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MESSUINFOPAKETTI
37. Hengen ja Tiedon messut Helsingissä
12.-13.10.2019 SYK, Isonnevantie 8, 00320 Helsinki
lauantaina klo 10.00 - 18.30 ja sunnuntaina klo 10.00 - 17.00
Hengen ja Tiedon messut pidetään jälleen Helsingin Suomalaisella Yhteiskoululla (SYK), os.
Isonnevantie 8, Etelä-Haaga, Helsinki.
Rakentava, elämänmyönteinen henkisyys ja aatteellisuus ovat messuilla ensi sijalla. Messut ovat
myös perhetapahtuma.
Messut yllättävät jälleen monipuolisella kattauksella luentoja, tietoiskuja, työpajoja, keskusteluja,
musiikkia ja taidetta. Esiintyjiä ovat mm. lääkäri Antti Heikkilä, psykologi Tony Dunderfelt,
astrologi Seppo Tanhua, professori Krista Lagus, näkijä Camilla Elfving, meedio Remi Kanai,
kouluttaja Erkki Lehtiranta, ohjaaja Jussi Parviainen, dosentti Pauliina Aarva, teologi ja
psykoterapeutti Markku Siltala, henkinen valmentaja Aaro Löf, esoteerinen opettaja Maria Zavou
ja tietoisuuden tutkija Jeremy Qvick.
Myynti sekä tuotteiden ja toiminnan esittely eivät saisi häiritä muuta messuilla tapahtuvaa
toimintaa. Voimakkaat tuoksut ja äänekäs toiminta saattavat haitata niin naapuria kuin yleisöäkin.
Elävän tulen käyttäminen on ehdottomasti kiellettyä.
Yleisökuulutukset messuilla tapahtuvat kaksi kertaa päivässä, ja ne pyritään ajoittamaan siten,
etteivät ne häiritsisi messujen tarjontaa.
Messuosastot
•

•

•

•

•

Käytävillä pienin varattavissa oleva tila on yksi metri. Paikkoja myydään
pääsääntöisesti metreittäin, myös useamman metrin valmiita kokonaisuuksia löytyy
joka kerroksesta sekä joistakin luokkatiloista.
Kolmesta kerroksesta löytyy myös runsaasti ositettuja sekä kokonaisia luokkati loja.
3.kerroksen taidebasaarista vuokrataan tauluille seinäpintaa 2 metriä, joka sisältää
pöytätilaa tuotteiden myyntiä varten.
Useampi kuin yksi näytteilleasettaja voi jakaa käytäväpaikan, luokkatilan tai muun
messuosaston. Tällöin hintaan lisätään pieni yhteispaikkamaksu, jonka määrä riippuu
tilan koosta ja tilaa jakavien näytteilleasettajien määrästä.
Koulun teknisten laitteiden mahdollisesta käytöstä on sovittava erikseen etukäteen, laitteita
ei tule käyttää luvattomasti. Käytäville laitetut telineet tai laitteet eivät saa häiritä toisia
paikan vuokranneita.
Rajatiedon Yhteistyö ry vuokraa rajoitetusti kevytrakenteisia, kokoon taitettavia pöytiä
(lev. 160 x syv. 60 x kork. 82 cm) sekä sermejä tilan jakamista tai eristämistä varten.
Varauksen voi tehdä verkkokaupassamme paikan oston yhteydessä. Myös omia pöytiä saa
tuoda, käytävillä pöydän etäisyyden seinästä on oltava enintään 130 cm ja aulassa 140 cm.
Messujen kerroskartoissa on myös merkitty poikkeuksia näihin mittoihin.

