishyödyllinen, voittoa tavoittelematon yhdistys tai 
järjestö, tai mikäli järjestäjänä on yritys, tapahtumalla voidaan katsoa olevan yleishyödyllistä ja 
aluetaloudellista merkitystä. Tapahtuman tulee olla Kittilän kunnan alueella järjestetty ja yleisölle avoin. 
Tapahtumatelinettä ei lainata tai vuokrata yritysmainontaan tai poliittiseen mainontaan. 

- Banderollipaikan voi varata vain, jos se on tapahtuman ajankohtana vapaa, huomioiden että kunnan 
järjestämät ja kunnan yhteistyötapahtumat ovat etusijalla telineen varaamisessa. 

- Yhteensä tapahtumabanderollin esilläoloaika on enintään 16 vuorokautta. Banderollin esilläoloaika voi olla 
myös lyhyempi, mikäli toinen tapahtuma sijoittuu lähelle tapahtumaa. Banderollin saa laittaa esille 
aikaisintaan kaksi viikkoa ennen tapahtumaa ja se poistetaan viimeistään vuorokausi tapahtuman 
päättymisen jälkeen. Telineen käyttöaika lasketaan alkavaksi ja päättyväksi siten, mitä on kirjallisesti 
sovittu. 

- Tapahtumajärjestäjä vastaa itse banderollin tuottamisesta ja sen kustannuksista. Banderollin tulee olla 
laadukas, toteutettu ohjeiden mukaisesti ja olla oikean kokoinen telineeseen. 

- Tapahtumajärjestäjä vastaa banderollin asianmukaisesta ja turvallisesta paikalleen kiinnittämisestä ja sen 
poistamisesta välittömästi tapahtuman jälkeen. Tapahtumajärjestäjä vastaa myös kiinnityksen ja 
poistamisen mahdollisista kustannuksista. Tapahtumajärjestäjä vastaa myös, että telineessä ollut 
mahdollinen kunnan pysyväisbanderolli säilytetään tapahtuman ajan vahingoittumattomana ja asetetaan 
takaisin paikoilleen. 

- Tapahtumajärjestäjällä on oltava oma vakuutus mahdollisten telineelle sen käyttöaikana sattuvien 
vaurioiden varalta. Tapahtumajärjestäjä on velvollinen ilmoittamaan telineen vahingoittumisesta Kittilän 
kunnalle. Väärästä tai varomattomasta käytöstä, aiheutuneet vahingot korvaa kokonaisuudessaan 
tapahtumajärjestäjä. 

- Tapahtumajärjestäjä varaa banderollipaikan sähköpostitse kideve@kittila.fi tai puhelimitse Kideven 
henkilökunnalta.  

- Varauksen yhteydessä tulee aina ilmoittaa tapahtuman vastuullinen järjestäjä yhteystietoineen. 
Varausvahvistuksen yhteydessä tapahtumajärjestäjä saa tarkemmat tiedot mm. telineen käytöstä, 
banderollin koosta ja vaihdosta. Tapahtumajärjestäjältä edellytetään, että tapahtumatelineen käyttöohjeita 
noudatetaan. 

- Kittilän kunta/ Kideve Elinkeinopalvelut omistaa tapahtumatelineen. Sen käyttäjillä ei ole oikeutta vuokrata 
tai lainata paikkaa edelleen. 

Lisätietoja:  
www.kideve.fi/kideve/ota-yhteytta/  

Päivitetty 2019. 
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