
 

Summer Job Day! 
To 17.1.2019 klo 9:45 – 14:15  
Aalto-yliopiston kandikeskus, Otaniemen kampus, 
Otakaari 1 F, Espoo / ala- ja yläaula 
 

Näytteilleasettajan opas 
Tästä oppaasta löydätte lisätietoa ja käytännön ohjeita osallistuessanne Summer Job! 
Day! -tapahtumaan. Lisäksi löydätte lopusta tietoa lisäpalveluistamme  
 
Tapahtuman kartta ja näytteilleasettajien luettelo on julkaistu verkkosivuillamme. 
https://www.aalto.fi/fi/yhteistyo/summer-job-day-tapahtuma    
Opiskelijoille tarkoitettu sisältö on julkaistu Aalto CareerWebissä (vain Aalto-tunnuksilla).  
 

Tapahtumapäivän aikataulu   

8.30 - 9:45  ständien rakentaminen aulatiloihin 
9:45 - 14:15  ständeillä opiskelijavieraita 
14:15-  ständien purkaminen 

Ständit ja ständien rakentaminen 
Tapahtuma-alueen näette paikkakartastamme. Merkitsemme ständinne sijainnin tapah-
tuma-alueella organisaationne nimellä, ja paikallenne tuodaan mahdolliset etukäteen vara-
tut varusteenne.  
 
Voitte kuljettaa omat ständikalusteenne sujuvimmin tapahtumapaikan pääsisäänkäynnin 
kautta (Otakaari 1 F, Espoo). Paikalla on myös opiskelija-avustajia käytettävissänne stän-
dien rakentamisen ja purkamisen aikaan kello 9:00 - 9:45 ja klo 14:15 - 15:00. 
 
Suosittelemme, että toteutatte mahdollisimman kevyen osaston. Tila on rajallinen ja niin 
ovat paikoitustilatkin. Opiskelijoidemme toivomus on myös, että otatte osastonne varus-
teissa huomioon kestävän kehityksen; vähemmän paperia (esitteitä yms.) sekä mahdolli-
simman vähän roskaavia jakotuotteita.  
 
Osallistumismaksuun kuuluu perusständeillä pöytä (koko noin 140 cm x 100 cm, korkeus 
on normaali ruokapöydän korkeus) ja ministändeillä baaripöytä. Näiden lisäksi teillä on 
mahdollisuus tilata etukäteen käyttöönne lisämaksusta baaripöytiä sekä posteriseiniä (kiin-
nityspinta on 150 cm x 119 cm ja korkeus 190 cm). Tilausten tulee olla järjestäjillä vii-
meistään 8.1.2019 (muokkaamalla ilmoittautumistanne). Paikan päällä näiden tilaaminen ei 
valitettavasti enää onnistu. 
 
Sähköpistokkeet ja internet-yhteys 
Ständipaikat on sähköistetty normaalilla verkkovirralla. Sähköpistokkeita voidaan myös li-
sätä paikoille tarpeidenne mukaan. 
 

https://www.aalto.fi/fi/yhteistyo/summer-job-day-tapahtuma


 

Käytössänne on langaton Aalto Open -verkko, jonka käyttöön ette tarvitse käyttäjätunnusta 
tai salasanaa. Verkkoon kirjautuminen on mahdollista ainoastaan, jos organisaationne IT-
turvaprotokolla sallii avoimiin verkkoihin kirjautumisen. 
 
Vaatesäilytys 
Tapahtumapaikalla ensimmäisen kerroksen (1. krs) ständipaikkojen vieressä on käytös-
sänne vartioimaton vaatesäilytys. 
 
Kahvilipukkeet ja ruokailu 
Saatte ständipakettiin kuuluvat kahvilipukkeet infoständiltämme pääovien läheisyydestä. 
Lipukkeella saatte veloituksetta pientä purtavaa ja virvokkeita tapahtuma-alueen vieressä 
sijaitsevasta Aino-kahviosta. Kahvio on auki klo 8:00 - 15:00, aamiaistarjous voimassa  
klo 8-10. 
 
Halutessanne voitte myös lounastaa omakustanteisesti Otakaari 1:n opiskelijaruokalassa, 
Amican lounasravintola Alvarissa. Alvari sijaitsee aivan tapahtuma-alueen tuntumassa ja se 
on auki klo 10:45-17:15 (lounastarjoilu koko aukioloajan).   
 
Autojen paikoitus 
Neuvomme tulemaan paikalle mahdollisuuksien mukaan julkisella liikenteellä (https://hsl.fi) 
tai taksilla. Valitettavasti alueella on hyvin vähän parkkipaikkoja johtuen mm. todella laa-
joista rakennustyömaista.  
 