PAIKAN VARAAMINEN JA MESSUMAKSUT
Messujen näytteilleasettajaksi on suositeltavaa ilmoittautua verkkokauppamme kautta (tilauksen
tekeminen onnistuu kuitenkin myös puhelimitse ja sähköpostitse): http://www.rajatieto.fi/kauppa/
1. Valitse kaupasta Helsingin Hengen ja Tiedon messut tai tuoteosasto, jos haluat lisäksi tilata
ohjelma-aikaa, vuokrattavia kalusteita tai lisäkulkulippuja.
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2. Valitse haluamasi kerros, katso kartasta vapaat messuosastot mieluisalla sijainnilla ja osta. Täytä
kassalla tarvittavat tiedot. Jos Sinulla ei vielä verkkokaupan käyttäjätiliä, se luodaan ensimmäisen
tilauksen yhteydessä automaattisesti, mikäli lisäät rastin kohtaan ”rekisteröidy”. Kirjoita salasana kohtaan haluamasi (uusi) salasana käyttäjätunnuksellesi. Verkkokaupan käyttäjätunnuksen
rekisteröiminen kannattaa, sillä sen avulla on mahdollista muokata tilaukseen liittyviä tietoja
jälkikäteen, vertailla eri tilauksia, ladata tilauksesi lasku PDF-tiedostona kirjanpitoa varten ja se
helpottaa uusien tilausten tekemistä. Voit pyytää tarvittaessa uuden salasanan käyttäjätilillesi:
https://www.rajatieto.fi/oma-tili/lost-password/
3. Voit maksaa paikat kokonaan heti pankki/luottokortilta (Valitse maksutavaksi Stripe), tai maksaa
kahdessa osassa (valitse maksutavaksi Pankkisiirto/SEPA-maksu). Saat vahvistusviestin ja
maksutiedot sähköpostiin (jos viestiä ei kuulu, tarkistathan Roskaposti-kansion). Pankkisiirrolla
vähintään 50% messupaikan hinnasta tulee maksaa 14 päivän kuluessa laskun
päiväyksestä/varauksesta. Muussa tapauksessa paikan varaus raukeaa.
Verkkosivuiltamme löydät runsaasti käytännöllisiä ohjeita ja tietoja Hengen ja Tiedon messuista
näytteilleasettajalle: https://www.rajatieto.fi/hengen-ja-tiedon-messut/naytteilleasettajille/
Vuonna 2019 olemme tehneet pieniä muutoksia messupaikkojen hinnoitteluun siirtyessämme uuteen,
aiempaa tasapuolisempaan hinnoittelutapaan. Samassa yhteydessä kustannusten indeksikorotukset on
huomioitu hintojen keskimääräisissä korotuksissa. Hinnat ovat kuitenkin edelleen sangen
kilpailukykyisiä muihin vastaaviin tapahtumiin verrattuna.
Pöytäpaikkojen hinnoittelu perustuu kiinteästi metrin hintaan, metrin käytäväpaikan normaalihinta
on 134€ ja aulapaikan 145€. Verkkokaupan kerroskartoissa näkyviin kulmapaikkoihin lisätään
erillinen lisämaksu, joka on 16€ tai 23€ riippuen paikan sijainnista. Jos ostat 2 metrin pöytäpaikkaa,
paljousalennus normaalihintaisesta paikasta on -10% loppusummasta ja vastaavasti
normaalihintaisen 2 metrin paketista pyydetään 230€ sekä 2 metrin aulapaikasta 260€. Alennus 3-4
metrin normaalihintaisesta paikasta on -15%. Vastaavasti käytäväpaikan normaalihinta on 330€ ja
aulapaikan 365€ kolmelta metriltä, sekä 440€ ja 470€ neljältä metriltä. Alennus 5-7 metrin
pöytäpaikasta on puolestaan 20%, 8-11 metrin pituisen pöytäpaikan paljousalennus on 25% ja
vähintään 12 metrin paikasta 30%. Ennen tilauksen tekemistä alennusten kampanjakoodeja voi kysyä
asiakaspalvelultamme ja jo luotuun tilaukseen voi pyytää verkkokaupan ylläpitoa lisäämään
alennusprosentit sekä lähettämään laskun uudelleen.
Jos liityt yhdistyksen jäseneksi tai olet jo jäsen, saat -15% lisääalennuksen messupaikan lopullisesta
hinnasta. Jo yhden metrin messupaikan tilaajan on kannattavaa liittyä nyt Rajatiedon Yhteistyön
jäseneksi!
Lisätietoja
jäsenyyksistä
ja
jäseneduista
löydät
kotisivuiltamme:
https://www.rajatieto.fi/yhdistys/jasenyys/
