Tervetuloa Päihdepäivät 2020 -tapahtuman näytteilleasettajaksi
Päihdepäivät on EHYT ry:n ja Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkoston yhdessä järjestämä valtakunnallinen
koulutustapahtuma, jossa päihdealalla työskentelevät ammattilaiset, päättäjät ja vapaaehtoiset tapaavat
toisiaan ja osallistuvat yhteensä 29 seminaariin. Vuonna 2019 Päihdepäivillä oli päivittäin noin 600
osallistujaa.
Päihdepäivät 2020 järjestetään 27.-28.5. Helsingin Kulttuuritalolla (Sturenkatu 4). Kahden päivän aikana
kävijät voivat tutustua seminaariohjelman lisäksi messuosastoon sekä osaston ohessa olevaan ohjelmaan ja
Kohtaamisten telttaan. Koko messuosastoon tutustuminen on kävijöille ja yleisölle maksutonta, mikä
mahdollistaa esimerkiksi opiskelijoiden vierailun. Lisäksi 27.5. järjestetään ilmainen iltaseminaari.

Messuosaston ja Kohtaamisten teltan messupöydät
Messuosasto sijoittuu Kulttuuritalon Aalto-aulaan ja lämpiöön sekä sen yhteydessä olevaan Kohtaamisten
telttaan. Telttaan on käynti sisäkautta suoraan messuosastolta. Lisäkuvia ja karttoja Kulttuuritalosta löydät
osoitteesta www.kulttuuritalo.fi/jarjestajille/tilat/
Osasto koostuu pyöreistä huputetuista pöydistä, jotka ovat kooltaan 80x80x110cm (alla oleva kuva) sekä
2x2m turkoosista palamatosta. Pöydän rinnalle mahtuu esiteteline sekä roll-up. Esiteteline ja jakkara
kuuluvat paketin hintaan. Hintaan sisältyy lisäksi sähköt.
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Kulttuuritalon ylälämpiön oheen tulee Kohtaamisen teltta, johon sijoitetaan 14 messupistettä sekä Pop up
Elokolo. Teltan kohtaamispaikkaan tulee ohjelmaa kohtaamispaikkojen asiakkaille. Kulttuuritalon lämpiöihin
tulee sisäpaikkoja messupöydille. Niitä sijoitetaan sekä ylä- että alakerroksiin kuten edellisvuosina.
Päihdepäivien teema vuonna 2020 on Päihteet, mieli ja nuorten hyvinvointi. Näytteilleasettajien toivotaan
ottavan tämä huomioon, sillä moni osallistuja kuulisi mielellään lisää teemasta. Teemaa käsiteltäessä voi
ottaa huomioon näkökulmia esimerkiksi monimuotoisista työtavoista tai erilaisista asiakasryhmistä.

Messupöydän varaaminen
Esitepöytää varattaessa tarvitaan yhteyshenkilön tiedot. Yhteystietoja tarvitaan näytteilleasettajalipun
tulostamista varten. Hintaan ei sisälly osallistuminen seminaareihin tai ruokailuihin. Esitepöydän ääressä
olevat lisähenkilöt voi ilmoittaa sähköisellä lomakkeella tapahtumaan myöhemmin.
Esitepöytiä on rajallinen määrä, ja pöydät varataan ilmoittautumisjärjestyksessä. Tapahtuman järjestäjä
varaa oikeuden järjestellä pöytiä tarpeen tullen myös toisin. Pöytiä voi varata vain yhden per organisaatio.
Mikäli pöytiä jää yli, voimme varata niitä useamman. Varaus on sitova ja varauksen peruuttamismaksu on
100 €.
Pöydät varataan 31.1. alkaen sähköisesti osoitteessa www.päihdepäivät.fi

Hinnasto
Esitepöydän hintaan sisältyy huputettu pöytä, esiteteline, jakkara, palamatto ja sähköt. Hintaan lisätään
laskutustapalisä. Maksu tapahtuu heti ilmoittautumisen yhteydessä joko tilaamalla lasku tai maksamalla
pankkikorttia tai verkkopankkia käyttäen.

Toimija
Messupöytä Kohtaamisen teltassa
EPT-verkoston jäsenet
Muut toimijat
Messupöytä Kulttuuritalon lämpiössä
EPT-verkoston jäsenet
Muut toimijat

Hinta
200 euroa
300 euroa

400 euroa
600 euroa

Lisätiedot
Cilla Schroeder
Suunnittelija
cilla.schroeder(a)ehyt.fi
050 407 4130
www.päihdepäivät.fi
@Paihdepaivat_
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