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Näytteilleasettajan opas 

Live-event: 10.11.2022 klo 11-17 

Otahalli, Otaranta 6, Espoo  

Virtuaaliset messut: 8-9.11.2022 

JobTeaser 

 

Aalto Talent Expo tuo yhteen talouden, taiteiden ja suunnittelun sekä tekniikan alojen 

työnantajat ja opiskelijat.  

 

Yhteystiedot 

 

Ville Hakulinen, messukoordinaattori, +358 50 598 2452 

Milja Koski, ura- ja rekrytointipalvelut, +358 50 356 9105 

Anni Enkkelä, +358 50 590 5620 
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Aikataulut 
 

Alla olevien aikataulujen noudattaminen on ehdottoman tärkeää, jotta messualueen 

rakentaminen sujuisi kaikilta osin mahdollisimman mutkattomasti. Mikäli aikatauluja ei 

noudateta, messujärjestäjillä on oikeus periä ylimääräistä tilavuokraa.  

 

Messuosaston rakennusaika 
 

Näytteilleasettajat pääsevät rakentamaan omia ständejään torstaina 10.11.2022 klo 07:00 

alkaen. Messurakentaja on tähän mennessä toimittanut kaikki ständeille tilatut kalusteet ja 

rakentanut messualueen muuten valmiiksi.  

Huomioittehan, että lastausovien ollessa auki aamulla tiloissa voi tulla viileä. Lastausovet 

suljetaan tapahtuman ajaksi. 

Lähtökohtaisesti näytteilleasettajat eivät voi lähettää etukäteen messujärjestäjille materiaaleja. 

Mikäli teidän kuitenkin tarvitsee lähettää materiaaleja etukäteen (lähinnä ulkomaalaiset 

yritykset), otattehan meihin yhteyttä: talentexpo@aalto.fi  

 

Messuosaston purkuaika 
 

Ständejä saa alkaa purkamaan aikaisintaan klo 17:00 ja ständi pitää olla purettuna klo 21:00 

mennessä. Huomioittehan, että ständialue tulee jättää siihen kuntoon kuin se oli tullessanne eli 

kaikki omat materiaalit ja roskat tulee siivota paikalta pois. Otahalliin ei myöskään voi jättää 

mitään materiaalia tapahtuman jälkeen säilöön.  

Messujärjestäjillä on oikeus periä ylimääräistä tilavuokraa, mikäli aikatauluja ei noudateta. Mikäli 

messuosasto ei ole siistitty ohjeiden mukaisesti, perimme siivouksesta maksun. 
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Messuosastot 
 

Otahalliin liittyvät rajoitukset 
 

Monitoimihallin lattiassa on erikoisrakenteita, jotka rajoittavat painavien esineiden tuontia 

halliin. Otattehan meihin yhteyttä (talentexpo@aalto.fi), mikäli teille tulee rakenteita tai esineitä, 

jotka painavat yli 200 kg. 

Hallin seiniin tai kattorakenteisiin ei saa kiinnittää mitään. Mikäli lattiaan tarvitsee teipata esim. 

mattoa, teippinä täytyy käyttää heikkoliimaista teippiä, kuten Suomen 3M:n teippiä 471. 

Hallin lattia on sinivihreä, jossa on erivärisiä urheiluradan viivoja.  

Otattehan huomioon, että alueella kuvataan. Kuvia käytetään Aalto-yliopiston viestinnässä ja 

markkinoinnissa. 

 

Messuosastojen tarkat mitat ja havainnekuvat 
 

Huomioittehan, että ständiseinään ei saa kiinnittää suoraan tarraa. Mikäli haluatte kiinnittää 

seinään tarran tai kuvan, teidän tulee käyttää alusteippiä, jolloin tarra on irrotettavissa seinästä. 

Seuraavalla sivulla näette havainnekuvan messuständeistä.  

mailto:talentexpo@aalto.fi
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Omat rakenteet 
 

On ehdottoman tärkeää, että toimitatte koko Näytteilleasettajan oppaan PDF-muotoisena 

alihankkijoillenne! Myös kaikkien alihankkijoiden tulee noudattaa messujen aikatauluja sekä 

sääntöjä. 

