Hammastekniikan
kevätluentopäivät Himoksella

10. - 12.03.2017

Kevätluentopäivät palaavat Himokselle monen vuoden tauon jälkeen. Tiedossa loistavia luentoja ja hyvää seuraa. Käy rinteessä ja pulahda paljuun.
Rentoudu illallisella ravintola Liiterissä ja lähde kuuntelemaan Suomen
huippuartisteja Himos Areenalle!
Vanhoista tekijöistä opiskelijoihin, kaikki mukaan!
Perjantai 10.3.2017
16.00
Saapuminen ja majoittuminen omaan tahtiin, laskettelua, yhdessä oloa, vapaata ohjelmaa
18.00 – 20.00 Järjestökokoukset Kokouskeskus Koulussa
22.00
Himos Areenan ovet avautuvat, esiintymässä: J.Karjalainen
Liput 20 € /hlö
http://www.himosareena.fi/ohjelmisto/
(Jokainen ostaa liput itse. Osta lippusi ajoissa, jotta varmistat paikkasi Suomen huippuartistien keikoilla)
Lauantai 11.3.2017
08.00 Aamupala omissa mökeissä tai hotellilla
08.30 – 16.00 Hammastekniikan kevätluentopäivät Kokouskeskus Koulun luentotilassa (sis. lounas ja kahvit)
Ilmoittautumiset 6.3.2017 mennessä sihteeri@hammasteknikko.fi, sähköpostin aiheeksi:
"Luennoille ilmoittautuminen" HINTA 140 €/jäsen ja 180 €/ei jäsen, OPISKELIJAT VELOITUKSETTA
Luennot:
08.30
Ilmoittautuminen ja näyttelyyn tutustuminen
09.00 – 09.45 Purentakiskojen valmistaminen CAD/CAM- tekniikalla
Lentotekniikan DI, HT Hannu Taskinen
09.45 – 10.30 Metallien 3D-tulostus rankaproteesien valmistuksessa
Sanni Heikkinen, AM-Finland
10.45 – 11.15 Laitevalmistusta koskevan lainsäädännön muutokset
EHT Ilkka Tuominen
11.15 – 12.00 Näyttelyyn tutustuminen
12.00 – 13.00 Ruokailu
13.00 – 14.00 Hammaslääkärin ja hammasteknikon välinen yhteistyö sekä hoidon suunnittelu
EHL Eine Westman
14.00 – 14.30 Kahvi ja näyttelyyn tutustuminen
14.30 – 15.30 Irroitettavien hammasproteesien puhdistusmenetelmät,
Ht Maiju Iltanen, Ht Ninni Rönkkö, Ht Liisi Salminen
Illanvietto:
19.00 Yhteinen illanvietto ja ruokailu buffet-illallisella tunnelmallisessa ravintola Liiterissä
(ilmoittautumiset 20.2.2017 mennessä sihteeri@hammasteknikko.fi,
sähköpostin aiheeksi: Iltajuhlaan ilmoittautuminen) HINTA 60 €/hlö
22.00 Himos Areenan ovet avautuvat, esiintymässä: Olavi Uusivirta
Liput 16 €/hlö
http://www.himosareena.fi/ohjelmisto/
(Jokainen ostaa liput itse. Osta lippusi ajoissa, jotta varmistat paikkasi Suomen huippuartistien keikoilla)
Majoitus
Hammasteknikkoseuralla on kiintiö hotellien ja mökkien varauksissa.
Ole nopea ja varaa majoitus, mainitse varatessa tunnus: hammasteknikko
Kiintiöstä varaaville allaolevista hinnoista HimoEasy ja Villa Vallaton mökeistä -50 € alennus / vkl ja
Koivulan mökeistä sekä Hotellihuoneista -30 € alennus / vkl
Majoitusvaraukset: leena.parnajarvi@himoslomat.fi tai 020 711 9224

Illanvietto
Ravintola Liiterissä
lauantaina 11.3.2017 klo 19.00
ALKURUUAKSI
PÄÄRUUAKSI NOUTOPÖYDÄSTÄ
Hedelmäistä leipäjuustosalaattia L,G Yrttikuorrutettua kotimaista kirjolohta L,G
Sienisalaattia L,G
Tiituspohjan palvaamon lammasmakkaraa M,G
Savukala-perunasalaattia
Riistakäristystä M,G
Riistacaesar salaattia L
Ylikypsää porsaankylkeä, tervakastiketta M,G
Baijerin salaattia M,G
Perunasosetta L,G
Maustesilakkaa M,G
Paahdettuja juureksia M,G
Leipää ja levitettä
JUOMAT
LOPUKSI
Vesi ja kotikalja
Puolukkahyve L
Hintaan sisältyy kaksi juomalippua
Kahvi
(olut, siideri, lonkero, 12 cl talon viiniä,
virvoitusjuomat)

Hinta 60 €/hlö

Ilmoittautumiset 20.2.2017 mennessä: sihteeri@hammasteknikko.fi
sähköpostin aiheeksi: "Iltajuhlaan ilmoittautuminen" (muista mainita ruoka-allergiat)

Olavi Uusivirta

J. Karjalainen

Himos Areena | pe 10.3.2017 | K-18 | 20 €
Merkittävän pitkän uran tehnyt J.Karjalainen on
raivannut tiensä suomalaisten sydämmiin. Artistin hitit kuten "Doris", "Ankkurinappi", "Villejä
lupiineja" sekä "Mennyt mies" ovat juurruttaneet
sävelensä monen mieleen.
Tämä hieman myös oman tiensä kulkijaksi sanottu artisti saapuu maaliskuussa Himos Areenalle.
Luvassa tunnelmallinen ilta!

Himos Areena | La 11.3.2017 | K-18 | 16 €
Suomalaista rockia eteenpäin vievä Uusivirta on urallaan kerennyt tekemään kuusi studioalbumia sekä
yhden kokoelmalevyn. Hiteistä "On niin helppoo olla
onnellinen", Hän laulaa kuin kuolisi huomenna" sekä
"Kultaa hiuksissa" tunnetun artistin live show ei jätä
ketään kylmäksi!

ttiliput itse!
Jokainen ostaa konser

HimosEasy mökit HimosHotellin läheisyydessä
630 € / mökki /vkl (pe-su). Osassa huoneistoja ulkoporeamme, jonka voi varata hintaan 150 €
Villa Vallaton paritalot HimosYkkösen alueella.
785 € /huoneisto /vkl (pe-su). Huoneistojen tuvat
voidaan väliovella "yhdistää" toisiinsa.. Huoneistoissa
on ulkoporeamme, jonka voi varata hintaan 150 €
Himos Hotellin huoneet
1 hh 215 € /vkl (pe-su)
2 hh 270 € /vkl (pe-su)
sis. aamiaisen ja asiakasiltasaunan

Koivulan mökit HimosHotellin läheisyydessä
Mökit ovat pohjaratkaisultaan samanlaisia, mutta
sisustus saattaa vaihdella mökeittäin.
420 € /huoneisto /vkl (pe-su)
Lisäpalvelut mökkeihin tarvittaessa:
- Liinavaatteet (sis. lakanat ja kylpypyyhe) toimitettuna 15 € / hlö, pedattuna 18 € / hlö
- Toilettipussi 6 € /kpl (sis. minipullot shampoota,
hoitoainetta, suihkugeeliä, vartalovoidetta, parranajosetti, mini hammasharja + tahna, kynsiviila,
ompelusetti ja kampa)
- Loppusiivous 72 - 145 € / mökki