Messuilla myytävien jaettujen ja hieman niitä kalliimpien kokonaisten luokkatilojen hinnoittelu
perustuu niiden kokoon ja sijaintiin. Luokkatilassa sijaitsevan pienen 6m² hoitopaikan hinta on 145€
ja hieman isomman 9m² paikan hinta on 185€. Neljään osaan jaetussa luokkatilassa messuosaston
hinta on 230€, tilan koko on 13m². Yksittäisen 18m² tilan hinta on 310€, samoin 21m² jaetun
luokkatilan hinta. Yli 25m² tilojen hinnat ovat 365€-665€, jossa suurin kokonainen luokkatila on
kooltaan 60m². Näytteilleasettaja voi yhdistää useita erillisiä tiloja, jolloin hintaan lisätään 5-30%
paljousalennus.
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Jos paikan varaaminen verkkokaupan kautta tuottaa ongelmia, ole yhteydessä asiakaspalveluumme
tai tarkista verkkokaupan käyttöohjeet: https://www.rajatieto.fi/verkkokaupan-ohjeet/ Verkkokaupan
ylläpidon ja messutoimiston tavoittaa ke-pe 12-18 ja la 12-15: 044 9792544 tai sähköpostiosoitteesta
studiorajatieto@gmail.om.
Paikat varataan ilmoittautumisjärjestyksessä.
Vähintään 50% messupaikan hinnasta tulee maksaa 20.7 mennessä, johon voit tarvittaessa pyytää
muutaman päivän lisäaikaa. Mikäli uusintatilaus jää maksamatta, paikan varaus raukeaa ja se
vapautuu myyntiin. Tilausten tulee olla kokonaisuudessaan maksettu 12.9.2019 mennessä.
Verkkokauppamme laskutus tapahtuu ensisijaisesti sähköpostitse, mutta myös kirjetoimitus on
mahdollinen.
Jos haluat vaihtaa uuteen messupaikkaan tai olet uusi asiakas, luomme sinulle uuden tilauksen
haluamallesi messupaikalle, joka pysyy varattuna myös seuraavaan vuoteen, ellei tilausta peruta.
Lähetämme laskun ja hintaerittelyn tilauksen yhteydessä, paikan summasta tulee maksaa vähintään
puolet 14 päivän sisällä ja loput 30 päivää ennen messuja (tai summa kokonaisuudessaan 7 päivän
kuluessa, jos messut ovat kuukauden sisällä, tai 3 päivän kuluessa jos messuihin on enää alle 15
päivää). Eräpäivän ylittyessä lähetämme maksuhuomautuksen, ellei maksuun ole sovittu lisäaikaa.
Maksumuistutuksen yhteydessä laskuun lisätään huomautusmaksuna 5 €. Muistutusmaksuihin
pidätämme oikeuden lisätä voimassa olevan viivästyskoron. Varatut ja vapautuneet paikat päivittyvät
verkkokauppaamme automaattisesti reaaliajassa. Vanhoilta asiakkailta, jotka eivät tilaa messuosastoa
tänä vuonna, paikat vapautuvat pääsääntöisesti kesäkuun aikana ja heinäkuun alkupuolella.
MESSULEHTI JA MUUT MARKKINOINTIMATERIAALIT
Nykyisin painettujen materiaalien merkitys ja tarve on vähenemässä. Messulehdet ovat luettavissa
myös verkon kautta, josta ne tehdään mahdolliseksi ladata omalle koneelle ja halutessaan tulostaa.
Messulehden painoksesta aiempaa suurempi osa jaetaan asiakkaille messuilla. Painettuja
tietopaketteja ja ohjelmataulukoita on messualueella supistetummassa muodossa ja ekologisia arvoja
kunnioittaen.
Näytteilleasettajien tiedot ehtivät messulehteen vielä 23.8.2019, muu aineisto tulisi toimittaa
messulehteen 15.8 mennessä. Messulehdessä julkaistavat tiedot sisältävät messuosaston nimen ja
paikkanumeron, yhteystiedot sekä noin 10 sanan lyhyen esittelyn. Tietoja ei tarvitse ilmoittaa, jos
mahdolliset edellisen vuoden messulehdessä olleet tiedot ovat edelleen ajan tasalla. Yhdistys lyhentää
tarvittaessa pidempiä esittelyjä messulehteä varten. Messulehdessä julkaistaan myös
näytteilleasettajien ohjelmallisten tietoiskujen tiedot. Messuesiintyjillä on myös mahdollisuus tuoda
esille edustamaansa näytteilleasettajaa.
Verkkosivuiltamme voit lukea lisätietoa Hengen ja
https://www.rajatieto.fi/hengen-ja-tiedon-messut/messulehti/

