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MESSUINFOPAKETTI
38. Hengen ja Tiedon messut Helsingissä
16.-17.10.2021 SYK, Isonnevantie 8, 00320 Helsinki
Lauantaina klo 10.00 - 18.00 ja sunnuntaina klo 10.00 - 17.00
Yksi Suomen ja maailman pitkäikäisimmistä henkisistä messuista pidetään jälleen perinteiseen tapaan
Helsingin Suomalaisen Yhteiskoulun tiloissa, joka on yksi Suomen suurimpia kouluja. Rakentava,
elämänmyönteinen henkisyys ja aatteellisuus ovat meillä ensi sijalla. Kaipuu sosiaalisiin tapahtumiin on käsin
kosketeltava ja teemme kaikkemme tarjotaksemme parhaan mahdollisen kokemuksen asiakkaillemme ja
messukävijöille, vastuullisuudesta tinkimättä. Varaudumme siihen, että vielä lokakuussa tämä saattaa
edellyttää erityisjärjestelyjä ja myös etätarjonnan kysyntä jatkuu vahvana perinteisten messujen rinnalla.
Messut jatkavat ennätysvilkkaiden viime messujen tavoin monipuolisella kattauksella luentoja, tietoiskuja,
työpajoja, keskusteluja, musiikkia ja taidetta. Esiintyjiksi on valittu valtakunnallisesti tunnettuja
huippunimiä, joista on tarkoitus julkaista tarkempaa tietoa kesäkuussa hallituksen tiedotettua syksyn toimista
koronatilanteeseen liittyen. Messuille ovat jo lupautuneet mm. suomalaisten rakastama astrologi Seppo
Tanhua, tietokirjailija, fyysikko ja energiahoitojen tutkija Johanna Blomqvist, hyvinvointikouluttaja Maria
Nordin, Uuden ajan valmentaja, näkijä ja Valon Taiteilija Sanni Nevalainen, henkinen valmentaja Aaro
Löf sekä esoteerinen opettaja Maria Zavou. Messujen pääesiintyjistä tiedotetaan myöhemmin.
Messuosastot löytyvät kerroskarttoihin merkitystä paikoista, ahtaimmissa kohdissa pidätämme kuitenkin
itsellämme mahdollisuuden paikkamuutoksiin. Myynti, tuoksut ja esittelytoiminta eivät saisi häiritä
ympäristöään. Elävän tulen käyttäminen sisätiloissa on ehdottomasti kiellettyä.
Yleisökuulutukset messupaikalla tapahtuvat kaksi kertaa päivässä, ja ne pyritään ajoittamaan siten, etteivät
ne häiritsisi messujen tarjontaa.
Messuosastot
•

Helsingin Suomalaisella Yhteiskoululla on neljä kerrosta, joista kolmeen esteettömästi saavutettavaan
kerrokseen myydään paikkoja näytteilleasettajille. Kysytyimmät paikat menevät usein nopeasti kaupaksi.
Paikkoja vapautuu aina kun joku vanhoista asiakkaistamme päättää jättää messut väliin ja luopua
paikkavarauksestaan. Lisäksi myynnissä on jonkin verran edellisillä messuilla varaamatta jääneitä paikkoja.
Messuille avautuu myös kokonaan uusia paikkoja, samalla kun yksittäisiä paikkoja poistuu valikoimista.

•

Käytävätiloissa pienin varattavissa oleva paikka on metrin pituinen. Messuosastoja vuokrataan
pääsääntöisesti metreittäin, myös useamman metrin valmiita kokonaisuuksia löytyy joka kerroksesta sekä
joistakin luokkatiloista. Pidempiin paikkoihin on mahdollista sisällyttää paljousalennuksia.

•

Kolmesta kerroksesta löytyy myös runsaasti ositettuja sekä kokonaisia luokkatiloja. Nämä looshit ovat
kooltaan 5-60 neliömetrin väliltä. Messuilta myydään seinäalaa myös taideteoksille, joka sisältää myös
metrin pöytätilan. Taidenäyttelypaikan voi varata myös ilman pöytää.

