
SLNY:n kevätkokous ja -koulutus 
23.-24.3.2023 
 
 
Osallistuminen 
 
Koulutukseen voi ilmoittautua joko koko tapahtumaan kahdeksi päiväksi 23.-24.3. tai vain yhdelle 
päivälle, jolloin osallistuu torstain 23.3. ohjelmaan Forum Marinumissa. Jokainen osallistuja täyttää 
ilmoittautumislomakkeen, ryhmäilmoittautuminen ei ole mahdollista. 
 
Yhden päivän osallistuminen, torstai 23.3., 80 eur. Maksu sisältää kyseisen päivän ohjelman, 
materiaalit ja ohjelman mukaiset ruokatarjoilut. 
 
Kahden päivän osallistumismaksu määräytyy hyttivalinnan mukaan: 

• Majoittuminen yhden hengen hytissä: 130 eur / osallistuja 

• Majoittuminen kahden hengen hytissä: 110 eur / osallistuja 
 
Kahden päivän maksuun sisältyy päivien ohjelma, materiaalit ja ohjelman mukaiset ruokatarjoilut 
sekä laivamatka hytteineen. Otathan mukaasi voimassa olevan henkilöllisyystodistustuksen 
laivamatkaa varten. 
 
Kahden hengen hytissä majoittuvan tulee ilmoittaa huonetoverin nimi ilmoittautumislomakkeella. 
Hyttijako tehdään lomakkeella ilmoitetun tiedon perusteella. 
  
Ilmoittautuminen koulutukseen päättyy 20.2.2023 klo 16.00. 
 
Ilmoittautumiset sähköisen ilmoittautumislomakkeen kautta: 
https://www.lyyti.in/SLNY_kevatkoulutus2023 

  
Huom. Saat vahvistuksen ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen pian ilmoittautumisen 
vahvistamisen jälkeen. Mikäli et saa vahvistusviestiä, tarkistathan myös roskapostikansion. Voit 
myös ottaa yhteyttä: info@aboaservices.fi. 
 
(Kutsuluennoitsijat ja järjestelytoimikunnan jäsenet ilmoittautuvat maksutta erillisellä 
ilmoittautumislinkillä.) 
 
 

Maksutavat 
 
Aboa kongressi- ja tapahtumapalvelut Oy (y-tunnus 2805028-8) laskuttaa tilaisuuden 
osallistumismaksut Suomen Lastenneurologisen yhdistyksen puolesta (y-tunnus 1514761-1), jonka 
koulutusmaksut ovat arvonlisäverosta vapaita. 
 
1) Luottokorttimaksu, ei maksutapakuluja. 
2) Verkkopankkimaksu, ei maksutapakuluja. 
3) PDF lasku (maksu pankkisiirtona). Maksutapalisä 10 euroa. 
PDF lasku lähetetään sähköpostiosoitteeseesi ilmoittautumisen vahvistamisen jälkeen. Mikäli et itse 
maksa laskua, toimitathan sen edelleen oikealle taholle. 
4) Verkkolasku (suomalaiset organisaatiot ja yritykset). Maksutapalisä 10 euroa. 
Verkkolasku lähetetään ilmoittautumislomakkeella annettuun verkkolaskuosoitteeseen. 
 
Laskut maksutapana: varmistathan, että kirjaamasi laskutusosoite on oikein. Uuden tai korjatun 
laskun tuottamisesta peritään 10 euron lisäveloitus. 
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mailto:info@aboaservices.fi


 
  

Peruutusehdot 
 
Osallistumisen peruminen tulee tehdä sähköpostitse info@aboaservices.fi 20.2.2023 mennessä. 
Tämän päivämäärän jälkeen maksuja ei palauteta. Kaikista palautetuista osallistumismaksuista 
pidätetään 50 euron käsittelymaksu. 
 
Jos koulutuksen järjestäjät peruuttavat tapahtuman kokonaan tai jos tapahtumaa ei voida järjestää 
syystä, johon tapahtuman järjestäjät eivät voi vaikuttaa, ilmoittautumismaksut palautetaan 
kokonaisuudessaan. Koulutuksen järjestäjän vastuu rajoittuu kyseiseen hyvitykseen. 
 
Mikäli sinulla on kysyttävää ilmoittautumiseen tai maksuun liittyen, ota yhteyttä Aboa kongressi- ja 
tapahtumapalvelut Oy: info@aboaservices.fi. 
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