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Asianajajapäivä 17.1.2020 
Asianajajapäivä järjestetään Helsingissä Kalastajatorpalla perjantaina 17.1.2020. Asianajajapäivä 

on tarkoitettu asianajajille ja asianajotoimistoissa työskenteleville juristeille. Varmistathan, että 

Asianajajapäivään ilmoittautuja löytyy Asianajajaliiton rekisteristä. Tarvittaessa tarkista tieto 

hakupalvelusta. 

Ilmoittautumisaika 
Suuren osallistujamäärän vuoksi ilmoittautuminen on porrastettu.  

Asianajajat ma 18.11. klo 12 – pe 22.11. klo 16 ja ma 25.11. klo 12 –  ke 18.12. klo 16. 

Muut juristit ma 25.11. klo 12 – ke 18.12. klo 16. 

https://asianajajaliitto.fi/asianajopalvelut/mista-loydan-asianajajan/
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Ilmoittautuminen: asianajajapaiva.fi   

Lomakkeella ilmoitettavat tiedot 
Ilmoittautumislomake tulee täyttää ja paikka/paikat vahvistaa 20 minuutin kuluessa. 

1. Osallistujien lukumäärä 

2. Asianajotoimiston tiedot 

3. Laskutustiedot 

4. Osallistujan/osallistujaryhmän paikkatoive illalliselle 

5. Osallistujien tiedot, erityisruokavaliot sekä seminaaripakettivalinta. 

 

Seminaarilinjavalintoja ei tänä vuonna tarvitse valita etukäteen. 

Laskutus 
Seminaarimaksu laskutetaan 27.12.2019 jälkeen. Laskut lähetetään sähköposti- ja verkkolaskuina 

voimassa olevan käytännön mukaisesti toimistojen laskutusosoitteisiin. 

Ryhmäilmoittautumiset 
Tehdessäsi ryhmävarauksen sinulla on vuorokausi aikaa tehdä muutoksia. Kaikkien osallistujien 

nimet seminaaripakettivalintoineen on siis ilmoitettava 24 tunnin kuluessa ryhmävarauksen 

tekemisestä. Tämän jälkeen järjestelmä poistaa nimeämättömät paikat automaattisesti.  

Kaikkien osallistujien tiedot kaikkine valintoineen kannattaa siis kerätä etukäteen ennen 

ilmoittautumislomakkeen täyttämistä.  

Ryhmäilmoittautumista tehdessä toimi seuraavasti: 

1. Täytä tapahtumaan osallistuvien lukumäärä. 

2. Täytä asianajotoimiston tiedot ja laskutustiedot. 

3. Jätä osallistujien tiedot tässä vaiheessa täyttämättä ja paina Jatka. Vahvista varaus. 

4. Varausvahvistuksessa saat sähköpostiisi linkin, josta pääset täydentämään osallistujatiedot 

valintoineen 24 tunnin kuluessa varauksen vahvistamisesta. Tämän jälkeen järjestelmä 

poistaa nimeämättömät paikat automaattisesti. 

Muutokset, peruutukset ja jälki-ilmoittautumiset 
Ilmoittautumisajan päätyttyä 18.12.2019 klo 16.00 voi mahdollisia vapaita paikkoja kysyä 
sähköpostitse osoitteesta sales.hiltonhelsinki@hilton.com. 18.12.2019 jälkeen tehtyihin 
ilmoittautumisiin lisätään käsittelykuluina 30 €. 

 
Vahvistettujen osallistujien tietoja, tehtyjä valintoja ja erityisruokavalioita pääsee muuttamaan 
27.12.2019 saakka ilmoittautumisen yhteydessä saadun sähköpostilinkin kautta. Uusien 
osallistujien ilmoittaminen riippuu tapahtuman varaustilanteesta.  
 

http://www.asianajajapaiva.fi/
mailto:sales.hiltonhelsinki@hilton.com
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Maksuton peruutus on mahdollista ilmoittautumisen yhteydessä saadun sähköpostilinkin kautta 

27.12.2019 saakka. Tämän jälkeen osallistujavaihdoksista peritään käsittelykuluina 30 euroa ja 
peruutuksista veloitetaan koko seminaaripaketin hinta. 
 
Osallistujavaihdokset on ilmoitettava viimeistään 16.1.2020 klo 12.00 mennessä. 
Tapahtumapäivänä ei ole enää mahdollista muuttaa ilmoittautumisia. 
 
27.12.2019 jälkeen kaikki muutokset niin osallistumisista kuin pöytävarauksista on lähetettävä 
sähköpostitse osoitteeseen sales.hiltonhelsinki@hilton.com.  