•

Useampi kuin yksi näytteilleasettaja voi jakaa messuosaston käytäväpaikalla tai luokkatilassa. Huomaathan,
että kaikista tilan varaajista tulee ilmoittaa messujärjestäjälle. Jaetun messuosaston hintaan lisätään pieni
yhteispaikkamaksu, jonka määrä riippuu tilan koosta sekä tilaa jakavien näytteilleasettajien määrästä
verkkosivuiltamme löytyvän hinnaston mukaisesti.

•

Koulun ja luokkatilojen teknisten laitteiden mahdollisesta käytöstä on sovittava erikseen etukäteen
messutoimiston kautta tai paikan päällä kouluhenkilökunnan kanssa, laitteita ei tule käyttää luvattomasti.
Käytäville laitettujen telineiden tai laitteiden ei tulisi häiritä toisia paikan vuokranneita tai messujen kävijöitä.
Sähkö sisältyy paikan hintaan.

•

Messuosastojen, sähkörasioiden ja näytteilleasettajille tarkoitettujen messupalveluiden sijainnit löytyvät
kerroskartoista, jotka lähetetään tämän messuinfopaketin liitteenä. Päivitetyt kerroskartat on lisätty myös
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verkkokauppaamme. Lähetämme myöhemmin syksyllä näytteilleasettajillemme erilliset ohjekartat messujen
pystytystä varten sekä luokkakohtaiset kalustekartat, joita tarvitaan lainattujen kalusteiden palauttamiseksi
oikeille paikoilleen messujen päättyessä. Messujen aikana kalustekartat ovat nähtävissä luokkien ovilla.
•

•

Rajatiedon Yhteistyö ry. vuokraa rajoitetusti kevytrakenteisia, kokoon taitettavia pöytiä (lev. 160 x syv. 60
x kork. 82 cm), kohdevalaisimia sekä sermejä (100x170 cm) tilan jakamista tai eristämistä varten. Varauksen
voi tehdä verkkokaupassamme messuosaston varaamisen yhteydessä tai tilaamalla ne erikseen.
Messuille voi tuoda myös omia kalusteita, kunhan ne sopivat paikan mittoihin, eivätkä ole luvattoman
korkeita tai painavia. Käytävillä pöydän etäisyyden seinästä on oltava enintään 130 cm ja aulassa 140 cm.
Kapeimmilla kulkuväylillä olevilla messuosastoilla vaaditaan pöytäpaikkojen sijoittelua lähemmäksi seinää,
jotka on myös merkitty kerroskarttoihin.