Huomioikaa, että joitain messurakenteita ei voi jättää pois. Jokaisen näytteilleasettajan välissä 

on seinä. Osastonne koko ei missään nimessä saa ylittää tarkkoja osastokohtaisia 

millimetrimittoja 

 

Jääkaapit, kylmiöt tai muut paljon sähköä tarvitsevat laitteet 
 

Mikäli tuotte osastollenne paljon sähköä kuluttavan laitteen (jääkaappi, popcornkone, kylmiö, 

hattarakone, jne.), ilmoittakaa siitä meille etukäteen osoitteessa talentexpo@aalto.fi. Näin 

messurakentaja osaa suunnitella sähkötyöt ja messupäivänä vältytään sähkökatkoilta sekä muilta 

ongelmilta. 

Osastoihin kuuluu kolmiosainen jatkojohto.  

 

Kantoapu 
 

Rakennus- ja purkuaikaan olemme varanneet muutamia opiskelijoita kantoavuksi 

näytteilleasettajille. Huomioikaa kuitenkin, että opiskelijoita on apuna vain muutamia, joten 

varatkaa tarpeeksi aikaa ja varautukaa odottelemaan kantoapua.  

 

Langaton verkkoyhteys  
 

Messualueella on käytössä AaltoOpen langaton WLAN-verkko, jota voitte käyttää ilman erillisiä 

tunnuksia. Avoimen verkon kapasiteetti on kuitenkin rajallinen, joten mikäli tarvitsette nopeaa 

yhteyttä, varauduttehan omalla langattomalla yhteydellä. 

 

Roskat 
 

Otahallin takaa löytyy roskalava (lastausovi B kartassa). Monitoimihallin sisältä löytyy roskakoreja, jotka 

tyhjennetään roskalavalle. Pyydämme että kuljetatte suuremmat roskat suoraan takapihan roskalavalle.  

mailto:talentexpo@aalto.fi
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Roskat lajitellaan jätteenkeräyspisteellä, joten lavalle saa laittaa vain kierrätyskelpoista jätettä (eikä 

esimerkiksi vaarallista jätettä, kuten maalia/liimaa jne).  

Huomioittehan, että jokaisen näytteilleasettajan tulee siivota roskat omalta ständiltään messujen 

lopuksi, ja roskat tulee toimittaa asianmukaisesti roskakoriin/roskalavalle.  

Otahalli 
 

Otahalli on liikuntakeskus, jossa toimii Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston yhteinen liikunta- 

ja hyvinvointipalveluorganisaatio Unisport. Unisportin normaali toiminta on käynnissä myös 

messujen aikaan, ja mm. palloiluhallin yhteydessä oleva kuntosali on avoinna Unisportin 

asiakkaille.  

Messualueena toimii rakennuksen monitoimihalli, jossa sijaitsee kaikki näytteilleasettajien 

ständit.  

 

Sijainti 
 

Otahallin osoite on: Otaranta 6, 02150 Espoo.  

Linkki google-karttaan 

Linkki Otaniemen kampuskarttaan 

Huomioittehan, että kampuksen kehittämisen ja laajojen rakennustöiden vuoksi Otaniementie 

on katkaistu eikä sitä pitkin pääse enää ajamaan Otaniemen läpi. Pyydämme siksi varmistamaan 

ajoreitit etukäteen. 

 

Sisäänkäynti ja lastausovet 
 

Sisäänkäynti monitoimihalliin tapahtuu suoraan Luolamiehentieltä, alla olevassa kartassa 

sisäänkäynti on merkitty A-kirjaimella.  

Lastausovet sijaitsevat Otahallin takana, karttaan merkityn B-kirjaimen kohdalla. Voitte käyttää 

myös A-kirjaimella merkattua sisäänkäyntiä messuosaston rakennus- ja purkuaikana. 

Huomioittehan kuitenkin, että A-kirjaimen sisäänkäynnille rakennetaan teltta noin. klo 6.30–

10.00 messuaamuna. Teltan rakennuksen aikana A-sisäänkäynniltä ei ole kulkua. 

