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KÄYTÄNNÖN OHJEITA
SIJAINTI
Koulutustilamme sijaitsevat Helsingin Pasilassa osoitteessa Messuaukio 1, 3. krs, 00520 Helsinki eli Helsingin Messukeskuksen
yhteydessä eteläisen sisäänkäynnin puolella. Katso Messukeskuksen tulo-ohjeet. Soveltoon löydät perille Messukeskuksen
eteläisen sisäänkäynnin vierestä, kulmassa olevasta ovesta. Soita oven vieressä olevaa Sovelton ovikelloa, niin avaamme oven.
Nouse hissillä 3. kerrokseen tai kiipeä portaita. Vastaanottomme palvelee arkisin klo 8:15 - 15:15.
Kannattaa katsoa nämä opastevideot, niin löydät varmasti perille

•
•
•

Kävelyreitti Pasilan asemalta
Messukeskuksen edustalta
Messukeskuksen parkkihallista

Sovelto Oyj
Puhelin: 0424 221 21
E-mail: info@sovelto.fi
Y-tunnus: 0566575-7

Pasila
PL 89, Messuaukio 1, 3. krs
00521 Helsinki

Tampere
Satakunnankatu 23 A 6
33210 Tampere
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KULKUYHTEYDET JULKISILLA KULKUVÄLINEILLÄ
Meille pääsee julkisella liikenteellä kätevästi, ks. Messukeskuksen tulo-ohjeet.
•
•
•

HSL Reittiopas
VR-aikatauluhaku
Matka.fi, valtakunnallinen reittiopas

Karttalinkit
•
•

Google Maps
Fonecta

KULKUYHTEYDET OMALLA AUTOLLA
Olemme järjestäneet kurssiosallistujille maksuttoman paikoituksen Messukeskuksen alueella olevaan
pysäköintitaloon. Pysäköintitaloon ajetaan Ratapihantieltä, Messukeskuksen pohjoispuolelta. Kohde
navigaattorissa: EuroPark P-Messukeskus, Ratapihantie 17. Jalankulku Sovelton tiloihin Ratapihantien viereistä
kevyen liikenteen väylää pitkin. Katso opastevideo Kävelyreitti Messukeskuksen parkkihallista Soveltoon
•
•
•
•

Pysäköintijärjestelmä perustuu rekisterinumeroiden tunnistukseen sisään- ja ulosajon yhteydessä
Lunasta pysäköintioikeus syöttämällä ajoneuvosi rekisterinumero Sovelton vastaanotossa olevaan
päätelaitteeseen (huom. testeissä kävijät vastaavat omista pysäköintikustannuksistaan)
Rekisterinumero tulee syöttää päätelaitteeseen ennen jokaista ulosajoa
Jos koulutus kestää useamman päivän ajan, etkä aja autoasi välillä ulos, riittää kun syötät
rekisterinumeron päätelaitteeseen yhden kerran ennen ulosajoa
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MAJOITUS
Messukeskuksen yhteydessä sijaitsee Holiday Inn Helsinki - Expo. Hotelli on remontoitu ja avattiin uusittuna maaliskuussa 2019.
Sopimushinta: 1-hengen huone 130 €/vrk (kahden hengen huoneen lisä +20 €/vrk).
Sopimushintaisia huoneita on rajoitettu määrä.
Sopimushintaisen huoneen varaus asiakasnumerolla 786800380:
•
•

Verkossa www.ihg.fi (syötä asiakasnumero kohtaan Corporate ID)
Puhelimitse numerosta 0200 81800 (0,42 €/min + pvm/mpm)

TARJOILUT
Saapuessasi kurssille saat vastaanotostamme Visitor-kortin, joka oikeuttaa tarjoiluihin Messukeskuksen ravintolassa. Ilmoitathan
etukäteen, jos sinulla on jokin ruoka-aineallergia. Ilmoituksen voit tehdä sähköpostitse osoitteeseen info@sovelto.fi.
•
•
•

Aamukahvi ja -tee sekä suolainen kahvileipä on tarjolla klo 8:15 - 9:00 Sovelton aulassa.
Lounasta nautitaan ryhmästä riippuen klo 11:00 - 12:00 alkaen, lounaaseen on varattu noin tunti.
Iltapäiväkahvi ja -tee sekä makea kahvileipä on tarjolla klo 14:00 - 14:45 Sovelton taukotilassa, taukoon on varattu noin
15 min.

LANGATON VERKKO
Toimitiloissamme on kurssilaisten käytössä langaton verkko. Tavoitteenamme on verkon avulla varmistaa kurssilaisille sujuvat
yhteydet ulkomaailmaan kurssitaukojen aikanakin. Voit halutessasi ottaa kurssille mukaan langattomalla verkkokortilla
varustetun kannettavan tai muun päätelaitteen.
Langaton verkko tukee 802.11b - ja 802.11g -standardeja. Liikennöinti verkosta ulos on mahdollista yleisimmin käytössä olevilla
protokollilla (esim. HTTP, HTTPS, IMAP/S, POP/S sekä NNTP), myös useimmat käytössä olevat VPN-protokollat toimivat.
Lisätietoa verkon käytöstä saat kurssisi opettajalta!

OSALLISTUJAMUUTOS JA PERUMINEN
Jos olet estynyt itse osallistumaan koulutukseen, voit lähettää tilallesi toisen henkilön.
Microsoftin ja VMwaren virallisilla materiaaleilla pidettävillä kursseilla osallistujamuutoksesta veloitetaan ylimääräisenä kuluna
uuden materiaalin hinta. (Kursseilla käytetään sähköistä materiaalia, jota ei saa siirrettyä toisen henkilön nimelle, mikäli
alkuperäinen osallistuja on jo ehtinyt materiaalin itselleen aktivoida.)
Jos joudut perumaan osallistumisesi äkillisestä syystä koulutuspäivän aamuna, pyydämme sinua ilmoittamaan asiasta
valtakunnalliseen asiakaspalvelunumeroomme 042 42 2121.
Jos perut avoimen kurssin osallistumisesi myöhemmin kuin 14 vrk ennen koulutuksen alkua, veloitamme 100 % koulutuksen
hinnasta. Sairastapauksissa laskutamme hinnan alkuperäisen koulutuksen yhteydessä ja saat mahdollisuuden osallistua
seuraavaan toteutukseen ilman lisäkuluja. Siirto edellyttää lääkärintodistusta.
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