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Hyvä asiakkaamme,
jo perinteeksi muodostunut Raisioagron risteily 

järjestetään nyt yhdessä ProAgrian sekä Maa- ja 

kotitalousnaisten kanssa. Lähde kanssamme 

uudistuneelle jäsen- ja asiakasristeilylle ja 
päiväksi Tukholmaan 3.–5.2.2015.

Runsaasti ammattiasiaa
Tarjoamme risteilyvieraille tuhdin paketin ajankoh-

taista tietoa. Ruokinnan 360 asteen kokonaisuus ja 
kasvun innostaminen ovat uudistuneen Raisioagron 

kulmakiviä – näistä haluamme kanssasi keskustella!

ProAgria ja Maa- ja kotitalousnaiset toimivat 

suomalaisen ruokaketjun onnistumisen puolesta. 

Risteilyllä ovat esillä ProAgrian uudet nurmipal-
velut ja uudistunut maidontuotannon tuotos-
seuranta. Tapaat myös maatilan yhtiöittämisen ja 

uuden ympäristökorvauksen asiantuntijat. Maa- ja 

kotitalousnaiset jatkavat ketjua suomalaisen ruo-
an puolestapuhujina.

KÄÄNNÄ!

Yhteistyössä Raisioagro, 
ProAgria ja Maa- ja kotitalousnaiset

Tervetuloa
risteilylle!

Varmista 
paikkasi heti

RISTEILYAIKATAULU SILJA SYMPHONY

Ti 3.2.
• bussit saapuvat Helsinkiin klo 14–16

• tervetulotilaisuudet

• laiva lähtee Helsingistä klo 17

• illallinen Grande Buffet -ravintolassa

• Neljä Ruusua

• Marita Taavitsainen ja Koivu

• paljon muuta ohjelmaa

Ke 4.2.
• meriaamiainen

• laiva saapuu Tukholmaan klo 9.45

• retket klo 10–13

• asiantuntijaluentoja laivalla

• lähtö Tukholmasta klo 16.45

• ohjelmaa kokouskannella

• illallinen Grande Buffet -ravintolassa

• Tuure Kilpeläinen & Kaihon Karavaani

• Marita Taavitsainen ja Koivu

• paljon muuta ohjelmaa

To 5.2.
• meriaamiainen

• laiva saapuu Helsinkiin klo 10.30

• bussit lähtevät kotimatkalle

Kellonajat ovat paikallista aikaa.

Risteilyn hintaan sisältyy:
• matka valitussa hyttiluokassa

• illallinen ruokajuomineen molempina iltoina

• kaksi runsasta meriaamiaista

• kaksi drinkkikuponkia

• asiantuntijaluennot

• risteilyvieraille räätälöity viihdepaketti

• yllätysohjelmaa

Hintaesimerkkejä kahden hengen hyteille:
C-hytti 129 €/hlö

B-hytti 169 €/hlö

Promenade 199 €/hlö

Seaside 219 €/hlö

Ilmoittautumiset ja lisätiedot:
Matka-Vekka, puh. 020 120 4851, ma–pe klo 9–17
ryhmamyynti.turku@matkavekka.fi

HELSINKI–TUKHOLMA–HELSINKI 3.–5.2.2015



Luovaa hulluutta ja yhteisöjen voimaa
Taiteen ja liike-elämän monitoimimies Mato Valto-
nen kertoo tärkeistä menestystekijöistä: luovuu-

desta ja motivaatiosta. Mukana on myös kirjailija 

Kirsti Manninen, joka puhuu yhteisöllisyyden 

merkityksestä.

Työkyvyn säilyttämisen ja hyvinvoinnin merkitys-

tä avaa Terveystalon työterveyshuollon johtava 

ylilääkäri Esa Asikainen.

Tule nauttimaan ja viihtymään!
Risteilyväen viihdyttämisestä vastaa kova 

kolmikko. Menomatkalla lavalle nousee suomi-

rokin konkari Neljä Ruusua ja paluumatkalla

esiintyy Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani. 

Marita Taavitsainen Koivu-yhtyeineen vastaa 

tanssimusiikista mennen tullen.

Jo ennen kuin laiva irtautuu tiistaina satamasta, 

matkatunnelmaa nostattaa imitaattori, koomikko 

Juha Laitila.

Uudistuneen Silja Symphonyn myymälät, kahvilat 

ja ravintolat houkuttelevat nauttimaan merimat-

kasta. Tukholmassa voit lähteä suomenkielisen 

oppaan johdolla retkelle tutustumaan kaupungin 
nähtävyyksiin.

Bussilla suoraan satamaan
Olemme järjestäneet 23 bussireittiä sekä juna-
matkan Helsinkiin ja takaisin. Pääset matkaan 

Raisioagron, ProAgrian sekä Maa- ja kotitalous-

naisten edustajien huomassa jo kotikulmilta. Katso 

tarkemmat reitti- ja hintatiedot esitteestä.

Tavataan uudistuneella risteilyllä!
Jarmo Puputti, toimitusjohtaja, Raisioagro

Jouko Setälä, toimitusjohtaja, ProAgria

Mirja Hellstedt, toiminnanjohtaja, 

Maa- ja kotitalousnaisten Keskus

Raisioagro aina mukanasi

Ilmoittautumiset ja lisätiedot Matka-Vekasta,
ryhmamyynti.turku@matkavekka.fi, puh. 020 120 4851

Tilaa uudistuneesta verkkokaupasta!
Hanki kaikki tarvitsemasi tuotanto-

panokset ja -tarvikkeet osoitteesta 

raisioagro.com. Kauppa on aina auki, 

joten voit asioida koska tahansa. Hyö-

dynnä kuukausittaiset verkkokauppa-

tarjoukset sekä 10 euron etu jokaises-

ta vähintään 300 euron tilauksesta.

Testaa mobiilisovellusta!
Tilausapuri, verkkokauppa, viljan 

hinnat, uusimmat uutiset – kaikki 

näppärästi puhelimessasi. Syksyn uu-

tuutena sovellukseen on tulossa myös 

nurmisiemenvalitsin. Lataa ilmaiseksi 

sovelluskaupastasi ja asiointi on entis-

tä helpompaa.

Tervetuloa
uudistuneeseen
verkkokauppaan:
raisioagro.com
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