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Näytteilleasettajaksi Kätilöpäiville® 2018 Helsinkiin 

 
Tervetuloa osallistumaan näytteilleasettajana vuoden 2018 valtakunnallisten Kätilöpäivien yhtey-
dessä järjestettävään näyttelyyn. Kätilöpäivät pidetään 3.-4.5.2018 Helsingissä, Clarion Hotel Hel-
sinki (Tyynenmerenkatu 2, 00220 Helsinki). 
 
Kätilöpäiville odotetaan noin 250 - 300 osallistujaa eri puolilta maata. Tapahtumaamme osallistuu 
kätilöitä, jotka työskentelevät muun muassa sairaaloissa, terveyskeskuksissa ja neuvoloissa sekä 
yksityisellä sektorilla. Mukana on myös kätilöopiskelijoita ja heidän opettajiaan sekä kätilötyön tut-
kijoita. Kutsuvieraina on yhteiskunnan toimijoita ja päättäjiä, jotka vaikuttavat sekä paikallisella 
että valtakunnallisella tasolla. 
 
Hinnoittelu 
Näyttelypaikan hinta on 180,00 €/m² + 24 % alv. Pienin vuokrattava tila on 3 m². Näyttelytilan 
vuokra sisältää yhdelle (per 3 neliön näyttelytilavaraus) ohjelman mukaiset lounaat ja kahvit, joten 
tarvitsemme tilavarauksen yhteydessä tiedon ruokailijoiden lukumääristä ja mahdollisista ruoka-
aineallergioista. Muut lounaat laskutetaan ilmoittamanne lukumäärän mukaan (32€/hlö/pvä) näyt-
telytilan laskutuksen yhteydessä.  
Näytteilleasettajilla on mahdollisuus lounastaa 3.5. klo 13.00 - 14.00 ja 4.5. klo 13.30 - 14.00. 
 
Varsinaisen näyttelypaikan lisäksi tai sijasta voitte varata tilaa esitteillenne ja/tai tuotenäytteillenne 
materiaalipaketista, joka jaetaan kaikille osallistujille. Hinta ensimmäiseltä esitteeltä tai näytteeltä 
on 170,00 € + alv. 24 %. Seuraavilta esitteiltä tai näytteiltä hinta on 60,00 €/kpl + alv 24 %.  
 
Näyttelytilan varaaminen, kalusteet, rakentaminen ja purku 
Näyttelytilavarauslomakkeen linkki löytyy sekä Kätilöliiton verkkosivustolta osoitteesta www.suomenka-
tiloliitto.fi  Kätilöpäivät –painikkeen alta että tästä  Näyttelytilavaraus Näyttelytilaa on rajoitetusti, 
joten paikat jaetaan varausjärjestyksessä.   
 
Näyttelyt sijoitetaan BYSA3 näyttelytilaan, luennot ovat BYSA1-2 tapahtumatilassa. Kätilöpäivien 

2018 alta löytyy pohjakartta, josta voitte esittää toivomuksenne näyttelytilan sijainnista.  

 
Paikat on nyt piirretty 3 m²:n mukaan, mutta isompiakin paikkoja on saatavissa. Pohjakartta on 
laadittu siten, että osallistujat kiertäisivät sisäänkäynniltä sisäänkäynnille ja näkisivät näin kaikki 
messuosastot yhdellä kierroksella. Lisäksi tällä pohjakartalla saadaan sähkövedot osastoille tehtyä 
siten, etteivät ne tule osallistujien tielle missään vaiheessa. Mikäli varauksia ei tule noin runsaasti, 
saatanee paikkojen välille jätettyä enemmän tilaa. 
 
Paikkatoiveet otetaan huomioon mahdollisuuksien mukaan, mutta järjestäjä pidättää kuitenkin itsellään 
oikeuden päättää näyttelytilojen lopullisesta sijoituksesta. 
 
Näyttelykalusteet ja sähkö 
Näytteilleasettaja voi varata tarvitsemansa näyttelytilakalusteet ja sähkön näyttelytilavarauslomak-
keella. Sähköjen veto näyttelypisteeseen ja langaton laajakaista sekä kalusteet (pöytä 45x135cm + 2 
tuolia/3 m² paikka) sisältyvät näyttelytilanvuokraan, joka laskutetaan Kätilöpäivien jälkeen. Sähköstä ei 
peritä erillistä maksua, mutta sen tarpeesta tulee ilmoittaa ennakkoon. Lisämaksusta 10,00 €/kpl) saa 
näyttelypöytiin valkoiset, kankaiset pöytäliinat. 
 
  

http://www.suomenkatiloliitto.fi/
http://www.suomenkatiloliitto.fi/
https://www.webropolsurveys.com/S/4585560A13614D41.par


 
Näyttelyn rakentaminen ja purku 
Näyttelytilan vuokra sisältää lattiatilan. Jos näytteilleasettaja tuo varaamaansa tilaan omat näytte-
lyrakenteet, näytteilleasettaja vastaa itse tilan rakentamisesta ja purkamisesta. Seiniin ei saa kiin-
nittää mitään. 
 
Näyttelyosastot pystytetään torstaina 3.5. klo 7.00 alkaen. Näyttely on purettava keskiviikkona 
4.5. klo 17.00 mennessä. 
 

Kätilöpäivien alta myös ajo-ohjeet, mutta välitän näytteilleasettajille varausvahvistuksen 
yhteydessä tarkemmat tiedot.  
 
Varaus- ja peruutusehdot 
Näyttelytila- ja materiaalipakettivaraus tulee tehdä 15.2.2018 mennessä ja varaus on sitova. 
Varauksen tehneille lähetetään helmikuussa lisää tietoa Kätilöpäivien näyttelyyn liittyvistä asioista 
ja lopullinen sijoitus näyttelytilaan ilmoitetaan 16.4.2018 mennessä.  
 
Peruutusehdot 
Jos näytteilleasettaja peruu tilavarauksensa 16.2. - 1.3.2018, laskutetaan varatun tilan vuokrasta 
50 %.  Mikäli tilavaraus peruutetaan tämän jälkeen, laskutetaan varatusta tilasta 100 %.  
Materiaalipaketin mahdollinen peruutus tulee tehdä 16.4. mennessä, tämän jälkeen laskutetaan 
100 % varauksen määrästä. Mahdollinen näyttelytilan ja/tai materiaalipaketin peruutus tulee tehdä 
kirjallisena (sähköpostikin käy).  
 
Näytteilleasettajalla ei ole ilman Kätilöliiton lupaa luovuttaa osastoa tai sen osaa edelleen kolman-
nelle osapuolelle.  
 
 
 
 
Ystävällisin terveisin 

Tara Södergård 
toimistosihteeri 
puh 040 701 8225 
toimisto@suomenkatiloliitto.fi  
Suomen Kätilöliitto – Finlands Barnmorskeförbund ry 
Asemamiehenkatu 4, 00520 Helsinki  
 