PAIKAN VARAAMINEN JA MAKSAMINEN SEKÄ VANHOJEN ASIAKKAIDEN VARAUSETU
Messuosastojen paikkavaraukset ovat lähtökohtaisesti kestotilauksia eli viime messuilla näytteilleasettajana
olleet voivat tavalliseen tapaan pitää vanhan paikan varattuna myös tänä vuonna. Yksittäisissä tilanteissa
paikkanumero tai paikan sijainti on saattanut muuttua viime messuilta, messupaikan alueella tehtyjen
uudelleenjärjestelyjen vuoksi. Verkkokaupasta lähetettävästä yhteenvedosta ja messukartoista käy ilmi, jos
nämä yksittäiset paikkamuutokset koskevat omaa messuosastoa. Asiakastiedot (etenkin sähköpostiosoite)
on tärkeää pitää ajan tasalla ilmoittamalla messutoimistoon mahdollisista osoitteenmuutoksista.
Verkkokauppamme lähettää vanhoille asiakkaillemme lähipäivinä erillisen laskun, jonka summasta on
maksettava vähintään 50% ennakkomaksuna. Laskujen eräpäivä on 5.6 mennessä (14pv netto), johon on
mahdollista tarvittaessa pyytää lisäaikaa. Mikäli haluatte perua messuosaston varaamista koskevan
kestotilauksen, paikkavaraus tulisi perua ennen eräpäivää. Maksamatta ja perumatta jääneestä
kestotilauksesta lähetetään huomautusmaksu, jonka jäädessä maksamatta paikan varaus raukeaa ja se
vapautuu myyntiin. Vanhojen paikkavarausten ja ennen syyskuuta varattujen paikkojen tulee olla
kokonaisuudessaan maksettu 6.9.2021 mennessä; hinnan voi maksaa myös kokonaisuudessaan
ennakkomaksun yhteydessä. Verkkokauppamme laskutus tapahtuu ensisijaisesti sähköpostitse, mutta laskun
ja messuinfopaketin lähettäminen on mahdollista myös postitse.
HUOM: Vuonna 2020 tilatut ohjelma-ajat pysyvät on pidetty poikkeuksellisesti varattuna vanhoille
asiakkaille, lokakuulle 2020 suunniteltujen Hengen ja Tiedon messujen siirryttyä vuodella eteenpäin.
Normaalitilanteessa nämä varataan joka vuosi erikseen tilausjärjestyksessä, eikä niitä voi pitää ennen
tilauksen vahvistamista varattuna. Ohjelma-aikoja, kalusteita ja lisäkulkulippuja voi tilata
verkkokauppamme kautta.
Olemassa olevan kestotilauksen voi myös siirtää uuteen messupaikkaan, pyytämällä messutoimistoamme
päivittämään nykyistä kestotilaustanne haluamallenne uudelle paikalle. Voitte myös luoda haluamallenne
paikalle uuden kestotilauksen verkkokaupassamme ja perua vanhan kestotilauksen paikasta, josta siirrytte
pois. Huom: Perutun tilauksen tilalle tulee lähtökohtaisesti luoda verkkokaupassa uusi tilaus. Jo peruttua
kestotilausta ei tule ilman messutoimiston hyväksyntää aktivoida uudelleen, vaikka siihen tarjoutuisikin
teknisesti tilaisuus, mikäli verkkokaupan ylläpito ei ole vielä lukinnut peruutusta (ylläpito on varautunut
mahdollisuuteen palauttaa erehdyksessä tehdyt peruutukset), sillä perutut paikkavaraukset vapautuvat
automaattisesti takaisin myyntiin ja ne myydään usein nopeasti muille asiakkaille, jolloin jo perutun
kestotilauksen uusimisyritys hylätään virheellisenä.
Lähetämme jokaisen uuden tai uusitun tilauksen yhteydessä sähköpostitse laskun ja hintaerittelyn. Päivitettyjä
tilauksia käsitellään uuden tilauksen tavoin, jolloin paikan summasta tulisi maksaa vähintään puolet
varausmaksuna 14 päivän sisällä ja loput 30 päivää ennen messuja, jos kyse on uudesta tilauksesta tai 40
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päivää ennen messuja, jos kyse on uusitusta paikkavarauksesta. Varatut ja vapautuneet paikat päivittyvät
verkkokauppaamme automaattisesti reaaliajassa. Mahdollisia vanhojen asiakkaiden peruttuja paikkoja
odotetaan vapautuvan myyntiin kesäkuun alkuun mennessä.
Varatessanne uuden paikan tai tehdessänne uuden tilauksen messuille, suosittelemme ilmoittautumista
verkkokauppamme kautta seuraamalla alla olevia ohjeita. Tilauksen tekeminen onnistuu tarvittaessa myös
puhelimitse ja sähköpostitse messutoimiston aukioloaikoina. Messukauppa löytyy verkkosivujemme valikosta
ja verkkokauppamme pääsivu löytyy osoitteesta http://www.rajatieto.fi/kauppa/
1.
Verkkosivujen valikosta kohdasta messukauppa löytyvät
myytävien messupaikkojen lisäksi vapaana olevat ohjelma-ajat, vuokrattavat
Rajatiedon
kalusteet, messulehtien tilaaminen jaettavaksi sekä lisäkulkuliput. Messukauppa
Yhteistyö ry:n
löytyy osoitteesta https://www.rajatieto.fi/tuote-osasto/helsingin-ht-messut/
