
Sädehoitopäivät 2022 
 

Ajankohta 6.-7.10.2022 

Missä Radisson Blu Hotelli Hallituskatu 1, 90100 Oulu  

Ilmoittaudu näyttelyyn viimeistään 31.8.2022 

www.onkologiayhdistys.fi 

Peruskokoinen ständi 2000,-. Hinnat sisältävät pöydän ja sähköt sekä yhden henkilön osallistumismaksun. 

Näyttelytila ja mahdollinen lisäosallistujamaksu laskutetaan ennen tilaisuutta. 

Lisäosallistumismaksu 250,-. 

Näytteilleasettajien (!) majoitukset  
 
Radisson Blu Hotelli Hallituskatu 1, 90100 Oulu 
Standard huone erillisillä vuoteilla 
yhden hengen huone 125,00 € / huone / yö  
kahden hengen huone 145,00 € / huone / yö  
Seaview huone parivuoteella 
yhden hengen huone 130,00 € / huone / yö  
kahden hengen huone 150,00 € / huone / yö 
Familyroom parivuoteella tai erillisillä vuoteilla, lisävuode mahdollisuus 
yhden hengen huone 130,00 € / huone / yö  
kahden hengen huone 150,00 € / huone / yö  
lisävuode 30 € / hlö / vrk (pedataan vuodesohvasta) 
 
VARAUSOHJEET  
Majoittujat varaavat huoneet kiintiöstä varauskoodia ONKOLOGIA käyttäen hotellin myyntipalvelusta: puh. 

020 1234 730 tai sales.oulu@radissonblu.com. 

Huoneet ovat varattavissa varauskoodia ONKOLOGIA käyttäen, niin kauan kuin kiintiössä huoneita riittää 

5.9.2022 saakka. Jokainen voi myös varata majoituksen muista keskustan hotellin. 

Näyttely/lisäosallistujamaksu ei sisällä majoitusta. 

  
Ilmoittautuminen (= osallistujat) viimeistään 31.8.2022 

Ilmoittautuminen Suomen Onkologiayhdistys ry:n kotisivuilla kohta ”Koulutus” 

www.onkologiayhdistys.fi 

Osallistumismaksu (= osallistujat)  

Osallistumismaksu (ei näytteilleasettajien lisäosallistujille) 

200,-   

Lisää laskutusosoite ilmoittautumiseen. Osallistumismaksu ei sisällä majoitusta eikä matkakustannuksia.   

Peruuttamattomasta poisjäännistä veloitetaan koko koulutuksen hinta. 

Majoitukset   
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Majoittujat varaavat huoneet kiintiöstä varauskoodia ONKOLOGIA käyttäen hotellin myyntipalvelusta: puh. 
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Maksutapa  

Jokainen varaa ja maksaa oman majoituksensa suoraan hotelliin.   
 
Luennoitsijoiden tai hallituksen jäsenten ei tarvitse maksaa osallistumismaksua. 
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