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1. JYTYN MEGARISTEILY 3.-5.5.2019 

 

Tule yhdessä työkavereidesi kanssa Jytyn vuoden 2019 merkittävimpään jäsentapahtumaan - 

Jytyn Megaristeilylle Tukholmaan 3.-5.5.2019. Laivana toimii upea Silja Symphony. 

Megaristeily on luento- ja verkostoitumisristeily, joka on suunnattu niin Jytyn jäsenille ja 

yhdistystoimijoille kuin päättäjille ja yhteistyökumppaneille. Tätä reissua ei kannata jättää 

väliin! Laiva on lastattu Jytyllä, joten ilmoittaudu heti, ettet jää rannalle! 

 

M/S Silja Symphony (Helsinki - Tukholma - Helsinki) 
Luvassa on ajankohtaista, laadukasta ja monipuolista ohjelmaa työelämää, hyvinvointia ja 

yhteiskuntaa koskevista aiheista, ammattialakohtaamisia sekä tietysti ripaus viihdettä ja 

virkistäytymistä. Tämä on tilaisuus verkostoitua ja tavata muita ympäri Suomea 

saapuneita jytyläisiä, joten älä jää rannalle. Jytyn Megaristeilyn kotisivu on täällä.  

 

Aikataulu ja ohjelma: 
Laiva lähtee Helsingin Eteläsatamasta, Olympiaterminaalista perjantaina 3.5. klo 17.00 ja 

palaa sunnuntaina 5.5. klo 10.30. Risteilyn aikana on mahdollista käydä maissa 

Tukholmassa. Katso risteilyohjelma omalta sivultaan. Maksulliset ohjelmat ovat 

omakustanteisia, varaus ilmoittautumisen yhteydessä. Paikkoja rajoitetusti! 

 

Kuljetukset: 
Jyty kustantaa Matkavekan kautta risteilylle tehtävät liityntäkuljetukset, jotka löydät 

varaussivulta. Mikäli matkatoimisto on hoitanut yhteiskuljetukset paikkakunnaltasi, 

muista matkustustapoja ei tällöin korvata. Matkakulut kotoa yhteiskuljetukseen korvataan 

yli 50 € osalta. Mikäli yhteiskuljetusta ei ole, Jyty korvaa risteilyyn osallistuville kulut 

edullisimman matkustustavan mukaan. Kannatusjäsenten liityntäkuljetuksia Helsinkiin ei 

makseta, mutta muuten risteilylle he voivat osallistua. Lue tarkemmin 

matkustusohjeesta. Lentopaikkoja on rajoitetusti Rovaniemeltä, Kajaanista ja Oulusta.  

 

Neuvo ry:n tuki: 
Yhdistyksesi maksaa liityntämatkan kotoa yhteiskuljetukselle edestakaisin ja paluumatka 

bussilla alkaa laivan saapuessa satamaan. Yhdistyksesi hoitaa varaukset Matkavekalle niin 

risteilylle kuin yhteiskuljetukseen.  

Omavastuu koko reissusta on 80 €, jonka voit maksaa vahvistuksen saatuasi 

yhdistyksen tilille 29.3. mennessä FI36 5600 0540 1743 34. 

Jos matkakaveriksesi lähtee ei jäsen, hän maksaa hytistä 305 € (sisältää myös ohjelman ja 

ruokailut) ja matkakustannukset itse. Varaudu ilmoittautuessasi kertomaan osallistujien 

nimet, jäsennumerot, sähköpostiosoitteet sekä laskutusosoite. Lisäksi tarvitaan 

mahdolliset ruoka-allergiat sekä toive hyttiseurasta. Mikäli sinulla on ClubOne-kortti kerro 

numero varauksen yhteydessä.  

Sitovat ilmoittautumiset ja lisätietoja: Minna Päivärinta 22.3. s-postiin 

minna.paivarinta@proagria.fi tai tekstiviestillä puh. 040 5091 511. 

Lisätietokyselyitä voi soittaa. Noudatamme Matkavekan peruutusehtoja. 

 

Matkustusohje: Jytyn Megaristeily 2019 (pdf) 
 

https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/megaristeily/Sivut/default.aspx
https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/megaristeily/Sivut/ohjelma.aspx
http://erikoismatkat.matkavekka.fi/blog/tour/jyty/
https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/megaristeily/Documents/MATKUSTUSOHJE_2019_JYTYN_MEGARISTEILY_valmis.pdf
mailto:minna.paivarinta@proagria.fi
http://erikoismatkat.matkavekka.fi/blog/tour/jyty/
https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/megaristeily/Documents/MATKUSTUSOHJE_2019_JYTYN_MEGARISTEILY_valmis.pdf
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2. VUOSIKOKOUS 6.4.2019 

Neuvo ry:n vuosikokous järjestetään Helsingissä Holiday Inn Helsinki City Centressä 

lauantaina 6.4.2019 klo 11.00 alkaen. Lähetämme maaliskuun aikana lisää tietoa 

vuosikokouksesta, mutta yöpymiset pitää ilmoittaa hotellille viimeistään 20.3. 