Jonotuslista 
Tapahtuman ollessa täynnä voit ilmoittaa itsesi/ryhmäsi jonotuslistalle. Jonotuslista aktivoituu 
käyttöön, kun järjestelmä ilmoittaa tapahtuman olevan täynnä. Kun tapahtumaan vapautuu 
paikkoja, järjestelmästä lähtee automaattinen sähköpostiviesti jonossa seuraavana olevalle. 

Viestissä on linkki, josta jonottaja voi halutessaan ilmoittautua. 
  
Jonopaikat tulee varata 24 tunnin kuluessa ilmoituksen saapumisesta tai varausmahdollisuus 
siirtyy seuraavalle jonossa olevalle.  
 

Seminaaripaketti ja pöytävaraus 
Valitessasi osallistujalle seminaaripaketin I teet samalla myös pöytävarauksen illalliselle. 
 

Hinnat 
Seminaaripaketti I 
luennot, aamukahvi, lounas, iltapäiväkahvi, illan tervetulojuoma, illallinen illallisviineineen ja kahvi 

450 € 

Seminaaripaketti II 

luennot sekä aamukahvi, lounas ja iltapäiväkahvi (ei sis. illallista) 

330 € 

Illallinen 
Illallistilat sijaitsevat Pyöreässä Salissa, Siirtomaasalissa, Meritorpassa, Vanhassa Torpassa ja 

Merisalissa. 

Illallisen hintaan kuuluu tänä vuonna myös illallisviinit.  

Menu ja illallisviinit 

 

Seesamipaahdettua tonnikalaa, rapeaa vihannessalaattia ja wasabi-creme fraichea L, G 

Cesari Pinot Grigio della Venezie, Veneto, Italia (16cl) 

 

*** 

mailto:sales.hiltonhelsinki@hilton.com
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Yrttileivällä päällystetty metsäkauriinfilee, tryffelillä maustettua duchesseperunaa ja makeaa 

katajanmarjakastiketta L, G 

Coragem Touriga National, Vinho Regional Lisboa, Portugal (24cl) 

 

*** 

Ganache tummasta suklaasta, tyrniä ja mantelia L, G 

Solera 1847 Oloroso, Gonzalez Byass, DO Jerez-Xérès-Sherry, Espanja (8cl) 

 

Muut tilattavat illallisjuomat laskutetaan tilaisuuden jälkeen, jos laskutusosoite on ilmoitettu 
ilmoittautumisvaiheessa. Illallisjuomien maksaminen onnistuu tarvittaessa myös paikan päällä.  
 

Kahvi ja avec 
Kahvi/tee sisältyy illalliseen. Avec-juomia voi tilata paikan päällä. Ilmoittautumisen jälkeen 

lähetetään ravintolan juomavalikoima, johon voi tutustua etukäteen. 

Drinkkikupongit  
Varausvahvistuksen liitteenä lähetetään tulostettavat drinkkikupongit ohjeineen. 

Illallisen paikkatoiveet 
Osallistujat voivat halutessaan toivoa plaseerausta samaan pöytään tietyn asianajotoimiston tai 

paikallisosaston kanssa. Toiveet täytetään mahdollisuuksien mukaan. Istumajärjestyksen hoitaa 

Hilton Helsinki Kalastajatorppa. 

Majoitus 
Huonehinta on 150 €/vrk 1 tai 2 hengen huone Hilton Guest Room tai 154 euroa Deluxe Room (sis. 

aamiaisen). 

Huonevarauksia voi tehdä tästä linkistä avautuvalla sähköisellä lomakkeella.  

Kouluttautumisvelvoite 
Asianajajapäivästä kertyvä asianajajien kouluttautumisvelvoitteen mukainen tuntimäärä on 4,5 h. 

Yhteystiedot 
Pöytävarauksiin liittyvissä kysymyksissä voit ottaa yhteyttä Hiltonin myyntipalveluun 
sales.hiltonhelsinki@hilton.com, muissa asioissa Asianajajaliittoon 

asianajajapaiva@asianajajaliitto.fi. 

https://secure3.hilton.com/en_US/hi/reservation/book.htm?inputModule=HOTEL&ctyhocn=HELKJHI&spec_plan=GASIH&arrival=20200117&departure=20200118&cid=OM,WW,HILTONLINK,EN,DirectLink&fromId=HILTONLINKDIRECT
mailto:sales.hiltonhelsinki@hilton.com
mailto:asianajajapaiva@asianajajaliitto.fi