Tapahtumapaikan pääsisäänkäynnin edustalla on pieni parkkipaikka, jota voi käyttää aino-
astaan ständitavaroiden purkamisen ajan. Pidempiaikaiset parkkipaikat sijaitsevat raken-
nuksen pohjoispäädyssä sekä läheisen Tietotekniikkatalon edessä. Tapahtuman infotis-
kiltä saatte Aalto-yliopiston paikoitusluvan sitä vaativille paikoille (huom, ei koske paikkoja 
joissa merkintänä BIZ luvalla). 
 
Kampusalueen kartan voitte ladata https://www.aalto.fi/fi/kampus/kampuskartat-ja-liikku-
minen-otaniemen-kampuksella  

Näytteilleasettajien näkyvyys ennen tapahtumaa  

Näytteilleasettajien esittelytekstit verkkosivuillamme  
Jotta kaikki (niin opiskelijat kuin työnantajat) hyötyvät tapahtumasta mahdollisimman pal-
jon, voitte toimittaa meille lyhyen esittelytekstin (suomeksi ja englanniksi) julkaistavaksi 
verkkosivuillamme. Parhaiten toimii maksimissaan 500 merkkiä pitkä teksti ja se voi sisäl-
tää perusmuotoilujen lisäksi linkkejä. Lisäksi voitte toimittaa verkkosivuilla julkaistavaksi 
soveltuvan logonne. Lisäämme kohdallenne myös Englannin lipun jos olette ilmoittautu-
essa kertoneet voivanne palkata myös muita kuin suomenkielisiä. Materiaalit tulee toimit-
taa viimeistään 8.1.2019.  Palvelu on maksuton. 
 
Näytteilleasettajat tapahtuman Facebook-tapahtumassa 
Julkaisemme maininnan kaikista ilmoittautuneista työnantajista ilmoittautumisten tultua. Li-
säksi nostamme säännöllisesti esiin koko ilmoittautuneiden luettelon. 

https://hsl.fi/
https://www.aalto.fi/fi/kampus/kampuskartat-ja-liikkuminen-otaniemen-kampuksella
https://www.aalto.fi/fi/kampus/kampuskartat-ja-liikkuminen-otaniemen-kampuksella


 

Lisäpalveluita varattavissa vielä näkyvyyden lisäämiseksi 

Moni näytteilleasettajista on varannutkin jo lisäpalveluitamme tehostaakseen näkyvyyttä 
viestintäkanavissamme. Lisäpalveluiden tilaaminen on mahdollista 8.1. asti lähettämällä 
sähköpostia osoitteeseen careerweb@aalto.fi tai muokkaamalla ilmoittautumistanne.  

• Näkyvyys Aalto University Career Services -sivulla Facebookissa  
Halutessanne lisänäkyvyyttä, julkaisemme Facebookissa (joko itse FB-sivullamme 
tai FB-tapahtumassa) opiskelijoille suunnatun viestinne. Tarvitsemme teiltä: lyhyen 
tekstin (voi sisältää linkkejä osoitteina) ja kuvan (FB:n julkaisujen näkyvyys on par-
hainta silloin kun siihen lisää erillisen kuvan) sekä haluamanne päivityspäivät (tästä 
päivästä aina tuonne 31.1.2019 saakka). Voitte myös valita, julkaistaanko päivityk-
senne itse tapahtumasivulla vai Aalto University Career Services -sivulla. Yhden päi-
vityksen hinta on 100 euroa (+ALV). Aalto University Career Services & Summer 
Job Day 2019 

 
• Kohdennettu sähköposti opiskelijoille 

Sähköpostiviestiä varten tarvitsemme teiltä kohderyhmän rajauksen sekä lähetettä-
vän viestin (voi sisältää muotoiluja, mutta ei liitteitä tai kuvia) vähintään viikkoa en-
nen tapahtumaa (tai haluamaanne lähetyspäivää joka voi olla tästä päivästä aina 
31.1.2019 saakka). Kohderyhmän määrityksessä voitte käyttää seuraavia kritee-
reitä: koulutusohjelma, suoritetut opintopisteet ja aloitusvuosi. (Esimerkiksi: Colla-
borative and Industrial Design -ohjelman sekä markkinoinnin maisteriopiskelijat, 
joilla on noin puolet maisteriopinnoista jäljellä.) Tämän palvelun hinta on 2 euroa 
(+ALV) / opiskelija. Lue lisää koulutusohjelmista ja näiden erikoistumisvaihtoeh-
doista & maisteritason koulutusohjelmista. Aalto-yliopistossa opiskelee noin 20 000 
opiskelijaa, joten autamme tarvittaessa rajaamaan kohderyhmää.  
 

Tervetuloa! 
 
Autamme mielellämme tapahtumapäivänä kaikissa järjestelyissä! 
Aalto-yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut 
  

 Riitta Kontio, p. 050 550 2066 
 Annemari Rautio, p. 050 380 7398 
 S-postit: careerweb(a)aalto.fi 

 
Summer Job! Day verkkosivut 
 

mailto:careerweb@aalto.fi
https://www.facebook.com/AaltoUniversityCareerServices/
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