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Maatalouden uusimman ympäristötiedon vaihtopäivät  
12.-13.2.2019, Jyväskylän paviljonki 
 
Ilmoittautumisohje 
 
 Ilmoittautuminen 

 viimeistään 28.1.2019 

 Suora ilmoittautumislinkki: https://www.lyyti.in/vaihtopaivat2019 

 Ennakkokysely: https://link.webropolsurveys.com/S/C098D6E5911BE3DB 

 Tapahtumasivu 

 Ilmoittautuminen Ratkaisujen torille viimeistään 28.1.2019: 
https://www.lyyti.fi/questions/624499e08b 

 
Majoitus  

 Majoitus on varattava viimeistään 15.1.2019 Tämän jälkeen hotelli vapauttaa 
varaamattomat huoneet 

 Jokainen tekee majoitusvarauksensa suoraan hotellille 
o Varauskoodi: BMaaseutuverkosto 
o Varaukset puhelimitse 020 1234 640 tai sähköpostitse 

sales.jyvaskyla@sokoshotels.fi 

 Majoitusvaihtoehto 1: Original Sokos Hotel Alexandra, Hannikaisenkatu 35, 
40100 Jyväskylä, +358 20 1234 642  

o majoituskiintiössä on 70 huonetta kahden hengen/yhden hengen 
käyttöön 12.-13.2. väliseksi yöksi 

o 11.-12.2. väliseksi yöksi majoituskiintiössä on 10 huonetta kahden 
hengen/yhden hengen käyttöön 

 Majoitusvaihtoehto 2: Solo Sokos Hotel Pavijonki, Lutakonaukio 10, 40100 
Jyväskylä, +358 20 1234 645 

o majoituskiintiössä on 70 huonetta kahden hengen/yhden hengen 
käyttöön 12.-13.2. väliseksi yöksi 

o 11.-12.2. väliseksi yöksi majoituskiintiössä on 10 huonetta kahden 
hengen/yhden hengen käyttöön 

 
Majoitushinnat 11.-13.2 

 Original Sokos Hotel Alexandra 
o Kahden hengen huone yhdelle henkilölle: 102 € / yö 
o Kahden hengen huone kahdelle henkilölle 112 € / yö  

 Huoneessa kaksin majoittuvat sopivat järjestelystä etukäteen ja 
toinen heistä tekee varauksen molempien majoittujien osalta 

o Huonehinta sisältää runsaan buffet-aamiaisen ja hotelliasukkaiden 
saunavuoron 

 Solo Sokos Hotel Pavijonki 
o Kahden hengen huone yhdelle henkilölle: 118 € / yö 

https://www.lyyti.in/vaihtopaivat2019
https://link.webropolsurveys.com/S/C098D6E5911BE3DB
https://kalenteri.maaseutu.fi/tapahtumat/maatalouden-uusimman-ymparistotiedon-vaihtopaivat-2/
https://www.lyyti.fi/questions/624499e08b
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o Kahden hengen huone kahdelle henkilölle 128 € / yö  
 Huoneessa kaksin majoittuvat sopivat järjestelystä etukäteen ja 

toinen heistä tekee varauksen molempien majoittujien osalta 
o Huonehinta sisältää runsaan buffet-aamiaisen, hotelliasukkaiden 

saunavuoron ja hotellin kuntosalin käytön 
 

Seminaaritilat 

 Jyväskylän Paviljonki, www.paviljonki.fi, Lutakonaukio 12 JYVÄSKYLÄ 
 
Ruokailut ja niiden hinnat Paviljongissa 

 12.2. ja 13.2. Omakustanteinen kotiruokalounas 12,00 € (päivän kotiruoka, esim. 
lihapullakastiketta ja perunamuusia, salaattipöydän antimet, leipävalikoima ja 
levitteet, ruokajuoma: vesi, kahvi / tee. Maksetaan paikan päällä. 

 12.2. Omakustanteinen illallinen kotimaisista ja osin paikallisista raaka-aineista 
36,50 €. Illallisella on mahdollisuus ostaa ylimääräisiä ruokajuomia. Huom! 
ilmoittautuminen on sitova. Illallinen on mahdollista maksaa paikan päällä. 
Ilmoittautuneille, jotka ovat ilmoittautuneet, mutta eivät peruuttaneet 
ilmoittautumistaan viimeistään 28.1. Paviljonki lähettää tilaisuuden jälkeen 
laskun laskutuslisällä 5 €. Laskutustiedot kerätään ilmoittautumislomakkeessa. 
Illallisen sisältö ja juomahinnasto on esitetty tämän ohjeen lopussa. 

 Cocktail-tilaisuuden tarjoilut ja kahvitukset ovat osallistujille maksuttomia 
 

Tilaisuuden suoratoisto ja tallentaminen 
 

 Tilaisuuden känsäinvälistä päivää 13.2. on mahdollista seurata etäyhteyden 
kautta. Linkki etäyhteyteen lisätään tapahtumasivulle ennen tilaisuuden alkua. 
 

Pysäköinti 

 Ohjeet pysäköinnistä ja yhteyksistä Paviljonkiin löydät täältä.  
 
Yhteyshenkilö 

 Joel Karlsson, p. 0295 31 2455, joel.karlsson@mavi.fi 
 
Omakustanteisen illallisen menu Paviljongissa 12.2 
 
AALTO BUFFET (hintaan sisältyy) 
                             
Salaattia paistetusta halloumista ja kasviksista, hunajavinegretteä 

Peruna-pestosalaattia ja savustettua lohta 

Kauden vihreää salaattia versoista, yrteistä, persiljavinaigrettea  

Punajuurileipää ja tuorejuustoa 

 
Pitkään haudutettua rypsiporsaan plumaa ja savupaprikakastiketta 

https://kalenteri.maaseutu.fi/tapahtumat/maatalouden-uusimman-ymparistotiedon-vaihtopaivat-2/
http://www.paviljonki.fi/fi/pysakointi
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Paahdettuja kauden kasviksia, perunaa ja sipulia 

 
Juustokakkua ja raikkaita marjoja tai hedelmiä 

Kahvia / teetä  
 
Ruokajuomana jäävesi  
 
Erikseen maksettavat ruokajuomat 
 
Valko- tai punaviinipullo: 39,50 € 
Viinilasillinen 12 cl: 7,20 €   
III-olut 33 cl tölkki: 6,50 € 
 

 
 
 