Tiedon

messujen

messulehdestä:

Messulehdessä on myös mahdollista mainostaa omaa toimintaa. Messulehden ilmoitushinnat,
painosmäärät, aineiston toimittamisen takarajat ja muut tiedot löytyvät mediakortista:
https://www.rajatieto.fi/mediakortti/
Voit myös varata sopivan määrän messulehtiä jaettavaksi, lehden tultua painosta hieman yli kuukausi
ennen messuja, ilmoittamalla montako lehteä tarvitaan, missä lehteä on tarkoitus jakaa ja mahdolliset

3

Messuinfopaketti
Hengen ja Tiedon Messut
Helsingin Suomalainen yhteiskoulu
12.-13.10.2019

MESSUINFOPAKETTI
aukioloajat. Varaa messulehtiä ottamalla yhteyttä osoitteeseen rtytoimitus@gmail.com tai tilaamalla
lehdet ennakkoon maksutta verkkokaupan kautta: https://www.rajatieto.fi/tuote/messulehtientilaaminen/
MESSUPAIKAN PERUUTTAMINEN
Ilmoitus varatun paikan peruuttamisesta on tehtävä asiakaspalveluun puhelinaikoina 044 9792544 tai
kirjallisesti sähköpostiosoitteeseen rtylaskut@rajatieto.fi tai osoitteeseen Rajatiedon Yhteistyö ry,
StudioRajatieto Luutnantinpolku 7 LT3, 00410 Helsinki. Messupaikat ovat kestotilauksia, jonka voi
peruuttaa myös omilla verkkokaupan käyttäjätunnuksilla. Peruutusehdot löytyvät verkkokaupan
sopimusehdoista: https://www.rajatieto.fi/sopimusehdot/
NÄYTTELYTILAN PYSTYTYS JA PURKU
•
•
•
•

Osastojen pystytysajat ovat perjantaina 11.10 klo 17:00 – 21:30, lauantaina 14.10. klo 8:00
- 10:00 ja sunnuntaina klo 9:00-10:00. Jokaisessa kerroksessa on kerrosvalvojia auttamassa
ja opastamassa.
Käytäväpaikan vuokraajat saavat ottaa luokista pöytiä ja tuoleja vain luokan vuokraajan tai
vuokraajien luvalla. Lainatut kalusteet on ehdottomasti palautettava takaisin samaan
luokkaan, mistä ne on otettu.
Näyttelytilojen purkaminen alkaa välittömästi messuajan päätyttyä sunnuntaina klo 17.00.
Näytteilleasettaja on velvollinen siistimään paikkansa ja palauttamaan mahdolliset lainatut
kalusteet takaisin paikoilleen.
Ajankohtaiset tiedotteet sekä tilanne vapaista paikoista nähtävillä yhdistyksen kotisivuilla ja
verkkokaupassa www.rajatieto.fi.

