
 

 
      Huhtikuun jäsenkirje 

Hei styleläinen, 

kesää kohti mennään vaikka välillä talvi yrittää tulla takaisin. Mutta valoa on jo paljon enemmän kuin pari kuukautta 

sitten! 

Ja kesää ajatellen onkin hyvä muistuttaa Stylen lomatuen hakemisesta. Hae tukea nettisivumme hakulomakkeella 

30.4.2022 mennessä vuoden 2022 aikana toteutuvaan kotimaan lomaan. Tuki on 150 euroa ja se myönnetään 

enintään kymmenelle hakijalle kuitteja vastaan. Jos hakemuksia on enemmän kuin tukien määrä, tukien saajat 

arvotaan. 

Nettisivuilta löydät myös aiemmin lähetetyt jäsenkirjeemme ja listan jäsenyyden mukanaan tuomista eduista.  

Jytyn ajankohtaisia asioita kannattaa seurata liiton nettisivuilta. Siellä on aina ajantasainen tieto 

työehtosopimusneuvotteluista ja päivitetyt työehtosopimukset. Myös koulutukset ja tapahtumat löytyvät netistä. 

Pidäthän myös huolen siitä, että jäsentietosi ovat ajan tasalla. Huhtikuun loppuun asti onkin liitolla jäsentietojen 

päivityskampanja, jonka päätyttyä arvotaan tietonsa päivittäneiden kesken lahjakortteja. 

Vaikka kesä on vielä edessä, on syksylläkin tiedossa yhteistä Jyty-ohjelmaa! -Jytyn jäsenristeily Tallinnaan 

järjestetään 7. - 8.10.2022.  Olemme varanneet styleläisille 30 paikkaa B2-hyteissä. Matkaan sisältyy 

laivamatka, oma tervetuliasihetkemme, buffet-illallinen jälkimmäisessä kattauksessa, meriaamiainen sekä 

liityntäkuljetukset joko busseilla tai lento Oulu/Rovaniemi. Paluumatkan ruokailu on jokaisen itse hoidettava. 

Matkassa ei ole omavastuuta. 

 

Sitovat ilmoittautumiset sihteerillemme Päiville sähköpostitse paivi.roland@ttl.fi VIIMEISTÄÄN perjantaina 

22.4.2022. Ilmoittautuessasi kerro syntymäaikasi, mahdollinen hyttikaverisi sekä mihin liityntäkuljetukseen osallistut, 

jos tarvitset kuljetuksen. Jos sinulla on Tallink Siljan Club One -kortti, ilmoita myös sen numero samalla. 

 

Matkalle tarvitaan voimassa oleva passi tai kuvallinen henkilökortti sekä todistus koronarokotuksista tai sairastetusta 

koronasta. 

 

Bussireitit: 

 

Tässä matkaohjelma: 

 

perjantaina 7.10.2022 

Maihinnousukortit laivaan saa terminaali T2:sta 1 krs. Matkapoikien omasta lähtöselvityksestä satamassa klo 16:30 

alkaen. Kotimaan tilausajokuljetuksillamme saapuvat matkustajat saavat matkaliput kuljettajalta satamassa. 

https://www.stylery.fi/jasenelle/
https://www.jytyliitto.fi/fi/Sivut/default.aspx
https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/koulutus/koulutuskalenteri/Sivut/default.aspx
https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/Sivut/default.aspx
https://www.jytyliitto.fi/fi/jasenyys/jasentietojen-paivityskampanja/Sivut/default.aspx
mailto:paivi.roland@ttl.fi


Laivaan nousu alkaa klo 17.30. Silja Europa lähtee Helsingistä klo 18.30. Buffet-illallinen Grande Buffet -ravintolassa. 

Yöpyminen laivalla, illalla ei ole maihinnousua Tallinnaan. 

 

lauantaina 8.10.2022 

Meriaamiainen Grande Buffet -ravintolassa. Maihinnousu ja laivaan nousu Tallinnassa klo 8.00–12.00 välillä. 

Silja Europa lähtee Tallinnasta klo 12.30. Laivassa tulee olla takaisin viimeistään klo 12.00. Mahdollisuus lisämaksusta 

buffet -lounaaseen Grande Buffet -ravintolassa. Suosittelemme lisämaksullisten aterioiden varaamista etukäteen. Klo 

16.00 Silja Europa saapuu Helsinkiin. 

 

Huom! Style ry:n vuosikokouksen päivämäärää ei vielä ole päätetty. Siitä saat tietoa myöhemmin. 

 

Rauhaisaa pääsiäisen aikaa ja mukavaa kevään jatkoa kaikille! 

 

Terveisin Style ry:n hallitus 