2.
Messupaikat on luokiteltu verkkokaupassa kerroksittain ja jäsenten tilauksiin
lisäalennus -15%
tyypeittäin. Jokaisesta kategoriasta löytyy kerroskartta, jonka avulla on
mahdollista vertailla vapaita messupaikkoja ennen ostamista. Vapaat paikat
loppusummasta
löytyvät kategorian yleisesittelyn alla olevasta valikosta. Valittu tuote siirtyy
ostoskoriin, jonka voi maksaa siirtymällä ostoskorin sivulta kassalle. Kassalla
tulee täyttää tilauksen laskuttamiseen ja toimittamiseen tarvittavat tiedot, kuten
sähköpostiosoite. Asiakkaan sähköpostiosoitteen tulee olla tilausten laskuttamista varten ajan tasalla.
3.
Ensimmäisen kestotilauksen yhteydessä asiakkaalle luodaan automaattisesti verkkokaupan
käyttäjätili (asiakkaan puolesta tehtävässä tilauksessa se luodaan verkkokaupan ylläpidon toimesta).
Tilatessa muuta tuotetta kuin messupaikkaa, tunnuksen luominen on vapaavalintaista (merkitsemällä rasti
kohtaan ”rekisteröidy”). Käyttäjätilin luomisen jälkeen sillä voi tehdä lisätilauksia, tilausten vertailua, ladata
laskut PDF-tiedostoina talouskirjanpitoa varten sekä muokata ja perua vanhoja tilauksia. Kirjautuminen
käyttäjätilille tapahtuu rekisteröitymisen yhteydessä ilmoitettavan salasanan avulla. Rekisteröityminen
tapahtuu kassalla tuotteen tai palvelun tilaamisen yhteydessä. Salasana on mahdollista tarvittaessa uusia
sivulta: https://www.rajatieto.fi/oma-tili/lost-password/
4.
Paikat on mahdollista maksaa kokonaan heti pankki/luottokortilta valitsemalla kassalla
maksutavaksi pankki/luottokortti (Stripe), tai kahdessa osassa (ensin ennakkomaksu ja viimeistään
syyskuussa loppusumma) valitsemalla maksutavaksi Pankkisiirto/SEPA-maksu. Verkkokauppa lähettää
vahvistetusta tilauksesta vahvistusviestin sekä maksutiedot sähköpostiin (jos viestiä ei kuulu, se saattaa löytyä
Roskaposti-kansiosta). Ellei uuden tilauksen ennakkomaksua (vähintään 50% tilauksen hinnasta) ole
maksettu 14 päivän kuluessa, tilaus voidaan katsoa rauenneeksi.
Verkkosivuiltamme löydät runsaasti käytännöllisiä ohjeita ja tietoja Hengen ja Tiedon messuista
näytteilleasettajalle: https://www.rajatieto.fi/hengen-ja-tiedon-messut/naytteilleasettajille/
TILAUSTEN HINNAT
Olemme pitäneet vuonna 2021 hinnat ennallaan viime vuoden metri- ja pinta-alakohtaisiin taksoihin nähden.
Pidämme asiakkaamme ajan tasalla koronatilanteen vaikutuksista messuihin ja hyvitämme
sopimusehtojen mukaisesti maksusuoritukset pöytäpaikoista, ohjelma-ajoista, kulkulipuista ja muista
messutuotteista, mikäli messut peruuntuvat.
Pöytäpaikkojen hinnoittelu perustuu niiden metrihintaan. Kalliimpia ovat keskeisimmällä alueella sijaitsevat
aulapaikat. Suurin osa paikoista on normaalihintaisia käytäväpaikkoja. Lisäksi yksittäisiä paikkoja käytävien
perällä myydään hieman halvempaan metrihintaan. Verkkokaupan kerroskartoissa näkyviin kulmapaikkoihin
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lisätään erillinen lisämaksu, joka on 16€ tai 23€ riippuen paikan sijainnista. Paikkojen hinnat löytyvät
osoitteesta: https://www.rajatieto.fi/hengen-ja-tiedon-messut/paikkahinnasto/
Useamman metrin paikat myydään halvempaan hintaan kuin erilliset metrin paikat. Paljousalennus 2 metrin
normaalihintaiselle pöytäpaikalle on -10% loppusummasta ja -5% alennushintaisesta paikasta, 3-4 metrin
normaalihintaisesta paikasta -15% ja 10% alennushintaisesta 3-5 metrin paikasta, 5-8 metrin pituisesta
normaalihintaisesta paikasta -20%, 6 metrin alennushintaisesta paikasta -13% ja 7 metrin alennushintaisesta
paikasta -15%, 9-10 metrin pituisesta normaalihintaisesta paikasta -25% sekä 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.
Messuille myytävien ositettujen ja hieman niitä kalliimpien kokonaisten luokkatilojen hinnoittelu perustuu
niiden kokoon ja sijaintiin. Niistä pienimmät ovat 5-6m² hoitopaikkoja, eniten löytyy hieman tätä isompia 9m²
paikkoja. Lisäksi messuilta löytyy 10m², 13m², 20m², 25m², 26m², 28m² ja 30m² ositettuja luokkatiloja
normaalihintaan sekä 15m², 20m², 24m² ja 28m² ositettuja luokkatiloja alennettuun hintaan. Pienin kokonainen
luokkatila on 18m², muut kokonaiset luokkatilat ovat 36m² – 59m². Luokkatilojen hinnat löytyvät osoitteesta:
