Tervetuloa Operatiivisille päiville!
Sisäänkäynti Messukeskus: SIIVEN sisäänkäynti, hotellin vierestä.
Aulan rekisteröintipiste on avoinna:
ke 23.11
klo 7.15 - 18.00
to 24.11
klo 7.15 - 18.00
pe 25.11
klo 7.15 - 16.00
Näyttely avoinna:
ke 23.11
to 24.11
pe 25.11

klo 9.00 - 17.00
klo 9.00 - 17.00
klo 9.00 - 15.00

Kahvitukset näyttelyalueella Valo, Säde ja Kajo (maksuttomia)
Lounasajat: ke klo 11.30 - 13.30, to 12.00 -14.00 ja pe klo 11.00 -13.00.
Lounasravintolat:
Platta 1.krs ja Mesta 2. krs
Vapaa langaton verkko
Messukeskuksessa on käytettävissä langaton verkko nimeltään Messukeskus. Erillistä käyttäjätunnusta tai salasanaa ei tarvita. Verkko soveltuu lähinnä oman sähköpostin lukemiseen.
Ennakkoon rekisteröityneet ja maksaneet kävijät
Kaikki ennakkoon rekisteröityneet ja maksaneet kävijät saavat rekisteröintitiskiltä nimikortin.
Vain täytetty nimikortti oikeuttaa pääsyyn luentosaleihin ja näyttelyyn.
Luennoille kannattaa tulla ajoissa. Henkilömääriä saleissa saatetaan joutua rajoittamaan.
OT-päiviltä saapuvat osallistujat, 3-päiväisen OT- päivien lipun ostaneet
Voitte saapua suoraan aulan tiskille kohtaan luennoitsijat, jossa kerätään osallistujatietonne ja
saatte Operatiivisille päiville oikeuttavan nimikortin. Tiskillä esitetään OT-päiviltä saatu 3päiväiseen käyntiin oikeuttava nimikortti.
Yksipäiväisen OT-päivien lipun ostaneet ostavat normaalisti hinnaston mukaisen lipun
Operatiivisille päiville.
Paikan päällä maksavat ja rekisteröityvät kävijät
Maksaminen ja osallistujatietojen täyttäminen tapahtuu Messukeskuksen kassapisteillä,
Eteläisen sisääntulon aulassa. (käteinen tai korttimaksu, ei laskutusta)

Osallistumismaksut paikan päällä, liput ajalle ke-pe/3 pv.
SKY ja SAY
Jäsenet
290 €
Koulutuksessa olevat
210 €
jäsenet SKY ja SAY
Muut lääkärit/ei jäsenet 390 €
Osallistujamaksut muut ryhmät
Sairaanhoitajat
90 €
Sairaanhoitajat
SKY:n ulkojäsenenä
70 €
Opiskelijat
20 €
Eläkeläiset
210 €
Osallistujatodistukset/SAY ja SKY
Todistus lähetetään koulutukseen osallistujille annettuun sähköpostiin Duodecimin toimesta,
edellytyksenä palautelomakkeen täyttäminen.
Kulkuyhteydet
Raitiovaunut 7 ja 9.
Kaikki paikallis- ja kaukojunat pysähtyvät Pasilan asemalla.
Pysäköinti
https://messukeskus.com/messukeskus/tulo-ohjeet/pysakointi-helsinki-ja-pasila/
Helsingin Messukeskuksen pysäköinti on maksullista kaikkina päivinä, myös rakennus- ja
purkuaikoina.
Siiven pysäköintialue sijaitsee lähellä Siiven sisäänkäyntiä, osoite navigaatottoriin
Ratamestarinkatu 13, Helsinki.
Pysäköintimaksu max 13 €/vrk oikeuttaa kertapysäköintiin yhden vuorokauden aikana.
Lisätietoja: Europark Asiakaspalvelu: info@europark.fi, puhelin 020 7907 330.
Arkisin klo 7.00 - 22.00, la klo 9.00 - 22.00, su klo 9.00 - 19.00.
Vaatesäilytys
SIIVEN aulan naulakkopalvelut, maksuton vaatesäilytys.
Tervetuloa koulutustapahtumaan!
Operatiiviset päivät 2022
Suomen Kirurgiyhdistys ry ja Suomen Anestesiologiyhdistys ry
www.kirurgiyhdistys.fi
toimisto@kirurgiyhdistys.fi

