
Hyvä näytteilleasettaja,  
 
Tapahtuma lähestyy vinhaa vauhtia ja osallistujia on ilmoittautunut n. 1100 mm. pääkaupunkiseutu, Hanko, 
Heinola, Hämeenlinna, Loviisa, Parainen, Porvoo, Raisio, Riihimäki. 

Opiskelijoita on tulossa myös. Jos haluatte näkyä rekrytoinnissa, niin REKRY rintanappeja saatte infosta. 
 
RAKENTEIDEN JA KALUSTEIDEN TILAUKSET 

Näyttely/osastopaikkaan ei kuulu rakenteita, kalusteita tai sähköä. Pöytäpaikkaan sisältyy pöytä 120 x 
70cm ja tuoli.  Jos tarvitsette vielä jotain, lähetä s-posti Riitalle. 
  
AIKATAULUT 

16.1.2020 mennessä näyttelytekniikan, sähkön, tietoliikenteen ym. tilaukset. 
10.2.2020 ma rakentaminen  

• Valmisosastojen ja pöytäpaikkojen somistus ja viimeistely klo 15.00 - 19.00. Vuokrakalusteet 
pyritään toimittamaan osastoille klo 15.00 mennessä. 

11.2.2020 ti viimeistelyaika klo 7.30 - 8.00. 

• Tapahtuma avoinna ti 11.2.2020 klo 8.00 - 16.00, luennot klo 9.00 alkaen 

• Purkaminen ti 11.2.2020 klo 16.00 - 19.00.  
 
NÄYTTELYTOIMISTO / INFO 
Näyttelytoimisto sijaitsee pääsisäänkäynnin M4 oven läheisyydessä. 
 
TUNNISTEKORTIT 

Näytteilleasettajakortit jaetaan osastoille rakennuspäivänä ja niitä saa lisää näyttelyinfosta. 
  
TAVARALÄHETYKSET 

Tavaratoimituksien mukana tulleet kuormalavat täytyy näytteilleasettajien toimittaa itse pois Finlandia-
talolta.  Finlandia-talo veloittaa tapahtuman jälkeen jääneiden kuormalavojen poistamisesta. 
Tavaroita voi lähettää ennakkoon vain ma 10.2.2020 klo 9 alkaen Finlandia-talolle. Lähetyslistassa tulee olla 
näytteilleasettajan nimi ja osastonumero sekä lähettäjän tiedot. Tavarahissi löytyy Karamzininrannan 
puolelta ovelta K5. 
Tavarat tulee noutaa ti 11.2.2020 klo 19.00 mennessä.   
Messuorganisaatio ei vastaa tavaroiden vastaanotosta, purkamisesta, säilytyksestä eikä messujen jälkeen 
edelleen toimituksesta. 
  
TAVAROIDEN VARASTOINTI 

Näytteilleasettajien on mahdollista varastoida tavaraa tapahtuman aikana. 
Ota yhteyttä: Riitta Saurén, puh. 050 577 1468, riitta.sauren@globex.fi 
  
RAVINTOLAPALVELUT 

Rakennuspäivänä 10.2.2020 lounaslippuja Taiteilijakahvilaan voi ostaa Café Verandasta.  
11.2.2020 tapahtumapäivänä näytteilleasettajien lounas tarjoillaan Taiteilijakahvilassa. Vain tilaamalla 
lounaslipukkeet etukäteen varmistat lounastilauksen. Lounasta on paikan päällä myynnissä rajallinen määrä.  
Lippuja voi ostaa 6.2.2020 saakka täältä: 
https://www.lyyti.fi/reg/Kehittyva_Vanhustyo_2020_Naytteilleasettajien_lounas_6720  
  
TAUKOTILA 
Näytteilleasettajille on varattu taukotila Taiteilijakahvilan läheisyydessä (kts pohjakartta). 
Taukotilassa on tarjolla kahvia klo 8-10. Siellä voit esim. lounastaa rauhassa ja siellä on myös WC. 
  
VAATESÄILYTYS 
Vaatesäilytys sijaitsee pääsisäänkäynnin yhteydessä. Vaatesäilytys on maksuton. 
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PYSÄKÖINTI JA LASTAUS 

Finlandia-talon saapumis- ja pysäköintiohje https://www.finlandiatalo.fi/fi/kavijoille/sijainti-ja-
kulkuyhteydet  
Tavarahissi löytyy Karamzininrannan puolelta ovelta K5. 
 
Vastaan mielelläni kysymyksiinne. 
 
Ensi viikolla nähdään! 
 
Riitta Saurén 
Globex Oy 
riitta.sauren@globex.fi 
0505771468 
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