 Ilmoittaudu mukaan: minna.paivarinta@proagria.fi 

 

 
Kuva: Holiday Inn 

 

3. LUOTTAMUSMIESKOULUTUS 5.4.2019 

Järjestämme luottamusmieskoulutuksen Helsingissä perjantaina 5.4.2019. Koulutus ei ole 

palkallinen koulutus, mutta yhdistys korvaa luottamusmiehille päivästä 

ansionmenetyksenä 120 €, josta vähennetään verot. Lisäksi yhdistys maksaa 

luottamusmiehille matkat sekä päivärahat koulutuspäivästä. Jos luottamusmies jää 

yhdistyksen vuosikokoukseen, yhdistys maksaa yöpymisen 5.-6.4. väliseltä yöltä. 

Ilmoittaudu 20.3. mennessä saamaan tietoa luottamusmiestyöstä: 

minna.paivarinta@proagria.fi 

     

4. JÄSENEDUT  

Tutustu kotisivuillamme www.neuvo.info oleviin yhdistyksen omiin etuihin. Samoin 

jäsenetuja löytyy osoitteista www.jytyliitto.fi että www.sttk.fi. Käytä hyväksesi näin 

maksamaasi jäsenmaksua. Alla on listaus vielä Neuvo ry:n omista jäseneduista, joista 

hakuohjeet yhdistyksen kotisivuilla. 

 kaksi viikkolomaosaketta Lapissa, Ivalo Saariselällä, viikot 10 ja 35 

 yksi lomaosake Lapinniemen kylpylässä, Tampereella, viikko 41 

 opiskelustipendejä 10 kappaletta, a’ 170 euroa (1.12.2019 mennessä) 

 lomastipendejä 20 kappaletta, a’ 170 euroa (31.1.2020 mennessä) 

 harraste/kulttuuristipendejä 20 kappaletta, a’ 50 euroa (1.12.2019 mennessä) 

 kukkakaupan lahjakortti, a’ 30 euroa, jokaisesta uudesta jäsenestä 

 uusille jäsenille lahjaksi muistitikku sekä 30 euron kukkalahjakortti 

 

 

 

 

 

minna.paivarinta@proagria.fi
file:///C:/Users/katri.salminen/Documents/Neuvo%20ry/Jäseninfot/minna.paivarinta@proagria.fi
http://www.neuvo.info/
file:///C:/Users/minna.paivarinta/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/S92J0A5B/www.jytyliitto.fi
file:///C:/Users/minna.paivarinta/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/S92J0A5B/www.sttk.fi
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5. OTA YHTEYTTÄ 

 

NEUVO Puheenjohtaja Tero Ylikylä, puh. 040 0590 251, tero.ylikyla@proagria.fi 
 Sihteeri Minna Päivärinta, puh. 040 509 1511, minna.paivarinta@proagria.fi 

Rahastonhoitaja ja koulutusvastaava  
Tuija Väyrynen, puh. 050 0426 723, tuija.vayrynen@proagria.fi 
Nuorisovastaava ja tiedottaja  
Katri Salminen, puh. 050 664 74, katri.salminen@proagria.fi 

 

ProAgria keskusten pääluottamusmies  
Minna Päivärinta, puh. 040 5091 511,   minna.paivarinta@proagria.fi 
Faban luottamusmies  
Tiina Tahvonen, puh. työ 0400 614 108, tiina.tahvonen@faba.fi 
Marttojen luottamusmies  
Tuija Kokkonen, puh. 050 448 1553, tuija.kokkonen@martat.fi 

 

JYTY Edunvalvonta ym. työmarkkina-asiamies Veli Vähämäki, 020 789 3717, 

veli.vahamaki@jytyliitto.fi 

Jäsenrekisteriasiat; Ari Poutanen, puh. 020 789 3734, 

 ari.poutanen@jytyliitto.fi tai jäsenrekisterin palvelunumero 020 789 3730 

 

www.neuvo.info 
www.jytyliitto.fi 

 

 4.3.2019 

 Neuvo ry:n hallitus 

Tero, Asta, Minna, Katri, Päivi, Seija, Sirkka, Tuija, Tiina, 

Arja, Anna-Liisa, Marko, Jaana, Helena ja Sari 

 

 

mailto:minna.paivarinta@proagria.fi
mailto:ari.poutanen@jytyliitto.fi
http://www.neuvo.info/
http://www.jytyliitto.fi/

