
Turun Lääketiedepäivien
aikatauluja

Toivomme näytteilleasettajien olevan
molempina päivinä paikalla klo 16.00 saakka
erityisesti niitä vieraita varten, jotka käyvät
tutustumassa vain näyttelyyn vasta
myöhemmin iltapäivällä. 

07.00 - 21.00 Rakennusaika ti

08.00 - 17.00 Yleisösisäänkäynti ke ja to 

08.30 - 16.00 Näyttelyn aukioloaika 
ke ja to

17.00 - 24.00 Purkuaika to

Näyttelyalueen pohjakartta

Vinkkejä näytteilleasettajille 6.-7.11.2019 Logomoon!

Kiitämme vielä kerran näyttelypaikkavarauksestanne T urun XXXVI Lääketiedepäiville!
Tapahtuman lähestyessä olemme keränneet muutamia huomionarvoisia vinkkejä osallistumisenne
onnistumiseksi. Pyydämme teitä välittämään tietoa osastonne yhdyshenkilölle sekä työntekijöille
kuin muillekin osallistumisesta vastuullisille henkilöille.Tervetuloa!

Info myös nettisivuilla näytteillesettajille

http://www.emaileri.fi/g/u/3196466/0/0/4873/1661/6/
http://www.emaileri.fi/g/u/3196373/0/0/4873/1661/6/
http://www.emaileri.fi/g/u/3196467/0/0/4873/1661/6/


Esittelijäkortit, värikoodit ja näytteilleasettajien
ilmoittautuminen
Pyydämme näytteilleasettajia to imittamaan etukäteen osasto lla työskentelevien nimet 
tulostettavia esittelijäkortteja varten mari.ulmanen@duodecim.f i hyvissä ajoin ennen tapahtumaa. 
Tilatut esittelijäkortit noudetaan kaikki yhdellä kertaa / näytteilleasettaja Logomon Teatro-
sisäänkäynnin jälkeisestä näytteilleasettajien ilmoittautumispisteestä. Esittelijäkortit ovat 
noudettavissa jo tiistaina 5.11. Logomosta rakennusaikana klo 10-15. Eli jos olet jo silloin paikalla 
niin kannattaa noutaa kortit jo valmiiksi välttäen seuraavan päivän aamuruuhkan.

Värikoodit rintamerkkikotelo ssa:
SININEN lääkäri
KELTAINEN lääketieteen opiskelija 1-3 vuosikurssi
VIHREÄ lääketieteen opiskelija 4-6 vuosikurssi
PUNAINEN luennoitsija, puheenjohtaja ja näytteilleasettaja
ORANSSI muu osallistuja, kutsuvieras, lehdistö ja näyttelyvieras

Kuva: Gregor Hohenberg

Avajaiset ti 5.11. klo 18.00

Avajaiset järjestetään tiistaina 5.11. klo 18.00-
21.30 Turun VPK:n talolla, Eskelinkatu 5.
Tilaisuudessa mm. pianisti Iiro Rantala ja
buffettarjoilu. T ilaisuus on maksuton, mutta
ilmoittautuminen vaaditaan. 

Infoa avajaisista

Iltajuhla ke 6.11. klo 19.00

Iltajuhla on keskiviikkona 6.11. klo 19.00
Radisson Blu Marina Palacessa, Linnankatu 32.
Iltajuhlassa esiintyy Virve Rosti & Freeman
sekä Menneisyyden Vangit. Lippujen määrä on
rajoitettu. Näytteilleasettajat saavat yhden
lipun / osasto  velo ituksetta. T ämä
maksuton lippu pitää varata ja vahvistaa
etukäteen 14.10. mennessä tästä linkistä.

Mikäli lippuja jää, niitä voi lunastaa lisää á 30e,
ilmoittakaa mahdollinen toive ylimääräisistä
lipuista vahvistaessanne teille kuuluvaa lippua
yo. linkistä.

Infoa ilt ajuhlasta

mailto:mari.ulmanen@duodecim.fi?subject=N�ytteilleasettajien esittelij�kortit
http://www.emaileri.fi/g/u/3196734/0/0/4873/1661/6/
http://www.emaileri.fi/g/u/3196735/0/0/4873/1661/6/
http://www.emaileri.fi/g/u/3196736/0/0/4873/1661/6/


Tapahtumapaikka Logomo, 
tavarantoimitukset, Wifi ja
jätehuolto/kierrätys

Logomon yhteyshenkilö on Petteri Unkila, Venue
Manager, puh. 044 550 2580, petteri.unkila@logomo.fi. 
Tapahtuma-aikainen Venuepäivystys, 
puh. 050 599 6379, venue@logomo.fi

Luennot ja luentotauot

Osastoilla töissä olevat näytteilleasettajat saavat 
osallistua luennoille (mikäli salissa on tilaa) maksutta 
ilmoittamalla nimensä näytteilleasettajien 
ilmoittautumispisteessä tai etukäteen Duodecimin 
toimistoon. 

Mahdolliset tavarantoimitukset Logomoon voivat tulla aikaisintaan tapahtumaviikolla. Kaikkiin 
tavarantoimituksiin on merkittävä selkeästi:
Turun XXXVI Lääketiedepäivät/ Osastonumero Yhteyshenkilönne nimi ja puhelinnumero
LOGOMO / LOAD IN 2 OVI Köydenpunojankatu 14, 20100 Turku
(Ilmoitus toimitettaessa: Venuepäivystys puh. 050 599 6379, venue@logomo.fi) 

Logomon langaton verkko on kaikkien tapahtumavieraiden ja näytteilleasettajien käytössä 
maksutta koko tapahtuman ajan. Langallinen yhteys on etukäteen tilattava maksullinen palvelu. 
Wifi-tunnus : LogomoPublic
password: loGOmo2012

Pyydämme Logomoon saapuvia huomioimaan, että alueella on vain rajallinen määrä
pysäkö intipaikkoja eikä ole erillistä näytteilleasettajille suuntautuvaa pysäköintialuetta. 