MESSUTOIMISTO MESSUILLA
Pystytysaikana messutoimisto (messuinfo) on 1. kerroksessa sisääntuloa vastapäätä pe klo 17.00 21.30 sekä lauantaina ja sunnuntaina koko messujen aukioloajan ensimmäisen kerroksen luokassa
12. Luokkatilassa sijaitsee myös lehdistötila.
NÄYTTEILLEASETTAJIEN KULKULIPUT
Näytteilleasettajat saavat tietyn määrän vapaalippuja varaamansa paikan koosta riippuen. Liput
jaetaan näytteilleasettajille messutoimistosta. Liput toimivat näytteilleasettajien kulkulupina
messuilla koko viikonlopun ajan, joten lippu tulisi pitää koko ajan mukana ja näytillä.
Lisäkulkulippuja viikonlopun ajaksi on mahdollista varata ilmoittautumisen yhteydessä hintaan 15 €
/ kpl: https://www.rajatieto.fi/tuote/lisakulkulippu-naytteilleasettajalle/
Pöytäpaikan pituus
1m
2-3 m
4-5 m
6-7 m
8-10 m
yli 10 m

Luokkatilan koko
alle 9 m²
9-15 m²
16-25 m²
26-35 m²
36-49 m²
yli 49 m²

Vapaalippujen määrä
2
3
4
5
6
7

4

Messuinfopaketti
Hengen ja Tiedon Messut
Helsingin Suomalainen yhteiskoulu
12.-13.10.2019

MESSUINFOPAKETTI
Messuille voi tulla myös tutustumaan ryhmässä, ostamalla edullisia ryhmälippuja. Vähintään 20
hengen ryhmälle ostettavat liput sisältävät 2 vapaalippua, ryhmän vetäjälle ja kuljettajalle.
Ryhmälippuja voi varata verkkokaupan kautta: https://www.rajatieto.fi/tuote/ryhmalippu/
MESSUHINNASTO (sis. ALV 24%)
Hinnat ovat koko viikonlopulta, sisältäen pulpeteista (70x49 cm) koostetut
pöytäpaikat + tuolit (45x45cm).
Pöytätilat käytävillä

134 € / metri

Pöytätilat auloissa

145 € / metri

Alennetut hinnat käytävien perällä

100 € / metri

Rajatiedon
Yhteistyön jäsenille
lisäalennus -15%
loppusummasta

Jos metrejä on useampi, alennus on 10%/2m (5% alennetulle hinnalle), 15%/3-4m (10% 3m
pöytäpaikalle alennettuun hintaan), 20%/5-7m, 25%/8-11m, 30%/väh 12m.

Luokkahuoneet, 1. krs
LUOKKA 1 H (50m²)

520 €

LUOKKA 1 B (55 m²)

625 €

LUOKKA 1 L / 1 (28 m²)

365 €

LUOKKA 1 L / 2 (28 m²)

365 €

LUOKKA 1 K / 1 (21m²)

310 €

LUOKKA 1 K / 2 (21m²)

310 €

Luokkahuoneet 2. krs
LUOKKA 23 / 1

(30 m²)

400 €

LUOKKA 23 / 2

(29 m²)

395 €

LUOKKA 25 / 1

(24 m²)

365 €

LUOKKA 25 / 2

(24 m²)

365 €

LUOKKA 26 / 1

(6 m²)

145 €

LUOKKA 26 / 2

(6 m²)

145 €

LUOKKA 26 / 3

(6 m²)

145 €

LUOKKA 26 / 4

(6 m²)

145 €

LUOKKA 26 / 5

(6 m²)

145 €

LUOKKA 27

(37 m²)

490 €

LUOKKA 28

(35 m²)

440 €
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Luokkahuoneet, 3. krs
LUOKKA 3 A

(7 kpl 9m²)

185 € / osa

LUOKKA 3 B

(58 m²)

650 €

LUOKKA 3 C

(60 m²)

665 €

LUOKKA 3 D

(60 m²)

665 €

LUOKKA 3 F

(51 m²)

560 €

LUOKKA 3 G

(42 m²)

520 €

LUOKKA 3 L / 1

(21 m²)

335 €

LUOKKA 3 L / 2

(21 m²)

335 €

LUOKKA 3 M

(6 kpl 9m²)

185 € / osa

LUOKKA 3 N

(41 m²)

520 €

LUOKKA 3 R

(18 m²)

