
Tuletorille.fi -palvelun ylläpitosopimus 
 
Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Markkinaperinteen tuki ry:n välillä.  
Sopimuksen tarkoittamaan palveluun kuuluu Tuletorille.fi -sivuston online -materiaali sekä sen 
päivittäminen. 
 
Allekirjoittamalla sopimuksen asiakas ilmaisee hyväksyvänsä ehdot ja sitoutuu tämän 
ylläpitosopimuksen ehtoihin. Mikäli asiakas ei hyväksy näitä ehtoja, hänen on ilmoitettava 
sopimuksen irtisanomisesta Markkinaperinteen tuki ry:lle. 
 
SOPIMUSEHDOT 
 
Tuletorille.fi -sivusto on suojattu tekijänoikeuslain ja muiden immateriaalilakien perusteella.   
 
Tämän palvelun ostajana asiakas saa julkaista Markkinaperinteen tuki ry:n kautta kattavan 
tuletorille.fi -paketin torista. Palvelu koskee vain asiakkaan toria. 
 
Vuodesta 2010 alkaen tämä ylläpitosopimus koskee myös tapahtumatietojen laittamista tuletorille.fi 
-sivustolle, erillisen hinnaston mukaan. 
 
Markkinaperinteen tuki ry pidättää itsellään oikeuden sivuston nimeen, sekä sivuston 
omistusoikeuden. Tietokantojen sekä sivuston käyttämien tiedostojen ja materiaalin tekijänoikeus ja 
myyntioikeus on Markkinaperinteen tuki ry:llä.  
 
Sivuston kytkeminen osaksi toista palvelua on kielletty. Kaikenlainen sivuston materiaalin 
kopiointi, missä kaupallisessa tarkoituksessa tahansa tapahtuva kopiointi mukaan lukien, on vastoin 
Suomen tekijänoikeuslakeja. 
 
Sopimus on voimassa toistaiseksi ja irtisanomisaika on yksi (1) kuukausi. 
 
Markkinaperinteen tuki ry ylläpitää sivustoa sen palvelimella ja tekee siihen vuosittain tarvittavat 
päivitykset asiakkaan toimittamasta materiaalista. Asiakkaalla on oikeus päivittää torinsa tietoja ja 
materiaalia enintään kuusi (6) kertaa vuodessa. 
 
Sivuston jatkuvasta ylläpidosta asiakas sitoutuu maksamaan vuosimaksun erikseen lähetettävää  
laskua vastaan. 
 
Asiakas toimittaa sivustolle laitettavan materiaalin sähköisessä muodossa. Materiaalin voi toimittaa 
tuletorille.fi -sivustolla olevalla lomakkeella tai torit@markkina.net-sähköpostiosoitteeseen. 
 
Asiakas vastaa sivustolle laitettavien tietojen oikoluvusta ja oikeellisuudesta. 
 
Markkinaperinteen tuki ry ei vastaa virheellisistä, kadonneista tai muuttuneista tiedoista. Käyttäjällä 
on lupa tallettaa tietokoneelleen tai tulostaa yksityistä käyttöä varten sivuja tai otteita sivuista.  
 
Markkinaperinteen tuki ry ei vastaa tietojen virheellisyydestä, muuttumisesta tai katoamisesta 
asiakkaalle aiheutuneista mahdollisista vahingoista tai taloudellisista menetyksistä. 
 
Markkinaperinteen tuki ry ei sitoudu säilyttämään eikä palauttamaan käyttäjän palveluun tilaamatta 
lähettämää tai muuten toimittamaa aineistoa. 
 



Markkinaperinteen tuki ry ei sitoudu maksamaan korvauksia tiedoista, jotka asiakas on jättänyt 
toimittamatta. 
 
Tuletorille.fi -sivusto sisältää linkkejä muihin sivustoihin. Nämä linkit on tarkoitettu palvelemaan  
sivustolla kävijää ja tarjoamaan lisäväylän kyseisillä sivustoilla oleviin tietoihin. Emme ole 
välttämättä tarkastaneet kaikkia muilla sivustoilla olevia tietoja emmekä ole vastuussa niiden 
sisällöstä, tuotteista tai palveluista, joita niiden kautta mahdollisesti tarjotaan.  
 
Mikäli asiakas ei noudata tämän ylläpitosopimuksen ehtoja, voi Markkinaperinteen tuki ry irtisanoa 
tämän ylläpitosopimuksen.  
 
Ilmoittakaa torien nimet ”muuta” -kohdassa mikäli Teillä on useampi kuin yksi tori 
ylläpitosopimuksen alaisena. 
 
 
Paikkakunta:  ________________________ 
 
Tori:   ________________________ 
 
Muuta:  ________________________ 
 
Laskutusosoite: _________________________ 
   _________________________ 
   _________________________ 
 
Päivämäärä:  ________________________ 
 
Allekirjoitus:  ________________________ 