Jätehuo llo sta vastaavalla yrityksellä on ISO 9001 sekä ISO 14001– sertif ikaatit. Logomossa on 
monipuoliset lajittelu- ja kierrätysmahdollisuudet.

Näin saavut  Logomoon

Keskiviikon luentojen ja taukojen aikataulut:
päivän luennot alkavat klo 8.10 
aamupäivän tauot klo 9.40-11.00 
lounastauko klo 11.30-13.30
lounasluennot klo 12.00-12.45
iltapäivän tauot klo 14.10-15.15 
päivän viimeiset luennot päättyvät klo 16.15 

Torstain luentjen ja taukojen aikataulut: 
päivän luennot alkavat klo 8.15 
aamupäivän tauot klo 9.35-11.00 
lounastauko klo 11.30-13.30
lounasluennot klo 12.00-12.45
iltapäivän tauot klo 14.20-15.15 
päivän viimeiset luennot päättyvät klo 16.15

Päivien ohjelma

mailto:petteri.unkila@logomo.fi
mailto:venue@logomo.fi
mailto:venue@logomo.fi
http://www.emaileri.fi/g/u/3196747/0/0/4873/1661/6/


Logomo Kitchen tilaukset,
ruokailu- ja kahvilapalvelut

Näytteilleasettajat voivat halutessaan tarjoilla asiakkaille 
pientä purtavaa tai virvokkeita.
Sunborn Catering Oy:llä on Logomossa yksinoikeus 
tarjoilujen osalta, joten kaikki tarjoilut tulee tilata 
heiltä. Myös etukäteen varattujen lounasluentojen 
lounastilaukset tehdään heiltä. 

Näyttelyn rakentaja 
Turun Messupalvelu

Näyttelyn pienimuotoinen purku voidaan aloittaa 
tostaina klo 16 jälkeen ja tavaroiden siirtäminen 
alueelta ulos on mahdollista vasta viimeistenkin 
luentojen loputtua klo 17 jälkeen. Tilojen luovutus 
Logomolle on tapahduttava torstaina 7.11.2019 klo 
24 mennessä. 

Näyttelyosastolle voi tuoda omia paperipäällisiä karkkeja, ja lisäksi osastolla voi maistattaa yrityksen 
omia tuotteita mikäli ne liittyvät ko. yrityksen toimialaan. Muut tarjoilut tulee tilata Sunborn 
Catering Oy:ltä.

Sunborn Catering Oy:ltä voitte etukäteen tilata lounas- ja kahvilipukkeita, joita voitte jakaa 
asiakkaille ja osastolla työskenteleville. Kahvilipukkeen hinta on 2,50 eur/kpl ja kahvi + pulla 5,50 
eur/kpl. Lounaslipukkeen hinta on 10,50 eur/kpl (lounas klo 10.30-14.00. Lounas ja kahvit 
noudetaan Logomo Kitchen -ravintolasta.

Osastotarjoiluhinnasto 2019

Näytteilleasettajan osastotarjoilutilaus 2019

Lisätieto ja tarjo ilutilauksista:
Sunborn Catering  Oy / Logomo Kitchen
Myyntipalvelu
info@sunborncatering.com
puh. (02) 44 56 700 (ma-pe klo 9.00-16.00)

Näytteilleasettaja vastaa osastojen sähkö-, siivous- ja ripustustarpeiden tilauksesta osastolleen. 
Messukeskus laskuttaa sähköt, ripustukset ja langallisen verkon tapahtuman
jälkeen. Logomon valtuuttama siivousyritys laskuttaa siivouksen. Kaikki tilaukset (sähkö, siivous, 
ripustukset, langallinen verkko) tehdään Turun Messukeskukseen viimeistään 19.10.2019
satu.luoto@turunmessukeskus.fi. Tapahtuma-aikaisiin tilauksiin tulee hintakorotuksia, joten tilaa 
ajoissa! 

Näyttelyn rakentamiseen, sähköliittymiin ja lisävarusteisiin liittyvissä asioissa pyydämme teitä 
olemaan suoraan yhteydessä Turun Messukeskukseen siinäkin tapauksessa, että rakennatte 
osaston itse.

Lisätieto ja messurakentamisesta:
myyntisihteeri Satu Luoto, puh. 040 519 1983
satu.luoto@turunmessukeskus.f i
liiketoimintajohtaja Kimmo Salminen 
puh. 0400 900 113 kimmo.salminen@turunmessukeskus.f i

http://www.emaileri.fi/g/u/3196862/0/0/4873/1661/6/
http://www.emaileri.fi/g/u/3196863/0/0/4873/1661/6/
mailto:info@sunborncatering.com
mailto:satu.luoto@turunmessukeskus.fi?subject=Turun L��ketiedep�iv�t 2017


Heräsikö kysymyksiä, ota yhteyttä!

Lääketiedepäiviä ennen ja niiden aikana Duodecimin toimiston aluekoordinaattori Mari Ulmanen on
tavoitettavissa puhelimitse 0400 835 808 sekä meilillä mari.ulmanen@duodecim.fi.

Toivotamme teille onnistunutta näyttelytapahtumaa Turun Lääketiedepäivillä Logomossa!

Olemme Facebookissa, Instagramissa ja T witterissä
#turunlääketiedepäivät @turunlaaketiede

http://www.emaileri.fi/g/u/3196383/0/0/4873/1661/6/
http://www.emaileri.fi/g/u/3196384/0/0/4873/1661/6/
http://www.emaileri.fi/g/u/3196385/0/0/4873/1661/6/