310€

LUOKKA 31 pöytämetri

150 €

LUOKKA 31 / PUOLIKAS (24 m²) 365 €
LUOKKA 32 (TULKINTAHUONE) 134 € (metri) 230€ (2 metriä)
LUOKKA 33 / 1

(25 m²)

365 €

LUOKKA 33 / 2

(27 m²)

385 €

LUOKKA 34 (ositettu 4 osaan)

230 € / osa (34/3 185€)

LUOKKA 35 (ositettu 4 osaan)

230 € / osa (35/2 195€)

LUOKKA 36 (ositettu 5 osaan)

185 € / osa

LUOKKA 37 (5 kpl 6 m² osaa)

145 € / osa

LUOKKA 38 (36 m²)

470 € / osa

LUOKKA 39 (41 m²)

490 € / osa

SÄHKÖT
Sähköt saatavilla paikkoihin ilman lisämaksua. Sähköpistokkeet on merkattu kerroskarttoihin.
NÄYTTEILLEASETTAJIEN OMAT OHJELMAT
Näytteilleasettajilla on mahdollisuus ostaa ohjelma-aikaa luokissa 1G (30 min), ja 1P (50 min).
Messut päättyvät la klo 18.30, su klo 17.00. Ohjelma-ajan hinnat ovat 35 € / 30 min ja 50 € / 50 min.
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Varaukset voi tehdä verkkokaupastamme. Kaupan tuotekuvauksen lopussa olevan kautta (tai kaupan
kassalla lisätiedot-kohdassa) voi myös ilmoittaa esityksen tiedot verkkosivuilla ja messulehdessä
julkaistavaksi.
Julkaistavia tietoja ovat ohjelman tyyppi (tietoisku, ohjattu meditaatio/rentoutuminen, esittely,
henkinen harjoitus / joogaharjoitus, musiikkiesitys tai jotain muuta), ohjelman otsikko/nimi,
ohjelman esittäjä(t), lyhyt 1-3 lauseen esittely sisällöstä, järjestäjä + paikkanumero messuilla ja tiedot
mahdollisesta maksullisuudesta sekä ilmoitus siitä, voiko esitystä kuvata/tallentaa. Maksullisen
ohjelman koko maksuliikenteestä huolehtii ohjelman järjestäjä itse. Mikäli ette halua esitystänne
tallennettavaksi minnekään, suosittelemme ilmoittamaan siitä myös suoraan Rajatieto-tv:lle:
https://www.rajatieto.fi/rajatieto-tv/
Luokkahuoneet varanneet näytteilleasettajat voivat järjestää omaa ohjelmaa luokissa maksutta,
ilmoita halutessasi tapahtuman tiedot messulehteen ja markkinointimateriaaleihin tai pelkästään
kotisivuillemme laitettavaksi: rtytoimitus@gmail.com. Messulehden rivi-ilmoitusten hinnat löytyvät
mediakortista: https://www.rajatieto.fi/mediakortti/
RAVINTOLA MESSUILLA
Hengen ja Tiedon messujen tarjoilusta vastaa tavalliseen tapaan Factory, joka vastaa messuravintolan
lisäksi myös kolmannen kerroksen taidebasaarin kahvilasta. https://www.rajatieto.fi/hengen-jatiedon-messut/ravintola-messuilla/
LAPSIPARKKI
Messuilla on tavalliseen tapaan lapsiparkki, joka on tällä kertaa muuttanut kolmannen kerroksen
vasemmanpuoleisen käytävän päähän, luokkaan 3U (ks. kerroskartta). Lapsiparkki on maksuton ja
tarkoitettu 3 - 8 vuotiaille lapsille. Tätä nuoremmat voivat vierailla parkissa vain kaitsijan seurassa.
PÄÄSYLIPPUJEN HINNAT HELSINKI 2019
Yhden päivän lippu
Eläkeläiset, työttömät, opiskelijat, varusmiehet
Kahden päivän
Eläkeläiset, työttömät, opiskelijat, varusmiehet
Lapset alle 12 v
Ryhmäliput, väh. 20 henkilöä
veloituksetta

