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Tästä oppaasta löydätte lisätietoa ja käytännön ohjeita Summer Job Day –tapahtumaan 
osallistumistanne varten. 
 
Tapahtuman kartta ja näytteilleasettajien luettelo on julkaistu verkkosivuillamme: 
https://www.aalto.fi/fi/yhteistyo/summer-job-day-tapahtuma. Opiskelijoille tarkoitettu sisältö on 
julkaistu JobTeaserissä (kirjautuminen Aalto-tunnuksilla).  

 

9.00 - 11:00  ständien rakentaminen aulatiloihin 

11:00 - 16:00  ständeillä opiskelijavieraita 

16:00 – 17:00  ständien purkaminen 

 
 
Merkitsemme ständinne sijainnin tapahtuma-alueella organisaationne nimellä, ja paikallenne tuodaan 
mahdolliset etukäteen varatut varusteenne.  
 
Osallistumismaksuun kuuluu perusständeillä pöytä (koko noin 140 cm x 100 cm, korkeus on normaali 
ruokapöydän korkeus) ja ministändeillä baaripöytä.  
 
Näiden lisäksi perusständille on mahdollista tilata etukäteen käyttöönne lisämaksusta baaripöytiä sekä 
posteriseiniä (kiinnityspinta on 150 cm x 119 cm ja korkeus 190 cm). Voitte myös etukäteen vaihtaa 
perusständiin kuuluvan normipöydän maksutta baaripöytään. Tilausten tulee olla järjestäjillä viimeistään 
8.1.2020 (muokkaamalla ilmoittautumistanne sähköpostiinne saamastanne tilausvahvistuksessa 
olevasta linkistä). Paikan päällä näiden tilaaminen ei valitettavasti enää onnistu. 
 
Merkkaamme ständialueen rajat teipillä lattiaan. Näitä rajoja EI saa ylittää, jotta kulkuväylät pysyvät 
tarpeeksi suurina. Perusständin rakentamisessa voitte käyttää omia rakenteitanne tai 
messukalusteitanne, kunhan ne mahtuvat niille varattuun tilaan. Emme suosittele varsinaisia seinällisiä 
messurakenteita, vaan esim. roll-uppeja tai muita kevyitä seinäkkeitä. Ministändille EI voi tuoda omia 
rakenteita, vaan ainoastaan roll-upin.  
 

 

 Perusständin koko: 3 m x 2 m x 2,9 m (leveys x syvyys x korkeus) 
 

 Ministändin koko: 1,5 m x 2 m x 2,9 m (leveys x syvyys x korkeus) 
 
 

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


 

Voitte kuljettaa omat ständikalusteenne sujuvimmin tapahtumapaikan pääsisäänkäynnin kautta 
(Otakaari 1 F, Espoo). Paikalla on myös opiskelija-avustajia käytettävissänne ständien rakentamisen ja 
purkamisen aikaan kello 9:00 - 11:00 ja klo 16:00 - 17:00. 
 
Otattehan huomioon, että tila on hyvin hämärä valaistukseltaan. Suosittelemmekin ottamaan mukaan 
seinäkkeisiin tai roll-upeihin kiinnitettävät omat valaisimet, mikäli teillä sellaisia on. 
 
Aalto-yliopiston toimintatapojen mukaisesti pyrimme tapahtumissamme kestävään toimintaan. 
Vältättehän siis paperiesitteiden käyttämistä sekä karkista ja muusta jaettavasta materiaalista syntyvää 
turhaa roskaa. 
 

Jokaiselle ständipaikalle kuuluu yksi kolmiosainen sähköjohto. 
 
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. 

Tapahtumapaikalla ensimmäisen kerroksen (1. krs) ständipaikkojen vieressä on käytössänne 
vartioimaton vaatesäilytys. 

Tuomme ständipakettiin kuuluvat välipalalipukkeenne aamun aikana ständillenne.  
 
Perusständiin kuuluu 3 kpl sämpylä- / pullalipukkeita ja 6 kpl kahvi- / teelipukkeita. 
Ministändiin kuuluu 2 kpl sämpylä- / pullalipukkeita ja 4 kpl kahvi- / teelipukkeita. 
 
Lipukkeet ovat voimassa tapahtuma-alueen vieressä sijaitsevassa Aino-kahvilassa (1. kerros, 
pääsisäänkäynnin vieressä), joka on auki klo 8:00 - 16:00.  
 
Kahvilasta voi lisäksi ostaa virvokkeita, välipalaa tai makeisia. Halutessanne voitte myös lounastaa 
omakustanteisesti Otakaari 1:n opiskelijaruokalassa, Amican lounasravintola Alvarissa. Alvari sijaitsee 
kahvilan vieressä ja on auki klo 10:45 – 16:00 (lounastarjoilu koko aukioloajan). Lisäksi lähistöltä löytyy 
runsaasti muita lounaspaikkoja.  

https://www.fazerfoodco.fi/ravintolat/Ravintolat-kaupungeittain/espoo/aino-kahvila/
https://www.fazerfoodco.fi/ravintolat/Ravintolat-kaupungeittain/espoo/alvari/


 

Löydät kartan yliopiston kampuksesta täältä: https://www.aalto.fi/sites/g/files/flghsv161/files/2019-
07/080719_aalto_campusmap_A4_web.pdf. 
 
 

 
 
Neuvomme tulemaan paikalle mahdollisuuksien mukaan julkisella liikenteellä (https://www.hsl.fi/) tai 
taksilla. Metron Otaniementien sisäänkäynti on aivan tapahtumapaikan vieressä, samoin taksitolppa 
sekä bussipysäkit.  
 
