
Messuosallistuminen   
 

Pidätämme oikeuden valita messuille osallistuvat näytteilleasettajat. 

Näytteilleasettajaksi hyväksytään organisaatiot, jotka tarjoavat Aalto-yliopiston 

opiskelijoiden koulutusta vastaavia työ-, tai harjoittelupaikkoja. 

Messuosallistumisen tulee markkinoida työmahdollisuuksia tai 

työnantajamielikuvaa. Tuote-esittelyt tai organisaation tuotteiden ja/tai 

palvelujen myynti messuilla on kielletty.  
 

Osallistuvien organisaatioiden harjoittaman toiminnan tulee olla linjassa Aalto-

yliopiston eettisten periaatteiden sekä toimintatapojen kanssa. Voitte tutustua 

Aallon tapaan toimia tarkemmin tämän linkin kautta: www.aalto.fi/fi/aalto-

yliopisto/aallon-tapa-toimia.  
 

Aalto-yliopistolla on oikeus siirtää tai peruuttaa tapahtuma, mikäli tapahtumaa 

ei voida järjestää ylivoimaisen esteen vuoksi. Ylivoimaisena esteenä pidetään 

tapahtumaa, joka estää tai tekee tapahtuman järjestämisen mahdottomaksi tai 

taloudellisesti tai muulla tavoin kohtuuttoman riskialttiiksi tai epäkannattavaksi. 

Tällaisia syitä ovat esimerkiksi sota, kapina, luonnonmullistus, yleinen 

energianjakelun keskeytyminen, tulipalo, lakko, saarto, valtion talousarvion tai 

valtiovallan asettama oleellinen rajoitus ja/tai suositus Aalto-yliopiston 

toiminnalle liittyen esimerkiksi pandemiaan, epidemiaan tai laajalle 

levinneeseen tartuntatautiin, palvelun suorittamisen kannalta välttämättömän 

henkilön siirtyminen pois Aalto-yliopiston palveluksesta tai muu yhtä 

merkittävä syy.  
 

Osastokohtaista pinta-alaa ei saa ylittää. Messuille tuotavien somisteiden sekä 

kalusteiden tulee mahtua osastolle varattuun tilaan. Mikäli messutarvikkeenne 

eivät mahdu sille varattuun tilaan, järjestäjällä on oikeus periä lisähinta 

ylimääräisestä tilasta. Messuosastojen tarkat kokotiedot löytyvät 

nettisivuiltamme. Omien messuosastojenne rakennus on mahdollista 

ainoastaan 11.11.2021 klo 7.00 - 11.00. Tämä aikataulu on välitettävä myös 

mahdollisille alihankkijoillenne. Messujärjestäjä pidättää oikeuden periä 

erillistä tilavuokraa, mikäli aikaraameja rikotaan. Tarkat aikataulut sekä tiedot 

rakentamisesta päivitetään verkkosivuillemme. Messuosaston purku aloitetaan 

aikaisintaan klo 17.00 ja on oltava valmis klo 21.00 mennessä. Messuosastolta 

on siivottava kaikki roskat sekä omat tarvikkeet. Messuosastoa ei saa vuokrata 

edelleen. Osastolle ei saa tuoda pyrotekniikkaa, ruoanvalmistusvälineistöä, 

yleisölle potentiaalisesta vaaraa aiheuttavia laitteita tai kalusteita, eikä 

tulentekoa sallita alueella.   
 

Jokaisen osallistuvan näytteilleasettajan tulee lähettää julkaisukelpoinen Aallon 

opiskelijoille soveltuva työpaikkailmoitus, harjoittelupaikkailmoitus ja/tai 
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opinnäytetyötoimeksianto JobTeaseriin. Ilmoitus voi olla avoin haku -

tyyppinen.   
 

Virtuaalisten tapahtumien kohdalla 1:1 tapaamisia ja webinaareja varten 

näytteilleasettajat ovat itse vastuussa tapahtumaan 

soveltuvan, turvallisen videotapaamisalustan järjestämisestä. CV- ja LinkedIn –

klinikka, pikamentorointi ja portfolioarviointi toteutetaan MS Teams -

yhteydellä Aalto Talent Expo –tiimin koordinoimana.  

Messut toteutetaan kestävästi. Myös kaikki näytteilleasettajat sitoutuvat 

ottamaan tämän huomioon messuosastoa suunniteltaessa. Aalto Talent Expo –

tiimi toimittaa vinkkejä ekologisempaan messuosallistumiseen ennen 

messupäivää.   
 

Messuilla noudatetaan valtiovallan asettamia suosituksia ja linjauksia 

koronatilanteeseen liittyen. Näytteilleasettajat sitoutuvat noudattamaan 

valtiovallan asettamia yleisiä ja massatapahtumia koskevia suosituksia ja 

linjauksia, jotka liittyvät esimerkiksi käsihygieniaan.  

  

Peruutusehdot   

   

Yleinen ilmoittautuminen päättyy 7.10.2021  

   

7.10.2021 asti 0 % Messuosallistumisen sekä varatun paikan voi peruuttaa 

maksuttomasti 7.10.2021. saakka.   

   

14.10.2021 asti 50 % 8.10. – 14.10.2021 välisen aikoina peruutetuista paikoista 

peritään maksu, joka on 50 % varatun osaston hinnoista. Varatuista 

lisäpalveluista ei peritä maksua.   

   

11.11.2021 asti 100 % 15.10.2021– 11.11.2021 välisenä aikana peruutetuista 

paikoista peritään maksu, joka on 100 % varatun osaston hinnasta.   

Lisäpalveluista laskutetaan toteutuneen työn osuus.  

  
 