 

https://www.google.fi/maps/place/UniSport+Otaniemi/@60.1813198,24.848153,13z/data=!4m5!3m4!1s0x468df5f2ee5b9327:0x3f3e23c949b61477!8m2!3d60.1843473!4d24.8355174?shorturl=1
https://www.aalto.fi/sites/g/files/flghsv161/files/2019-02/020419_aalto_campusmap_a4_web.pdf
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Pysäköinti 
 

Otahallin edustalla on rajallinen määrä paikoitustilaa ja suosittelemmekin saapumaan 

mahdollisuuksien mukaan julkisilla tai taksilla.  

Aalto-yliopiston käyttöön varatuille paikoille voitte tulostaa pysäköintiluvan, jonka löydätte 

tämän oppaan viimeiseltä sivulta. Otattehan huomioon, että pysäköintilupa tulee tulostaa 

ensisijaisesti etukäteen, messujen infopisteessä on vain rajallinen määrä tulostettuja 

pysäköintilupia.  

 

Vaate- ja tavarasäilytys 
 

Monitoimihallissa on sisäänkäynnin vieressä vartioitu narikka, joka on auki messupäivänä klo 7-

21. Otahallin alakerran pukuhuoneissa on kaappeja, joihin voitte tuoda oman lukon. Unisportin 

aulainfossa on myös muutamia lukkoja, joita voitte lainata panttia vastaan.  
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Näytteilleasettajien taukotila ja tarjoilut 
 

Messupäivän aikana voitte hengähtää näytteilleasettajille varatussa taukotilassa 8-17. Tilassa 

tarjoillaan lipukkeita vastaan aamupalaa, lounasta ja iltapäiväkahvia. 

 

Aterialiput 
 

Jokaiseen yksittäiseen ministändiin sekä perusyksikköön kuuluu 2 ateriapakettia (2 x välipala 2 x 

lounas). Ruokailuun oikeuttavat aterialiput löytyvät messuaamuna ständipaikaltanne suljetusta 

kuoresta.  

Voitte halutessanne tilata myös lisää yksittäisiä lounas/välipalalippuja tämän linkin kautta: 

https://link.webropolsurveys.com/S/6F04AC72C94CA0B8. Tilaattehan aterialiput 28.10.2022 

mennessä. Hintoihin lisätään voimassa oleva ALV.  

Ateriapaketti (välipala + lounas): 17,5 € 

Välipalalippu: 8,5 € 

Salaattilounaslippu: 11 € 

 

Menu 
 

Välipala / snack tarjolla koko päivän 8.00-17.00 
 
Karamellisoitua porkkana- * Otaniemen beanit * härkis piirasta (VE) 
 
Talon vegaaninen marjasmoothie (VE+G) 
* 
Omenamehua ja sitruuna- vesimeloni soodaa 
Haudutettua Nordqvistin luomuteetä sekä 
Reilun kaupan kahvia 
Vesisäiliöt 

Runsas ja maukas Factoryn salaatti lounas, Tarjolla 8 - 17.00 
 
Maalaispatonkia, levite 
 
Tarjolla kolmea salaattia : 

https://link.webropolsurveys.com/S/6F04AC72C94CA0B8
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Savulohi-mozzarella salaatti (L+G) 
Kasvispapukroketti-bataattisalaatti (VE +G) 

Kana-fetasalaatti (L+G) 

Ruuat valmistaa Ravintola Factory Otaniemi.  

Voitte myös ruokailla omakustanteisesti Otaniemen alueen ravintoloissa ja opiskelijaruokaloissa.  

Mikäli teillä on tarvetta hoitaa työasioita messupäivän aikana, monitoimihallin katsomon penkit 

ovat käytettävissänne. Otahallin lähistöltä löytyy myös Aalto-yliopiston päärakennus Dipoli sekä 

Oppimiskeskus, joissa on työskentelytiloja hiljaisempaan ja mukavampaan työskentelyyn.  

Linkki Otaniemen kampuskarttaan 

 

Messupäivä  
 

Vinkit näytteilleasettajille 
 

Ennen messuja kannattaa suunnitella messuosasto huolella, avoimet työpaikat tulisi olla selkeästi 

esillä ständillä ja jaettava materiaali myös englanniksi. Toiminnallisuus ständeillä herättää aina 

opiskelijoiden huomion. Muistathan myös toimittaa tarvittavat materiaalit messujärjestäjille 

ajoissa ja perehdyttää ständillenne tulevat messuedustajat.  

