
Hyvä audiologian päiville ilmoittautuja, 
 
Tervetuloa valtakunnallisille audiologian päiville Helsinkiin! 
 
Audiologian päivät järjestetään 2-3.4.2020, lisäksi 1.4.2020 on Tekninen iltapäivä, johon 
on erillinen ilmoittautumislinkki (enintään 48 osallistujaa). Koulutuspäivien paikkana on 
Helsinki Congress Paasitorni, Paasivuorenkatu 5, 00530 Helsinki. 
 
Ilmoittautumisen yhteydessä kysytään tarkat tiedot osallistujasta ja maksajasta. Varmista 
ennen ilmoittautumislinkin avaamista, että sinulla on tiedossasi tarkka laskutusosoite.  
 
Pääsääntöisesti käytämme laskutuksessa verkkolaskua. Ilmoita siis verkkolaskun tiedot 
(OVT-tunnus ja välittäjätunnus). Mikäli asiakasrekisterissämme on työnantajasi 
verkkolaskuosoite, voimme käyttää sitä vaikka et olisi ilmoittanutkaan verkkolasku-
osoitetta. Esim. eräät sairaanhoitopiirit eivät enää vastaanota paperilaskuja. 
 
Jos haluat laskun sähköpostiin, lähetämme  sen erikseen ja sinun pitää itse toimittaa se  
työnantajallesi. 
 
Ilmoittautumisohjelma lähettää sinulle sähköpostiin vahvistuksen.  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 
työnantajallesi vain osallistumismaksusta. Maksa 15.3.2020 mennessä 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 (huomaa erilliset ilmoittautumislinkit): 

 

TEKNINEN ILTAPÄIVÄ 
1.4.2020 

jäsen/ei jäsen/opiskeija 50 € enintään 
48 

osallistujaa 

 

AUDIOLOGIAN PÄIVÄT 
2-3.4.2020 

    

Jäsen 2 päivää (2-3.4.) 260 € 1 päivä 200 € 

Ei jäsen 2 päivää (2-3.4.) 300 € 1 päivä 250 € 

Perustutkinto-opiskelijat/ 
audionomiopiskelijat 

1-2 päivää 
(2-3.4.) 

100 €    

Eläkeläinen 2 päivää 
(2-3.4.) 

100 €     

Illalliskortti jäsen 35 € ei jäsen  70 € 
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 Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 15.3.2020.  
 
 Ilmoittautumislinkki sulkeutuu tämän jälkeen. 
 
Mikäli haluat ilmoittautua vielä 15.3. jälkeen, ota yhteyttä sähköpostiin 
audiologian.paivat@elisanet.fi. Osallistumismaksut nousevat 15.3. jälkeen   50 
eurolla, lisähinta laskutetaan erikseen.  
  
Jokainen osallistuja hoitaa itse majoitusvarauksensa, hotellivarauksista on infoa 
koulutuspäivien ohjelman lopussa.  
 
Lisätietoja tarvittaessa: audiologian.paivat@elisanet.fi  
 
 
Tervetuloa Helsinkiin! 
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