Valitettavasti alueella on hyvin vähän parkkipaikkoja johtuen mm. todella laajoista rakennustyömaista. 
Tapahtumapaikan pääsisäänkäynnin edustalla on pieni parkkipaikka, jota voi käyttää ainoastaan 
tavaroiden purkamisen ajan. Pidempiaikaiset lähimmät parkkipaikat sijaitsevat rakennuksen 
pohjoispäädyssä sekä läheisen Tietotekniikkatalon edessä. Löydätte tulostettavan Aalto-yliopiston 
paikoitusluvan tämän dokumentin lopusta, lupa pätee ainoastaan paikoilla, joissa merkintänä ”Aalto-
yliopiston luvalla”  ei koske siis paikkoja, joissa muita merkintöjä. Lupia saa myös tapahtuman Info-
tiskiltä, mutta niitä on vain rajallinen määrä.   
 
Huomaathan, että autolla saapuessa Otaniemen katujärjestelyt ovat muuttuneet huomattavasti. 
Kampusalueen kartan voitte ladata https://www.aalto.fi/fi/kampus/kampuskartat-ja-liikkuminen-
otaniemen-kampuksella  
 

Käytämme opiskelijamarkkinoinnissa ja –viestinnässä JobTeaser-palvelua. Olemme lähettäneet teille 
ilmoittautumisenne vastaanottamisen jälkeen yhteyshenkilöllenne sähköpostitse linkin palvelun 
kirjautumissivulle. Mikäli haluatte muokkausoikeudet usealle henkilölle, jätättehän henkilöiden nimet 
sekä sähköpostiosoitteet lisäyhteyshenkilö-kenttään tai olette meihin yhteydessä sähköpostitse 
osoitteessa careerservices@aalto.fi. Olemme myös lähettäneet teille palvelun tarkemmat ohjeet 
sähköpostitse. Ohjeet palvelun käyttämiseen löytyvät myös nettisivuiltamme.  
 
JobTeaser on jo avoinna opiskelijoille, ja profiilinne tulee heti heidän nähtäväksi. Tämän vuoksi 
suosittelemme, että käytte täydentämässä tietonne palveluun mahdollisimman pian – toki tietojen 
lisääminen ja korjaaminen on mahdollista tapahtumapäivään asti. Täydennättehän profiilinne kuitenkin 
viimeistään 10.1.2020, jotta opiskelijat pääsevät tutustumaan organisaatioonne ennen tapahtumaa.  
 
Palvelussa pääsette itse lisäämään organisaationne esittelyn sekä terveiset opiskelijoillemme. JobTeaser-
profiili toimiikin ensisijaisena kanavananne opiskelijoille viestimiseen. Voitte itse päättää kuinka paljon 
tekstiä haluatte profiiliinne lisätä, sillä voitte myös lisätä linkkejä suoraan omille nettisivuillenne. 
Suosittelemme kuitenkin lisäämään ainakin lyhyen organisaation esittelyn. Lisäämme JobTeaseriin myös 
tekemänne kohderyhmävalinnat, eli minkä koulun opiskelijoita toivotte tapaavanne ja voitteko palkata 
myös ei-suomea puhuvia opiskelijoita, opiskelijoiden nähtäville.    

https://www.aalto.fi/sites/g/files/flghsv161/files/2019-07/080719_aalto_campusmap_A4_web.pdf
https://www.aalto.fi/sites/g/files/flghsv161/files/2019-07/080719_aalto_campusmap_A4_web.pdf
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https://www.aalto.fi/fi/kampus/kampuskartat-ja-liikkuminen-otaniemen-kampuksella
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mailto:careerservices@aalto.fi
https://www.aalto.fi/sites/g/files/flghsv161/files/2019-11/jobteaser_ohjeet_sjd2020.pdf


 

 

Summer Job Day –tapahtumaan kutsutaan kaikki kesätöitä etsivät Aalto-yliopiston opiskelijat 
kauppatieteiden, tekniikan sekä taiteiden ja muotoilun aloilta, ja erityisesti kandidaatin opintojen 
alkuvaiheissa olevat opiskelijamme. Kaikki Aallon koulutusohjelmat löydät täältä. 
 
Pyrimme tehostamaan teidän ja opiskelijoiden kohtaamisia myös itse tapahtumapäivänä. Teemme 
jokaiselle näytteilleasettajille etukäteen tehtyjen kohderyhmävalintojen perusteella lappusen, joka 
kertoo minkä alan opiskelijoista kukin näytteilleasettaja on kiinnostunut sekä voivatko he palkata myös 
ei-suomea puhuvia opiskelijoita. Toivommekin, että laitatte tämän lapun esille ständillenne, jotta juuri 
teidän kohderyhmänne opiskelijat löytävät ständillenne. Alakerran INFO-pisteestä, joka sijaitsee 
pääsisäänkäynnin vieressä, on lainattavissa teippiä sekä joitain opaste- ja esitetelineitä.  
 
Alla olevasta kuvasta näette mitä korkeakoulua mikäkin väri edustaa.  
 
 

 
 
 

 ARTS: Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu 

 BIZ: Kauppakorkeakoulu 

 CHEM: Kemian tekniikan korkeakoulu  

 ELEC: Sähkötekniikan korkeakoulu 

 ENG: Insinööritieteiden korkeakoulu 

 SCI: Perustieteiden korkeakoulu 
 
 
Opiskelijoilla on myös mahdollisuus kiinnittää vaatteisiinsa hänen edustamansa korkeakoulun värinen 
tarra, jotta näytteilleasettajat voivat nopeasti erottaa mitä alaa opiskelija opiskelee.   

https://www.aalto.fi/fi/koulutustarjonta


 

 


