
 
 
 
       
 
OHJEET NÄYTTEILLEASETTAJALLE    12.6.2018 
 
  
Rakentaminen  

Näyttelyä pääsee rakentamaan maanantaina 24. syyskuuta klo 12.00 ja rakentamisaikaa on 
maanantaina klo 21.00 asti. Huomioikaa näyttelykartasta tilan korkeus. Ovet avautuvat 
tiistaiaamuna klo 7.00. Näyttelyn on oltava valmiina tiistaina klo 16.30, että loppusiivous 
ennätetään tehdä ennen avajaisia. Itä-Suomen Lääketiedetapahtuma ei vastaa 
näyttelyosastojen tavaroiden, rakenteiden tms. mahdollisesta vioittumisesta tai 
katoamisesta vaan näytteilleasettajien on itse huolehdittava tarpeelliseksi katsomistaan 
vakuutuksista. 

 
Luentosalit Musiikkikeskus on ollut remontissa vuoden alusta alkaen ja avautuu jälleen syyskuussa. 

Remontti vaikuttaa vielä luentosaleihin eli yhtenä luentosalina toimii kaupungintalon 
juhlasali. Kaupungintalo sijaitsee torin varrella, matkaa Musiikkikeskuksesta alle kilometri. 

 
Näyttelyn aukioloaika 
 Musiikkikeskuksen ovet avautuvat ke-to 26.-27.9.2018 klo 7.00. Keskiviikkona ohjelma alkaa 

klo 8.15 ja torstaina klo 8.30, luennot päättyvät viimeistään klo 17.00. Tarkat ajat ovat 
ennakko-ohjelmassa ja kotisivuillamme. Näyttelytilaa ei ole erikseen rajattu, joten alueella 
pääsee liikkumaan rintamerkeillä klo 7.00 – 17.00 välisen ajan. Näyttelyn virallinen 
aukioloaika on klo 9-16.  

 
Rintamerkit Näytteilleasettajat saavat ohjelma/luentokirjat ja rintamerkit näytteilleasettajien 

infopisteestä. Jokaisella näytteilleasettajalla on oltava Itä-Suomen Lääketiedetapahtuman 
oma rintamerkki. Pyydämme yritystänne toimittamaan osastolla päivystävien henkilöiden 
nimilistan viimeistään kaksi viikkoa ennen tapahtumaa.  

 
Avajaiset Avajaiset alkaa tiistai-iltana klo 17.30 kuohuviinitarjoilulla näyttelyhallissa ja virallinen 

avajaisohjelma klo 18.00 konserttisalissa. Juhlapuheen pitää Duodecimin hallituksen 
puheenjohtaja, dosentti Leo Niskanen. Illan ohjelmassa on kaupunginorkesterin konsertti ja 
salaattibuffet. Näytteilleasettajat ovat tervetulleita avajaisiin! 

 
Iltajuhlat Iltajuhlat järjestetään Hotelli Puijonsarven yökerhossa keskiviikkona 26.9.2018 klo 19.00 -

22.00. Näytteilleasettajat voivat ostaa iltajuhlalippuja avec-lipun hintaan 40 euroa.   
 
Purkaminen Näyttelyn purkamisen saa aloittaa torstaina 27.9. viimeisen kahvitauon jälkeen eli noin klo 

15.30. Näyttelyn tulee olla purettuna klo 21 mennessä.    
 

Siivous Jokaisen näytteilleasettajan on huolehdittava rakentamiseen ja purkamiseen kertyvistä 
roskista. Musiikkikeskuksessa ei ole ostettavissa siivouspalvelua, vain osastojen imurointi 
aamulla ennen näyttelyn aukeamista kuuluu palveluun.  

  



Lounaat ja kahvit 
Musiikkikeskuksen ravintolatoiminnasta vastaa Kanresta Oy, jolla on yksinoikeus kaikkeen 
Musiikkikeskuksessa tapahtuvaan tarjoiluun. Tarjoamme osallistujille ensimmäistä kertaa 
maksuttoman lounaan, joka tarjoillaan parkkipaikalle pystytettävässä isossa teltassa. 
Näytteilleasettajilla on mahdollisuus ostaa ruokalippuja telttaan.  
 
Osallistujien aamu- ja iltapäiväkahvit eivät sisällä kahvileipää. Jos haluatte tarjota osallistujille 
kahvia/kahvileipää, voitte tiedustella hintoja Kanrestalta.  
 
Kanresta myy lounas- ja kahvilippuja ja niitä voi ostaa paikan päällä, tilata ennen tapahtumaa 
tai ne voidaan laskuttaa jälkikäteen. Lounaslippujen tilauksista ja osastollanne tapahtuvasta 
tarjoilusta voitte sopia myyntihovimestari Tiina Tiilikaisen kanssa puh.  045 1874 060, 
ravintolapalvelutkuopio@kanresta.fi.  
Toivomme, että näytteilleasettajat eivät järjestä virallisten lounaskokousten lisäksi omia 
tapahtumia luentojen aikana, vaan ne pidetään klo 16.00 jälkeen.  

 
Sähköt ja pöydät osastoille 

Näytteilleasettajat vastaavat itse osastojen rakentamisesta ja kalusteiden hankkimisesta. 
Musiikkikeskus antaa jonkin verran pöytiä näyttelykäyttöön, kyselyn pöytätoiveista 
lähetämme elokuussa. Näyttelypaikan hintaan sisältyy yksi sähköpistoke.  
 
Osastonne rakentamiseen apua tarjoaa kuopiolainen Messujen Tekijä Oy   
puh. 010 231 8000, www.messujentekija.fi.  
  

Nettiyhteys Musiikkikeskuksessa on maksuton avoin langaton verkkoyhteys panKuopio. Mahdolliset 
tiedustelut Aino Kuhanen puh. 044 7182 371. 

 
Laskutus Näyttelyosastot laskutetaan syyskuussa. Mikäli yrityksellänne on laskutusohje 

viitenumeroineen, pyydämme toimittamaan sen toimistoomme syyskuun alkuun mennessä.   
Pohjois-Savon Lääkäriyhdistys ry on yleishyödyllinen ja alv:sta vapaa. Jos kuitenkin 
myöhemmin lainmuutoksen, verottajan kannanmuutoksen tai oikeuskäytännön muutosten 
johdosta tilanne muuttuu, yhdistyksellä on oikeus laskuttaa alv jälkikäteen.  

 
Luentokirja/mainostaminen 
 Luentokirjan formaatti on muuttunut ja uusi kirja on kokoa A4. Kirjaan on mahdollista ostaa 

mainostilaa, lisätietoja toimistostamme.  
 
 Vastaamme mielellämme kaikkiin näyttelyyn liittyviin kysymyksiin. Toimistomme on kesällä 

suljettu heinäkuun ajan.  
 
 Hyvää kesää! 
 Yhteistyöterveisin 
 
 Raija Kantanen 
 Duodecimin aluekoordinaattori 
 puh. 09 6188 5502 
 
 Minna Huttunen 
 Duodecimin aluekoordinaattori 
 puh. 09 6188 5340 
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