
 

 

 

Hyvä Suomen korvakirurgiyhdistys ry:n jäsen, 

 

 

Liitteenä on perinteisten kevätkoulutuspäivien ohjelma ja vuosikokouskutsu. Ajankohta on 

POIKKEUKSELLISESTI 24.–27.2. 2011 ja paikka Congress Zentrum Alpbach 

www.congressalpbach.com, Itävalta. 

Tähän paikkaan päädyttiin viime vuosikokouksessa. Valintaan vaikutti myös se, että ajoissa 

toimimalla Itävallan matkat ja majoitus ovat halvempia kuin yleensä Suomessa, mentiin melkein 

minne tahansa. 

 

Puheenjohtaja Jussi Jero on nähnyt aika paljon vaivaa majoitusjärjestelyjen suhteen ja nyt tilanne on 

seuraava. Alpbacherhofista www.alpbacherhof.at ja Alpbachin kylästä on varattu huonekiintiöt. 

Huoneet ovat suuria ja kahden hengen huoneeseen mahtuu helposti 2 henkeä tai perhe. 

Varamajoitus on järjestetty 10 minuutin matkan päähän lähikylään, Hotel Pirchner Hof 

www.pirchnerhof.at. Tavoite on saada mahdollisimman moni majoittumaan itse Alpbachin kylään. 

Koulutustilaisuus pidetään kylässä sijaitsevassa kongressikeskuksessa. Järjestelyjen luonteesta 

johtuen huoneiden lopullinen varaus tehdään SKKY:n toimesta seurueen koon ja 

ilmoittautumisjärjestyksen mukaan. Tässä vaiheessa tarvitaan sitoutuminen matkalle lähtöön ja tieto 

montako henkeä lähtee mahdollisimman pian. On aivan mahdollista lähteä perheenä, sillä 

hotellihuoneet veloitetaan toisin kuin Suomessa per henkilö. Kallein huone taisi olla 95 e yö 

hengeltä, ei siis huoneelta. Huoneita on rajoitettu määrä. Toiveena on, että mahdollisimman moni 

päättää lähteä ja miettii, voisiko jakaa huoneen 1-2 kollegan kanssa. Singlehuoneitakin löytyy. Kun 

meillä on tieto ilmoittautumisesta, varmistamme lopullisen huonevarauksen hotellista. Tämä päätös 

pitää olla tehtynä 5.12. mennessä.  

 

Matkan aikataulu menee seuraavasti. Lähtö on Helsingistä torstaiaamuna 24.2. Tavoite on, että 

kaikki olisivat Munchenin kentällä torstaiaamuna klo 10 mennessä. Syynä on se, että kentältä on 

yhteiskuljetus Brainlab oy:n koulutustiloihin. Erittäin inspiroiva ja mielenkiintoinen vierailu, 

tietävät paikalla aikaisemmin olleet. Brainlabin bussi kuljettaa meidät lounaan jälkeen Alpbachiin. 

Torstai-iltana on normaali Get-together ja tälläkin kertaa joku mielenkiintoinen luento. 

Perjantain ohjelma on implantointiin liittyvä, lauantain ohjelma taas vierasmateriaalit 

korvakirurgiassa. Lopullinen ohjelma valmistuu marraskuun aikana. Jos jollakulla on toiveita 

ohjelman suhteen, niin kiireesti tietoa Jussille. 

Ohjelma noudattaa hyväksi havaittuja perinteitä aikataulultaan, mutta yhdistyksen kokous on 

siirretty sunnuntaiaamulle, jotta saadaan lauantaille kaikki ohjelma mahtumaan. 

Sunnuntaina on yhteiskuljetus Munchenin kentälle, niin että kentällä ollaan sunnuntaina 27.2. klo 

17 aikoihin. 

 

Toinen tärkeä asia hotellivarausten lisäksi ovat lennot. Yhteistä lentovarausta ei ole. Muncheniin on 

hyvät yhteydet ja jokainen varatkoon halvimman mahdollisen matkan, niin että nämä 

aikatauluvaatimukset täyttyvät.  

 

Varmista ensin osallistumisesi ja huonevarauksesi ilmoittautumalla sihteerille. Täytä tämän 

kaavakkeen alaosassa olevat kohdat ja palauta maililiitteenä sihteerille. Huoneet täytetään 

ilmoittautumisjärjestyksessä. Varaa lento vasta sitten, kun saat vahvistuksen 

huonevarauksesta.  
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Omia kulkureittejä ja yhteyksiä saa tietysti käyttää, mutta yhdistykselle on tärkeää tietää, ketkä 

majoittuvat varauskiintiöstä, osallistuvat yhteiskuljetuksiin ja Brainlabin vierailuun. 

Kokouksen illallisille ovat kaikki tervetulleita. Yhdistys maksaa jäsenten illalliset, avecit maksavat 

tietysti itse. Koetamme keksiä tähän jonkun mahdollisimman joustavat toteutuksen.  

 

Koulutuspäivien osallistumismaksu on 50 e. Yhdistyksen jäsenmaksu vuodelle 2011 (entinen 30 e, 

periaatteessa 31.12. mennessä) hoituu samalla vaivalla Korvakirurgiyhdistys ry. tilille 577005-

2140648. Liitteenä on SKKY ry:n jäsenmaksu- ja kevätkokousmaksukaavakkeet printattavaksi 

vaikkapa veroilmoituksen liitteeksi. Ilmoittakaa rahastonhoitaja Markku Terävälle 

markku.terava@pkssk.fi, jos olette maksaneet ja/tai maksatte jonkun muun tahon kautta, kuin 

suoraan omalla nimellänne. Jos kuulette kokouksesta kollegalta ja nimenne puuttuu kokonaan 

listalta, ilmoittakaa Markulle ja minulle. Jäsenluettelo ja siis myös postitusluettelo on nyt päivitetty 

vastaamaan jäsenmaksuja.  

 

Yhdistyksen jäsenluettelon ylläpidon ja jäsenpostin jakelun hoitaa sihteeri juha.silvola@phks.fi.  

Yhdistyksen kotisivut on tarkoitus päivittää tietojen suhteen ennen vuodenvaihdetta 

(www.terveysportti.fi/erikoislääkäriyhdistykset).  

 

 

Hyvää loppusyksyä toivottaen, 

 

  

 

Juha Silvola 

sihteeri 

 

 

 

 

Ilmoittautumiskaavake 

 

Lähden koulutusmatkalle:    Nimi 

Mukana lähtee aikuisia         kpl 

Mukana lähtee lapsia            kpl    

Osallistun yhteiskuljetuksiin  

Osallistun Brainlabin vierailulle 

 

Järjestän matkani ja majoitukseni itse eri aikatauluilla: 

 

Laskutustiedot hotellille: email ja osoite 
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