
 

 

 
 
 
 
 
Ilmoittautuminen 
Sähköinen ilmoittautumislomake löytyy osoitteesta https://www.lyyti.in/sny-vuosikokous23  
Ilmoittautumisaika päättyy 8.3.2023. 
 
Osallistumismaksut, osallistuminen paikan päällä tai etäosallistuminen  
 

14.2.2023 mennessä 15.2.2023 alkaen 
to-pe 16.–17.3. 250 €  300 € 
   
Osallistuminen on maksutonta eläkeläisille. Hinnat ovat alv 0 %, arvonlisäveroa ei peritä. 
Hinnat sisältävät kokoustarjoilut sekä illallisen paikan päällä osallistujille. 
 
Pyydämme ilmoittamaan ilmoittautumislomakkeella, haluatko osallistumistodistuksen, joka toimitetaan 

tapahtuman jälkeen sähköpostitse.  

Lomakkeella voi ilmoittautua myös keskiviikkona 15.3. järjestettävään Presymposiumiin ja sen yhteydessä 

tarjottavalle illalliselle ja/tai torstaina 16.3. järjestettävään Presymposiumiin ja sen yhteydessä tarjottavalle 

lounaalle. 

Ilmoittautuminen, yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous (vain SNY:n jäsenille) 
Ilmoittautumislomakkeella yhdistyksen jäseniltä kysytään osallistuminen sääntömääräiseen 
vuosikokoukseen perjantaina 17.3. klo 8:30. Sääntömääräiseen vuosikokoukseen ilmoittautuneille 
lähetetään erillinen osallistumislinkki. 

Majoitus 
Suomen Nefrologiyhdistys r.y.:n Vuosikokouksen osallistujia varten on varattu majoituskiintiö Solo Sokos 
Hotel Helsingistä (Kluuvikatu 8, 00100 Helsinki). Huoneita on saatavilla rajoitettu määrä, joten varaathan 
huoneesi ajoissa. Majoituskiintiö on voimassa 15.2.2023 klo 18.00 asti. 
 
Huonehinnat tapahtuman majoituskiintiöstä varattaessa: 
yhden hengen huone  149 EUR / vrk 
kahden hengen huone  169 EUR / vrk 
 
Huonehintaan sisältyy runsas hotelliaamiainen, langaton internetyhteys (Wi-Fi) ja alv. 
 
Jokainen majoittuja vastaa itse omista majoituskuluistaan. Maksutapana hyväksytään käteinen, pankkikortti 
tai luottokortti. 
 
Huonevaraukset tehdään osoitteessa: www.sokoshotels.fi 

➔ Valitse hotelli 

➔ Varausta tehdessäsi merkitse kohtaan varauskoodi: BSNY2023 

➔ Varaa huone  
 
Huoneita voi varata myös Sokos-hotellien myyntipalvelusta puhelimitse +358 300 870 000 tai sähköpostitse 
sokos.hotels@sok.fi. Varauskoodi: BSNY2023 
 
Maksut ja vahvistukset 
Onnistuneesta ilmoittautumisesta tulee välittömästi ilmoitus sähköpostiisi.  
 
Etäosallistumislinkki lähetetään ilmoittautuneille tiistaina 14.3. ilmoittautumislomakkeella annettuun 

https://www.lyyti.in/sny-vuosikokous23
http://www.sokoshotels.fi/


 

 

sähköpostiosoitteeseen.  
 
Peruutusehdot  
Kaikki peruutukset ja ilmoittautumista koskevat muutokset on tehtävä kirjallisesti kongressitoimisto 
Taviconille sähköpostitse sny.kokous@tavicon.fi. 
 
Mikäli maksullinen osallistuminen perutaan kirjallisesti viimeistään 14.2.2023, osallistumismaksu 
palautetaan vähennettynä toimistokuluilla 30 €/hlö. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista 
osallistumismaksua ei palauteta, ei myöskään peruuttamatta jääneistä osallistumisista. 
 
Osallistumisen voi kuluitta siirtää toiselle osallistujalle samasta organisaatiosta. 
 
Tiedustelut 
Mikäli sinulla on ilmoittautumiseen tai maksamiseen liittyviä kysymyksiä, otathan yhteyttä kongressitoimisto 
Taviconiin sähköpostitse sny.kokous@tavicon.fi tai puhelimitse 03 233 0400, projektikoordinaattori Piia 
Kumpuvaara tai projektipäällikkö Pia Banerjee-Rikkonen. 

 

 