https://www.rajatieto.fi/hengen-ja-tiedon-messut/luokkahinnasto/
Näytteilleasettaja voi yhdistää useita erillisiä tiloja, jolloin hintaan lisätään 5-30% paljousalennus. Kahdesta
6 neliömetrin paikasta alennus on 20%, kolmesta paikasta 23% ja 4-5 paikasta 30%. Kahdesta 9 neliömetrin
paikasta alennus on 15% ja 3-4 paikasta 25%. Kahdesta 13 neliömetrin paikasta paljousalennus on 13%,
kolmesta paikasta 20% ja neljästä paikasta 30%. Kahdesta 20 neliömetrin paikasta paljousalennus on 15%,
kahdesta 25 neliömetrin paikasta 15%, kahdesta 26 neliömetrin paikasta 18% ja kahdesta 28 neliömetrin
paikasta 15%.
Liittymällä Rajatiedon Yhteistyö ry:n henkilö- tai yhteisöjäseneksi, verkkokauppa lisää automaattisesti
omalla käyttäjätunnuksella tehtäviin tilauksiin -15% alennuksen. Jo yhden metrin messupaikan
tilaaminen on kannattavaa tehdä Rajatiedon Yhteistyön henkilöjäsenenä. Jäseneksi voi liittyä kätevästi
verkkokaupan kautta ja muuta kautta liittyvät saavat automaattisesti käyttäjätunnuksen verkkokauppaamme.
Lisätietoja jäsenyyksistä ja jäseneduista löytyy kotisivuiltamme: https://www.rajatieto.fi/yhdistys/jasenyys/
Jos paikan varaaminen verkkokaupan kautta tuottaa ongelmia, olettehan yhteydessä asiakaspalveluumme tai
tarkista verkkokaupan käyttöohjeet: https://www.rajatieto.fi/verkkokaupan-ohjeet/ Verkkokaupan
ylläpidon ja messutoimiston tavoittaa ke-pe 12-18 ja la 12-14: 044 9792544 tai info@rajatieto.fi.
MESSULEHTI JA MUUT MARKKINOINTIMATERIAALIT
Painettujen materiaalien merkitys ja tarve on vähentynyt vuosi vuodelta. Messulehdet ja esiintyjien artikkelit
ovat perinteisesti luettavissa myös verkon kautta, josta ne on mahdollista ladata omalle koneelle ja tulostaa.
Messulehden painoksesta aiempaa suurempi osa jaetaan asiakkaille messuilla. Messukarttoja,
näytteilleasettajatietoja ja ohjelmataulukoita on tavallisesti messualueella myös seinillä. Ekologisia arvoja
kunnioittaen messulehteä suunnitellaan tänä vuonna suppeammaksi, jota on helpompi jakaa ja kantaa mukana.
Näytteilleasettajien tiedot ja mainokset ehtivät messulehteen vielä 1.8.2021, tavallista laajempi lisäaineisto
tulisi toimittaa messulehteen 15.7 mennessä. Näiden päivämäärien jälkeen toimitettava aineisto saatetaan
julkaista vain verkossa.
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Osana messupaikan tilausta messulehdessä julkaistava ilmoitus sisältää messuosaston nimen ja
paikkanumeron, yhteystiedot sekä lyhyen noin 10 sanan esittelyn messuosaston tarjonnasta.
Näytteilleasettajien tiedot julkaistaan lisäksi verkkosivullamme, johon on mahdollista saada hieman pidempi
esittely sekä omaan toimintaan liittyvä logo tai kuva. Yhteisen messuosaston jakavat näytteilleasettajat
saavat kukin oman esittelynsä. Verkkosivuilla ja/tai messulehdessä julkaistavat ilmoitukset ovat arvoltaan
10€ kokonaissummasta.
Lisäksi tarjoamme näytteilleasettajille ja yhteistyökumppaneillemme lisänäkyvyyttä 20 euron
lisämaksua vastaan. Tällä summalla saat vuodeksi ilmoituksen tuoteluetteloon, jossa voit mainostaa
verkkosivujemme vierailijoille, messulehden lukijoille ja messukävijöille tuotteita tai palveluita linkkeineen
ja hinnastoineen, joita voi päivittää 2 kertaa vuodessa. Tuoteluettelo avataan kesäkuussa ja se tulee
olemaan esillä messujen pääsivuilla, messulehdessä sekä muilla keskeisillä sivuillamme.
Lisätietoa tuoteluettelosta ja tilaukset: https://www.rajatieto.fi/tuote/ilmoitus-tuoteluetteloon/
Messulehdessä tai verkkosivuilla julkaistavia tietoja ei tarvitse ilmoittaa, jos mahdolliset edellisen
messutapahtuman yhteydessä lähetetyt tiedot ovat edelleen ajan tasalla. Yhdistys lyhentää tarvittaessa
pidempiä esittelyjä messulehteä varten. Messulehdessä julkaistaan myös näytteilleasettajien ohjelmallisten
tietoiskujen tai muiden varattavien ohjelma-aikojen tiedot. Messuesiintyjillä on myös mahdollisuus tuoda
esille edustamaansa näytteilleasettajaa. Päivitetyn messuesittelyn (ja mahdollisen kuvan/logon) voi lähettää
sähköpostitse osoitteeseen studiorajatieto@gmail.com, postitse yhdistykselle tai oheisella lomakkeella:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemA9qjivJry-GQVbysAPwKGLGVPK7vYvO44rWK3PLq8qi3Yw/viewform

