
Tervetuloa KiRa-rekryyn 2.12.2020 klo 12 - 14

Tervetuloa Metropolia Ammattikorkeakoulun Kiinteistö- ja rakennusalan järjestämään
virtuaaliseen työnantajatapahtumaan keskiviikkona 2.12.2020 klo 12.00 – 14.00.

KiRa-Rekry

Jo perinteinen työnantajatapahtumamme järjestetään tänä vuonna vallitsevasta tilanteesta
johtuen virtuaalisena.

Tapahtuma luodaan Google Sites-alustalle, johon on vapaapääsy kaikilla Kiinteistö- ja
rakennustekniikan opiskelijoilla ja tapahtumassa mukana olevilla.

Yrityksillä on mahdollisuus pitää tapahtuman aikana ”kahvilaa” ja sen lisäksi esitellä
toimintaansa ja opiskelijoita kiinnostavia uratarinoita KiRa-Stagella n. 5 minuutin mittaisilla
videoilla.

KiRa-rekry- sivusto on tarkoitus pitää auki koko kevään aina toukokuun loppuun asti!

KiRa-Stage - tapahtuman pääsivu

Tapahtuman pääsivuna on Kira Stage, josta jakaannutaan alakohtaisille tapahtumasivuille.

KiRa-Stagelle on mahdollista osallistua yrityksen omalla maksimissaan noin 5 minuutin
mittaisella videolla. Videon sisältö on yrityksen itsensä päätettävissä. Video voi koostua
esimerkiksi yrityksen esittelystä, opiskelijoita aina kiinnostavista uratarinoista tai jostain
yrityksen kiinnostavasta hankkeesta tms. Havainnekuva kutsun lopussa.

Yrityksen tulee julkaista video omalla kanavallaan ja linkki videoon jaetaan Kira-Stagella. KiRa-
stagea varten yritys voi toimittaa aloituskuvan, joka toimii linkkinä videoon. Vaihtoehtoisesti
linkkinä voidaan käyttää Youtube-videon aloituskuvaa tai yrityksen logoa.

Aloituskuva ja linkki KiRa-stage videoon tulee liittää joko ilmoittautumislomakkeeseen tai
lähettää jälkikäteen osoitteeseen tiina.aalto@metropolia.fi. Kuva ja logo liitetään
ilmoittautumislomakkeen lähetysvaiheessa.
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Yritysesittelyt ja ”kahvilat” - alakohtaiset tapahtumasivut

Kaikille tapahtumaan osallistuville yrityksille tarjoamme paikkaa alakohtaisilla
tapahtumasivuilla. Yritys saa halutessaan näkyvyyttä vaikka kaikilla kolmella:
maanmittausalan, rakennusalan ja talotekniikan alan sivulla.

Esittelytilaan tulee yrityksen logo ja lyhyt kuvaus tai mainosslogan (max.160 merkkiä) sekä
linkit yrityksen online ”kahvilaan” ja nettisivuille (esim. suoraan kesätyösivustolle).
Havainnekuva kutsun lopussa.

Toivomme, että jokainen osallistuva yritys pitäisi 2.12.2020 klo 12 - 14 tapahtuman ajan
opiskelijoille ”kahvilaa”, jossa yrityksen edustajat voivat suoraan vastata opiskelijoiden
kysymyksiin ja keskustella ajankohtaisista asioista. ”kahvilan” toteutuksen jokainen yritys voi
valita itselleen sopivaksi. Toteutus voi olla esimerkiksi Zoom- tai Teams-tapaaminen tai
vaikka chat-kanava.

Yritys perustaa itse ”kahvilan”, jonka osoite jaetaan Kira-rekryn sivuilla. ”kahvilan” osoitteen
lisäksi esittelytilassaan yritys voi myös jakaa linkin haluamalleen nettisivulle.

Online ”kahvilan” toivomme olevan avoinna 2.12.2020 klo 12 - 14 tapahtuman ajan, jonka
jälkeen ”kahvilan” osoitteet poistetaan. Tapahtuman jälkeen KiRa-rekry sivusto on avoinna
koko kevään ajan toukokuun loppuun asti. Opiskelijat voivat siis vierailla sivustolla
myöhemminkin, esim. harjoittelu- ja kesätyöpaikkoja etsiessään.

Englanninkielinen ”kahvila”

Metropoliassa opiskelee myös rakennustekniikan englanninkielisessä ylemmässä AMK-
tutkinnossa kansainvälisiä opiskelijoita, jotka osallistuvat tapahtumaan 2.12.2020 klo 12.00-
13.00. Mikäli olette kiinnostuneita tutustumaan kansainvälisiin opiskelijoihimme ja tarjoamaan
heille päättötyöaiheita, niin tapahtumasivuille voi liittää myös linkin englanninkieliseen
”kahvilaan”.

Ilmoittautuminen ja osallistumismaksut

Ilmoittautuminen ilmoittautumislomakkeella 22.11.2020 mennessä:
https://elomake.metropolia.fi/lomakkeet/28599/lomakkeet.html

Lomakkeelle tulee täyttää yhteystietojen lisäksi haluamanne näkyvyys
alakohtaisilla esittelysivuilla ja mahdollinen osallistuminen KiRa-
Stagelle. Lomakkeella kysytään ”kahvilan” sekä yrityksen nettisivun
osoitteita sekä pyydetään liittämään logo ja mahdollinen Kira-stagen
aloituskuva kuvatiedostona (esim. jpg, gif, png. jpeg).

KiRa-stagen esityksen linkin voi liittää ilmoittautumislomakkeen lisätietokenttään tai toimittaa
ilmoittautumisen jälkeen osoitteeseen tiina.aalto@metropolia.fi.

Osallistumismaksut:

· KiRa-stage 300€
· Tapahtumasivun esittelytila:

o yhdellä alasivulla 150€
o kahdella tai kolmella alasivulla 300 €



3

Lisätietoa

Julkaisemme tapahtumasivun tapahtumapäivän aamuna ennen varsinaista aloitusta, niin
halukkaat pääsevät vielä tarkistamaan linkit ym.

Opiskelijoilla on vapaapääsy tapahtumaan. Ohjeellisesti opiskelijoita on neuvottu vierailemaan
tapahtumassa porrastetusti, jotta alun ryntäykseltä ja loppuajan hiljaisuudelta välttyttäisiin.

Laskut lähetetään joulukuussa heti tapahtuman jälkeen.

Asiaan liittyvissä kysymyksissä, olkaa yhteydessä Metropolian yhteyshenkilöön Tiina Aalto,
tiina.aalto@metropolia.fi tai 050 349 2145.

TERVETULOA!

KiRa-rekryn pääsivu - KiRa-
stage

KiRa-rekryn alakohtaiset
tapahtumasivut