17 €
15 €
27 €
22 €
Vapaa pääsy
15 €/kpl, ryhmänjohtaja ja kuljettaja

Pääsylippuja voi tilata ennakkoon Lippu.fi -palvelusta heinäkuusta lähtien ja ostaa paikan päältä.
Ryhmälippuja voi varata verkkosivujemme kautta. Median edustajilta ei peritä pääsymaksua.
KULKUYHTEYDET
Messupaikkana on Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu, Isonnevantie 8, 00320 Helsinki (EteläHaaga). Messuille kannattaa tulla hyvissä ajoin ja jättää oma auto kotiin. Messupaikka sijaitsee

7

Messuinfopaketti
Hengen ja Tiedon Messut
Helsingin Suomalainen yhteiskoulu
12.-13.10.2019

MESSUINFOPAKETTI
valtaväylien varrella, erinomaisten julkisten kulkuyhteyksien päässä. Autolla liikkuvien on syytä
huomioida messualueella perittävä parkkimaksu; kauempaa löytyy myös ilmaisia pysäköintipaikkoja.
•
•
•

Raitiovaunu 10 Lasipalatsin edestä päätepysäkille, josta 400 m kävely
Bussit 40, 332, 235, 321, 322, 332, 345(N), 231N, 235, 218 Elielinaukiolta Talontien
pysäkille, sekä bussi 37 Kampista Talontien pysäkille, josta 250 m kävely
Lähijunat U, P, A, E, L Rautatieasemalta Huopalahden asemalle, josta 1.1 km kävely

Esteettömyys: Liikuntarajoitteisten sisäänkäyntiluiska on pääoven yhteydessä ja hissillä on esteetön
pääsy kerroksiin 1, 2, ja 3. Ohjelmatilaan 4T ei ole esteetöntä kulkua.
VAPAAEHTOISIA MESSUAVUSTAJIA
Rajatiedon Yhteistyö ry on yleishyödyllinen järjestö, joka julkaisee ilmaiseksi luettavissa olevaa
Ääretön-lehteä, jakaa stipendejä rajatiedon tutkimus- ja kehitystyöhön, ylläpitää StudioRajatietoa ja
Rajatiedon erikoiskirjastoa Helsingin Malminkartanossa, vastaa Rajatiedon Auttavasta Puhelimesta
sekä tarjoaa muita toimintaansa liittyviä palveluja.
Koska messujen järjestäjänä on yleishyödyllinen yhdistys, ne järjestetään pääpainotteisesti
vapaaehtoistyönä. Palkatun henkilökunnan rooli on hyvin pieni ja keskittyy messujen valmisteluun
sekä messujen johtamiseen. Ilman vapaaehtoistyöntekijöitä ei Hengen ja Tiedon messujen kaltaista
valtakunnallista, osin kansainvälistäkin tapahtumaa olisi mahdollista järjestää. Lisätietoa:
https://www.rajatieto.fi/hengen-ja-tiedon-messut/vapaaehtoistyo/
Lämpimästi tervetuloa Suomen vanhimmille, monimuotoisille henkisen alan messuille!

Rajatiedon Yhteistyö ry

Rajatiedon Yhteistyö ry:n yhteystiedot
Rajatiedon Yhteistyö ry, StudioRajatieto Luutnantinpolku 7 LT3 00410 HELSINKI
s-posti: studiorajatieto@gmail.com (Yleinen) Puh. 044 9792544 (ke-pe 12-18 ja la 12-15)
s-posti: rtyjasenrekisteri@gmail.com (Jäsenrekisteri)
s-posti: rtylaskut@rajatieto.fi (Laskutus/Messuasiat)
s-posti: rtytoimitus@gmail.com (Ääretön-lehden toimitus ja messumainonta)
www.rajatieto.fi
Facebook: Hengen ja Tiedon messut / Rajatiedon Yhteistyö / StudioRajatieto / Ääretön / Rajatieto Rajatiedon erikoiskirjasto / Rajatiedon Auttava Puhelin
Palautteet www.rajatieto.fi/palaute/
Verkkokaupan tilaus- ja sopimusehdot www.rajatieto.fi/sopimusehdot/
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