Vuoden 2021 Hengen ja Tiedon messujen messulehden julkaisemisesta ja sisällöstä julkaistaan kesän aikana
päivitettyä tietoa messulehden sivuilla: https://www.rajatieto.fi/hengen-ja-tiedon-messut/messulehti/
Messulehteen voi myös ostaa ¼ tai kahdeksasosasivun kokoista mainostilaa. Tänä vuonna tarjoamme
mainostilan ostajalle kaupan päälle samankokoisen mainostilan Ääretön-lehden syyskuun numeroon.
Ilmoitushinnat, painosmäärät, aineiston toimittamisen takarajat ja ym. tiedot löytyvät mediakortista:
https://www.rajatieto.fi/mediakortti/
Voitte myös varata sopivan määrän messulehtiä jaettavaksi oman toimipisteen, tapahtumien tai
sidosryhmien välityksellä lehden tultua painosta, ilmoittamalla montako lehteä tarvitaan, missä lehteä on
tarkoitus jakaa ja jakopaikan mahdolliset aukioloajat. Varaa messulehtiä ottamalla yhteyttä osoitteeseen
rtytoimitus@gmail.com tai tilaamalla lehdet ennakkoon maksutta verkkokaupan kautta:
https://www.rajatieto.fi/tuote/messulehtien-tilaaminen/
MESSUPAIKAN PERUUTTAMINEN
Ilmoitus varatun paikan peruuttamisesta on tehtävä messutoimistoomme 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/
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NÄYTTELYTILAN PYSTYTYS JA PURKU
•

