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Aika            15. – 16.5.2019 

Paikka            Jyväskylän Paviljonki (Lutakonaukio 12) 

Ilmoittautuminen  Ilmoittautumiset tulee tehdä 28.4.2019 mennessä alla olevan linkin tai KIVOn nettisivujen 

www.kivo.fi.  

Ilmoittautumislinkki: https://link.webropolsurveys.com/EP/126F710E2AF4940A 

Osallistumismaksu  Kiertotalouspäivien osallistumismaksut ovat: 

 

Ke 15.5. ja 

to 16.5. (2 pv) 

Ke 15.5. 

(1 pv) 

To 16.5. 

(1 pv) 

KIVOn jäsen tai  

yhteistoimintajäsen 570 € (+ alv) 330 € (+ alv) 330 € (+ alv) 

Ei-jäsen 660 € (+ alv) 370 € (+ alv) 370 € (+ alv) 

 

Kaikki osallistumismaksut sisältävät ohjelman, sähköisen luentoaineiston, lounaat, kahvit ja 

keskiviikkoisen seminaaripäivän päätteeksi järjestettävän illallisen. Keskiviikon illallisen 

järjestämme tällä kertaa rennommissa merkeissä, cocktail-tilaisuuden tapaan seisoviltaan 

nautittavan runsaan walking dinnerin muodossa. Muutokset ohjelmaan ovat mahdollisia. Mikäli 

osallistuja on estynyt saapumaan koulutukseen, hän voi lähettää tilalleen toisen henkilön 

yrityksestään. Muutoksesta on ilmoitettava viipymättä Suomen Kiertovoima ry:lle. 

Majoitus Osallistujat huolehtivat majoituksensa varaamisesta ja kustannuksista itse. Majoitusta hoitaa Jkl 

Booking ja kaikki tapahtuman majoitusvaraukset tehdään Jkl Bookingin kautta. Palvelu avautuu 

maanantaina 28.1.2019 klo 9.00. Varauspalvelussa näkyy kaikkien hotellien reaaliaikainen 

huonetilanne. Varauspalvelun kautta voi varata kerralla enintään 15 huonetta 

 Linkki varauspalveluun: 

 https://online.jklpaviljonki.fi/intres/jyvaskylabooking/yt/pages/default.aspx?conference=YTS 

 Puhelimitse ja sähköpostitse tehtäviä seminaarivieraiden majoitusvarauksia varten tarvitaan 

kiintiötunnus: KANGAS  

 Varaukset: Jkl Booking p. 014 339 8144, booking@jklpaviljonki.fi  

 Mahdolliset tiedustelut puhelimitse/sähköpostitse Jkl Bookingiin. 

 Jkl Bookingin varausehdot: 

 Majoitusvaraukset ovat sitovia 

 Muutokset ja peruutukset on tehtävä kirjallisesti (sähköposti) Jkl Bookingille 

 Huoneet laskutetaan ennakkoon. Laskun eräpäivä on 12.3.2019 

 Lopulliset huonemäärät tulo- ja lähtöpäivineen tulee vahvistaa Jkl Bookingille 12.3.2019 

mennessä 

 12.3.2019 jälkeen tehdyistä peruutuksista peruutuskulu on 100 % varauksen arvosta 

 Majoittujien nimet huonejakoineen tulee ilmoittaa Jkl Bookingille 12.4.2019 mennessä 

 

Perumisehto Ilmoittautuminen voidaan perua maksutta viimeiseen ilmoittautumispäivään asti. Viimeisen 

ilmoittautumispäivämäärän jälkeen tapahtuneista peruutuksista peritään 50 % 

koulutustilaisuuden osallistumismaksusta. Alle seitsemän päivää ennen tilaisuutta tehdystä 

peruutuksesta veloitetaan kuitenkin koko osallistumismaksu.  

 

Yhteyshenkilö ja lisätiedot           Tapahtumakoordinaattori Anu Heikkilä, anu.heikkila@kivo.fi, 044 237 2894 

  

http://www.kivo.fi/
https://online.jklpaviljonki.fi/intres/jyvaskylabooking/yt/pages/default.aspx?conference=YTS
mailto:anu.heikkila@kivo.fi
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OHJELMA 

 

KESKIVIIKKO 15.5.2019 

 

TEEMA 1: Jätepolitiikan suuntaviivoja 

Mitkä olivat edellisen hallituksen jätepolitiikan onnistumisista ja epäonnistumisista? Mitkä ovat EU:n 

jätepolitiikan suuntia ja miten Suomen tie peilautuu niihin? Entä millaista jätepolitiikka Suomi tarvitsee 

tulevaisuudessa? Puhujina muun muassa MWE:n Vanya Veras (Municipal Waste Europe) sekä 

jätepolitiikkaa tuntevia tahoja. 

 

TEEMA 2: Lainsäädännön uudet tuulet ja suunnat  

Tule kuulemaan ympäristöministeriön lainsäädäntökatsaus. Miten JÄSTI toimii käytännössä? Mitkä ovat 

kunnan järjestämän kuljetukset edut? Entä mikä on jätehuoltomääräysten asema tulevaisuudessa? Puhujia 

muun muassa Kuntaliitosta. 

 

Ilta-ohjelmassa illallisen lisäksi Yhdyskuntatekniikka-näyttelyn avajaiset sekä kivolaisten yhteinen 

kokoontuminen. Keskiviikon illallisen järjestämme tällä kertaa rennommissa merkeissä, cocktail-

tilaisuuden tapaan seisoviltaan nautittavan runsaan walking dinnerin muodossa. 

 

TORSTAI 16.5.2019 

 

TEEMA 3: Ilmastonmuutos ja kiertotalous  

Ilmastonmuutos on aikamme suurin haaste. Miten kiertotaloudella voidaan vaikuttaa ilmastonmuutoksen 

torjuntaan ja ympäristön tilaan? Mitä ovat jätehuollon uudet kiertotalousratkaisut? Entä miten jätehuolto 

näkyy YT19-näyttelyssä? Puhujina muun muassa jätehuollon näytteilleasettajia. 

 

Tekoja ilmaston puolesta – millaisia konkreettisia toimia tarvitaan ja on jo tehty? 

Jätehuollolla on suuri rooli kiertotaloudessa. Tule kuulemaan mitä ympäristön eteen on tehty ja tullaan 

tekemään. 

 

  

 
 


