
Hyvä audiologian päiville ilmoittautuja, 
 
Tervetuloa valtakunnallisille audiologian päiville Kuopioon! 
 
Audiologian päivät pidetään tänä vuonna 11-12.4.2019 Scandic Kuopiossa, Satamakatu 1, 
Kuopio. 
 
Ilmoittautumisen yhteydessä kysytään tarkat tiedot osallistujasta ja maksajasta. Varmista 
ennen ilmoittautumislinkin avaamista, että sinulla on tiedossasi tarkka laskutusosoite.  
 
Koska kyseessä on audiologian päivien juhlavuosi (40), illallisen pukukoodina on tumma 
puku. 
 
Jos haluat verkkolaskun niin ilmoita myös siihen tarvittavat tiedot (OVT-tunnus ja 
välittäjätunnus). Mikäli asiakasrekisterissämme on työnantajasi verkkolaskuosoite, voimme 
käyttää sitä vaikka et olisi ilmoittanutkaan verkkolaskuosoitetta. 
 
Jos haluat paperilaskun, niin lähetämme sen postissa suoraan työnantajallesi. 
 
Ilmoittautumisohjelma lähettää sinulle sähköpostiin vahvistuksen, jonka mukana tulee 
linkki laskuun tiedoksesi (sinun ei tarvitse tehdä tälle laskulle mitään). Tarkista myös 
roskaposti, joskus vahvistus voi eksyä sinnekin.  Jos et saa vahvistusta, ota yhteyttä s-
postiin audiologian.paivat@elisanet.fi.  
 
Mikäli olet rastittanut  ”maksan itse illalliskorttini” - kohdan lähetämme laskun vain osallis-
tumismaksusta työnantajallesi. Maksa itse illallisesi (35 € jäsen/70€ ei jäsen) yhdistyksen 
tilille ja kirjoita viesti –kohtaan nimesi: 
 

FI 5512773000116572 / NDEAFIHH / Nordea 
 
  
Huomaa myös laittaa rasti ruutuun, jossa kysytään lupa saada kerätä ilmoittautumisen 
tiedot, ilman rastia osallistumisen lähettäminen ei onnistu. Tätä kysytään toukokuussa 
2018 voimaan tulleen EU-tason tietosuojamuutoksen takia. Ilmoittautumisen tietoja ei 
käytetä mihinkään muuhun kuin koulutuspäivien käytännön asioiden hoitamiseen. 
 

 
Osallistumismaksut: 

 

Jäsen 2 päivää 260 € 1 päivä 200 € 

Ei jäsen 2 päivää 300 € 1 päivä 250 € 

Perustutkinto-opiskelijat/ 
audionomiopiskelijat 

1-2 päivää 100 €    

Eläkeläinen 2 päivää 100 €     

Illalliskortti/jäsen  35 €   

Illalliskortti/ei jäsen  70 €   

       
 

  
  

mailto:audiologian.paivat@elisanet.fi


Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 25.3.2019.  
 Ilmoittautumislinkki sulkeutuu tämän jälkeen. 
 
Mikäli haluat ilmoittautua vielä 25.3. jälkeen, ota yhteyttä sähköpostiin 
audiologian.paivat@elisanet.fi. Osallistumismaksut nousevat   50 eurolla, lisähinta 
laskutetaan erikseen.  
  
Jokainen osallistuja hoitaa itse majoitusvarauksensa.  
 
Lisätietoja tarvittaessa: audiologian.paivat@elisanet.fi  
  
Perjantaiaamuna 12.4. on mahdollisuus tutustua KYSin kuulokeskuksen uusiin tiloihin. 
Mikäli haluat tulla mukaan, niin rastita ko. kohta ilmoittautumislomakkeessa. 
 
 
HUONEVARAUKSET: 
  
Huonevaraukset 10.3.2019 mennessä: kuopio@scandichotels.com, puh 017 195 111 
(varaustunnus BSUO110419). 
 
MAJOITUKSEN HINTA 
 
  110 € yhden hengen Twin Standard huone/vrk 
  130 € kahden hengen Twin Standard huone/vrk 
 
Huoneen hinta sisältää: luomutuotteita sisältävä aamiainen, langaton internet, 
asukassaunan, uima-altaan ja kuntohuoneen käyttö. 
 
Hotellilla on ilmaisia ulkoparkkipaikkoja. 
 
 
Tervetuloa Kuopioon! 
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