•

•

•

Osastojen pystytysajat ovat perjantaina 15.10 klo 17:00 – 21:30, lauantaina 16.10. klo 8:15 - 10:00
ja sunnuntaina 17.10 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. Näytteilleasettaja on velvollinen siistimään paikkansa ja palauttamaan tilat
alkuperäiseen järjestykseensä. Lainatut kalusteet on ehdottomasti palautettava takaisin samaan
luokkaan, mistä ne on otettu. Luokkien vuokraajien tulee järjestellä luokkatila syksyllä lähetettävien
kalustekarttojen mukaiseen järjestykseen.
Näyttelytilojen purkaminen alkaa 15 minuutin kuluessa messujen pääohjelman päättymisestä eli
sunnuntaina klo 17.15. Toivomme, että paikat suljettaisiin aikaisintaan tuntia ennen messujen
sulkeutumista.
Pidätämme oikeuden muutoksiin. Varattuja messupaikkoja voidaan tilausehtojen puitteissa muuttaa
enintään 15% alkuperäisistä mitoista. Ajankohtaiset tiedotteet sekä tilanne vapaista paikoista
nähtävillä yhdistyksen kotisivuilla ja verkkokaupassa www.rajatieto.fi

MESSUTOIMISTO TAPAHTUMAPAIKALLA
Pystytysaikana messutoimisto on 1. kerroksen aulassa sisääntuloa vastapäätä pe klo 17.00 - 21.30 sekä
lauantaina ja sunnuntaina koko messujen aukioloajan ensimmäisen kerroksen luokassa 12. Luokkatilassa
sijaitsee myös lehdistötila. Ensiapupiste sijaitsee henkilökunnan tilassa luokassa 13 ja messukävijöitä
palveleva messuinfo löytyy toisesta kerroksesta juhlasalin edestä. Tänä vuonna messuilla palvelee myös
lääkäri.
NÄYTTEILLEASETTAJIEN KULKULIPUT
Näytteilleasettajat saavat tietyn määrän kulkulippuja riippuen varaamansa paikan koosta. Liput jaetaan
näytteilleasettajille messutoimistosta ja ne toimivat päivälippujen tapaan kulkulupina messuille.
Näytteilleasettajien lisäkulkulippuja viikonlopun ajaksi on mahdollista varata ilmoittautumisen yhteydessä
hintaan 15 € / kpl: https://www.rajatieto.fi/tuote/lisakulkulippu-naytteilleasettajalle/
Pöytäpaikan pituus

Luokkatilan koko

Vapaalippujen määrä

1-2 m

alle 10 m²

2

3-4 m

10-16 m²

3

5-6 m

17-25 m²

4

7-9 m

26-36 m²

5

yli 10 m

yli 36 m²

6

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/
MESSUOHJELMA JA NÄYTTEILLEASETTAJIEN OMAT OHJELMAT
Messujen virallista ohjelmaa järjestetään juhlasalin lisäksi useissa luokkatiloissa. Messuille kutsuttujen
esiintyjien käytössä messuilla ovat seminaaritila 1M, pikkusali 2C, hiljentymishuone 3H, ohjelmatila 3K,

6

Messuinfopaketti
Hengen ja Tiedon Messut
Helsingin Suomalainen yhteiskoulu
16.-17.10.2021

MESSUINFOPAKETTI
miniseminaaritila 29, shamaaniluola 36 sekä taivassali 4T. Näistä ohjelmatiloista ei tule viedä tuoleja
messuosastoille, mutta pöytiä voi tiloista lainata sitoutumalla niiden palauttamiseen messujen päätyttyä.
Näytteilleasettajilla on mahdollisuus ostaa ohjelma-aikaa luokissa 1G (30 min), 1P (50 min) sekä 3G (150
min). Luokkatilojen varusteluun kuuluvat projektori ja dokumenttikamera, luokassa 1G on myös piirtoheitin.
Ohjelma-ajat päättyvät la klo 18.15, su klo 17.15, johon saakka myös näytteilleasettajat voivat pitää omaa
paikkaansa auki. Ohjelma-ajan hinnat ovat 35 € / 30 min, 55 € / 50 min ja 115€ / 150 min.
Omia ohjelmia koskevat varaukset voi tehdä verkkokaupastamme. Kaupan tuotekuvauksen lopussa olevan
lomakkeen kautta (tai luovasti soveltaen 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; vain väh. noin 2 tuntia kestävät workshopit voivat olla osallistujille maksullisia.
Mikäli ette halua esitystänne tallennettavaksi minnekään, suosittelemme ilmoittamaan siitä myös etukäteen
Rajatieto-tv:lle: https://www.rajatieto.fi/rajatieto-tv/
Luokkahuoneen varanneet näytteilleasettajat voivat järjestää omaa ohjelmaa luokissa maksutta, yksin tai
yhteistyössä muiden saman luokan näytteilleasettajien kanssa. Voitte ilmoittaa tapahtuman tiedot
messulehteen
ja
markkinointimateriaaleihin
tai
pelkästään
kotisivuillemme
laitettavaksi:
rtytoimitus@gmail.com.
Messulehden
rivi-ilmoitusten
hinnat
löytyvät
mediakortista:
https://www.rajatieto.fi/mediakortti/
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 - 9 vuotiaille lapsille. Tätä nuoremmat voivat vierailla parkissa vain kaitsijan seurassa.
PÄÄSYLIPPUJEN HINNAT HELSINKI 2019
Yhden päivän lippu
Eläkeläiset, työttömät, opiskelijat, varusmiehet
Kahden päivän lippu
Eläkeläiset, työttömät, opiskelijat, varusmiehet
Lapset alle 12 v
Ryhmäliput, väh. 20 henkilöä