Messupäivänä ständillä kannattaa olla aktiivinen ja helposti lähestyttävä, sekä kertoa 

konkreettisesti työtehtävistänne ja organisaatiostanne opiskelijoille.  

 

Kestävä kehitys 
 

Messupäivää suunnitellessa on hyvä muistaa, että pyrimme messuillamme kestävään 

toimintaan. Vältättehän siis paperiesitteiden käyttämistä sekä karkista ja muusta jaettavasta 

materiaalista syntyvää turhaa roskaa. Minimoi ständinne energian kulutus ja lajittele jätteenne 

oikein. Toivomme myös, että ständinne olisi ympäristöystävällisestä materiaalista valmistettu 

sekä kaikki materiaalit olisivat vähintään kierrätykseen kelpaavia.  

 

https://www.aalto.fi/sites/g/files/flghsv161/files/2019-02/020419_aalto_campusmap_a4_web.pdf
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Virtuaalinen ohjelma 
 

Messuilla järjestetään virtuaalista ohjelmaa 8-9.11.2022. Virtuaaliseen messuohjelmaan sisältyy 

1:1 videotapaamisia, CV- ja LinkedIn -klinikkasessioita, portfolioarviointeja sekä 

pikamentorointeja. Mikäli olette ilmoittautuneet johonkin näistä, voitte tutustua palveluihin 

tarkemmin verkkosivuillamme. 

 

1:1 videotapaamiset 

1:1 tapaamiset toteutetaan kahden tunnin sessioissa, jonka aikana ehditte tavata enintään 8 
opiskelijaa. 1:1 tapaamisia varten teillä tulee olla käytössä soveltuva videotapaamisalusta 
(esimerkiksi MS Teams), jossa tapaamiset järjestetään. Ilmoittautumiset hoituvat kätevästi 
JobTeaserissa (kts. JobTeaser ohjeet: https://www.aalto.fi/fi/talent-
expo/opiskelijamarkkinointi-ja-jobteaser). Linkit ja liittymisohjeet voitte toimittaa opiskelijoille 
joko JobTeaserin kautta tai sähköpostitse. Suosittelemme käyttämään samaa linkkiä kaikkiin 
yksittäisiin tapaamisiin.   

Tapaamisia varten muokkaatte teille valmiiksi luotua tapahtumapohjaa JobTeaserissa. Pohjaan 
kirjoitatte itse mm. tapahtumakuvauksen. Kuvauksessa suosittelemme kertomaan opiskelijoille 
mistä haluatte tapaamisissa keskustella, ketkä organisaatiostanne osallistuvat tapaamisiin ja 
tietysti mainitsemaan avoimet työ-, harjoittelu- ja kesätyöpaikkamahdollisuudet ja/tai 
opinnäytetyötoimeksiannot. Kuvaukseen on hyvä laittaa muutenkin ohjeistusta tapaamiseen 
liittyen. 

 

Laskutus 
 

Messuosallistuminen sekä mahdolliset tilatut lisäpalvelut laskutetaan tapahtumapäivän jälkeen. 

Laskut lähetetään marras-joulukuun aikana ja eräpäivä laskulla on ennen vuoden vaihdetta. 

Aalto-yliopiston maksuehto on 30 päivää netto, josta valitettavasti emme pysty poikkeamaan.  

Päivitättehän viimeistään 18.11.2022 mennessä laskutustietomme meille. Aloitamme laskujen 

teon tämän jälkeen meillä olevien tietojen mukaan. Mikäli teidän täytyy täydentää tai muokata 

ilmoittautumisenne yhteydessä ilmoittamianne laskutustietoja, lähetäthän nämä tiedot meille 

https://www.aalto.fi/fi/node/109586
https://www.aalto.fi/fi/node/109586
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sähköpostitse osoitteeseen talentexpo@aalto.fi. Laitathan viestin otsikkoon “Laskutustiedot / 

yrityksenne nimi”.  
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14 
 

Pysäköintilupa 
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