18 €
15 €
30 €
25 €
Vapaa pääsy
15 €/kpl, ryhmän vetäjä ja kuljettaja veloituksetta

Pääsylippuja voi tilata ennakkoon Lippu.fi -palvelusta heinäkuusta lähtien ja ostaa paikan päältä.
Ryhmälippuja voi varata verkkosivujemme kautta. Median edustajilta ei peritä pääsymaksua.
Terveysrajoitteiden edellyttämät saattajat pääsevät maksutta. Pidätämme oikeuden muutoksiin.
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KULKUYHTEYDET
Messupaikkana on Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu, Isonnevantie 8,
00320 Helsinki. Paikalle kannattaa tulla hyvissä ajoin ja jättää oma auto
kotiin. Messupaikka sijaitsee valtaväylien varrella, erinomaisten julkisten
kulkuyhteyksien päässä.
Autolla liikkuvien on syytä huomioida
messualueella perittävä parkkimaksu; kauempaa löytyy myös ilmaisia
pysäköintipaikkoja. Julkisten kulkuyhteyksien aikataulut löytyvät
osoitteesta www.reittiopas.fi
Esteettömyys: Liikuntarajoitteisten sisäänkäyntiluiska on pääoven
yhteydessä ja hissillä on esteetön pääsy kerroksiin 1, 2, ja 3. Ohjelmatilaan
4T ei ole vielä toistaiseksi esteetöntä kulkua.
Lisätietoa messupaikasta ja alueen palveluista: www.rajatieto.fi/hengen-ja-tiedon-messut/messupaikka/
VAPAAEHTOISEKSI MESSUAVUSTAJAKSI ILMOITTAUTUMINEN
Rajatiedon Yhteistyö ry on yleishyödyllinen järjestö, joka julkaisee ilmaiseksi luettavissa olevaa Ääretönlehteä, jakaa stipendejä rajatiedon tutkimus- ja kehitystyöhön, ylläpitää StudioRajatietoa ja Rajatiedon
erikoiskirjastoa Helsingin Malminkartanossa, vastaa Rajatiedon Auttavasta Puhelimesta sekä tarjoaa muita
toimintaansa liittyviä palveluja. Tilaamme voit vuokrata ympäri vuoden koulutuksiin, hoitoihin, tulkintoihin,
kokouksiin,
esittelyihin
ja
muihin
pienimuotoisiin
tilaisuuksiin:
https://www.rajatieto.fi/tuote/studiorajatiedon-kertavuokraus/
Koska messujen järjestäjänä on yleishyödyllinen yhdistys, ne järjestetään pääpainotteisesti vapaaehtoistyönä.
Palkatun henkilökunnan rooli on verraten pieni ja keskittyy messujen valmisteluun sekä tapahtuman
koordinoimiseen. Ilman vapaaehtoistyöntekijöitä ei Hengen ja Tiedon messujen kaltaista valtakunnallista,
osin kansainvälistäkin tapahtumaa olisi mahdollista vuosittain järjestää. Lisätietoa vapaaehtoistyöstä
messuilla: 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
Yleiset asiat: studiorajatieto@gmail.com, puh. 044 9792544 (ke-pe 12-18 ja la 12-15)
Messutoimisto: info@rajatieto.fi
Jäsenrekisteri: rtyjasenrekisteri@gmail.com
Laskutus: rtylaskut@rajatieto.fi
Julkaisut: rtytoimitus@gmail.com
Verkkosivut: 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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