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Jyty Jyväskylä tiedottaa 
 

        
                         Jäsentiedote 3/2018 

 
 
 
 
 

                             

KAIKILLE AVOINTA KOULUTUSTA VUONNA 2018 

Ammatilliset opintopäivät 

28.–29.4.18  Koulunkäynninohjaajien ammatilliset opintopäivät     

Hämeenlinna Koulutusosasto ilm. viim. ma 2.4.18   

Työhyvinvointikoulutus 

14.–15.4.18 Työhyvinvointipäivät   

Ikaalinen Länsi-Suomen aluetsto ilm. viim. su 18.3.18                                                   

Jyty Jyväskylä ja osin liitto maksaa ammatillisten opintopäivien 
kustannukset kaksi kertaa vuodessa 
(kurssipaketti+yöpymiset+matkat).   
  
Työhyvinvointikoulutuksista yhdistys korvaa osan/koko koulutuksen 
hallituksen päätöksen mukaan.  
 
Koulutukseen osallistuminen vaatii Jyty Jyväskylä ry:n hallituksen 
hyväksynnän.  
Mieleisen koulutuksen löydyttyä ilmoita: koulutusvastaava   
vesa.vainiomaki@gmail.com  tai puheenjohtaja minna.sell@jkl.fi  
 
 

UUSIEN JÄSENTEN TAPAAMINEN PORISSA 
 
Oletko tuore jytyläinen ja haluat ottaa jäsenyydestä kaiken irti? Oletko 
liittynyt Jytyyn 1.1.2016 jälkeen? Haluatko tavata muita jytyläisiä, ottaa 
pienen irtioton arjesta ja oppia samalla uutta? Tämä tapahtuma on 
sinua varten! 
 
Aika                           Lauantai – sunnuntai 19.-20.5.2018 
 
Paikka                       Kylpylähotelli Yyteri, Sipintie 1, 28840 Pori 
 
Hinta                          Liitto maksaa kurssipaketin, ruokailut ja                          
                                  majoituksen kahden hengen huoneessa. Yhden  
                                  hengen huoneesta lisämaksu (33 euroa), joka 
                                  maksetaan suoraan hotellille. 
 
Ilmoittautuminen       Ilmoittautuminen viimeistään 18.4.2018   
                                  jässärin kautta. Ilmoita osallistumisestasi    
                                  myös koulutusvastaavalle. 
                                    
                                  Katso liitteestä lisätietoja!                               

   
Uusi jäsenetu:  
 
Tmi hieronta ja 
hyvinvointi Disa-Erika 
tarjoaa Jyty 
Jyväskylän jäsenille 
hierontaa alennetuin 
hinnoin. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jyty Jyväskylä ry   
Kotisivut: 
https://jyvaskyla.jytyliitto.
net/   
Facebook: 
https://www.facebook.co
m/JytyJyvaskyla  

mailto:vesa.vainiomaki@gmail.com
mailto:minna.sell@jkl.fi
http://www.jytyliitto.fi/fi/Sivut/default.aspx
https://jyvaskyla.jytyliitto.net/
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Jyty -lenkki maanantaina 26.3.2018 klo 18.10 
 
Ulla, Minna ja Jyty-koira Sanni lähtevät lenkille maanantaina 26.3.2018 klo 18.10 
Sataman kioskilta. 
 
Meidän matkaan mahtuu muitakin innokkaita 
ulkoilijoita ja ystävän tai/ja 
lemmikin voi ottaa myös mukaan. 

luksessanne 
            
                                        **************************************************** 
 
 

 

 
SINÄ jytyläinen, 
 
joka opiskelet tällä hetkellä tai valmistut tänä 
keväänä. 
 
Lähetä perusteltu hakemus 4.4.2018 
mennessä, miksi juuri sinut pitäisi palkita  
100 euron stipendillä. Lähetä sähköpostia 
yhdistyksemme puheenjohtajalle Minnalle 
minna.sell@jkl.fi  
 
Yhdistyksen hallitus päättää seuraavassa 
kokouksessa, ketkä ovat kaksi stipendin saajaa 
tänä keväänä. 

 
                       
 
 
 
      
 
 

Ruumiin ja hengen ravintoa 
 

 
 
 

 

mailto:minna.sell@jkl.fi


 
 

Tutustuminen Kynsi- ja hiusstudio Gristal ja Disa-Erika  
hieronta ja hyvinvointipalveluihin ke 18.4.2018 klo 17.00 – 19.00 
Gummeruksenkatu 9, Jyväskylä 

 
 Krista antaa meikkiopastusta ja vinkkejä kauneuteen. 
 Nina konsultoi hiusasioissa ja antaa vinkkejä hiusten 

hoitoon. 
 Erika ja Sanna kertovat hieronnasta ja antavat vinkkejä 

hyvinvointiasioissa. 
 Tarjolla pientä purtavaa ja tarjouksia. 

 
Mukaan mahtuu ilmoittautumisjärjestyksessä 35 jäsentä. Ilmoittautuminen 
viimeistään 9.4.2018 ja kerro samalla mahdolliset ruoka-aineallergiat  
ulla.pietilainen-soderholm@jkl.fi  
 
http://www.kauneussivut.fi/kauneushoitola/jyvaskyla/Gristal-Kynsi--ja-hiusstudio---
Kauneudenhoitopalvelut/  
 
https://www.facebook.com/hierontadisaerika/  
 
 
                                  ********************************************************** 
 

JÄSENALOITE 

Onko sinulla ajatus uudesta toimintamuodosta tai miten Jyty Jyväskylä ry voisi 
kehittää toimintaansa? Onko jotain, mitä Jyty Jyväskylä ry voisi mielestäsi järjestää, 
tarjota ja toteuttaa? 
Tee aloite kirjallisena. Se voi olla konkreettinen ehdotus tai vielä muotoaan hakeva 
idea.  
Lähetä aloitteesi ke 8.4.2018 mennessä hallituksen puheenjohtajalle 
minna.sell@jkl.fi. 
 
Aloite on tehtävä 30 päivää ennen kevät- ja syyskokousta. Aloite käsitellään 
hallituksen kokouksessa. Keväällä 2018 aloitteet käsitellään 11.4.2018 hallituksen 
kokouksessa. Kaikkia aloitteita ei luonnollisestikkaan pysytyä toteuttamaan, mutta 
ideat kuullaan hallituksessa tarkalla korvalla. 
 
 
 

Tutustuminen Kynsi- ja hiusstudio 

Gristal ja Disa Erika hieronta ja 

hyvinvointipalvelut  
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Jyty Jyväskylä ry:n kevätkokous 2018 Hotelli Verso  
 
                keskiviikko 9.5.2018 klo 18-21 
 
Tervetuloa Jyty Jyväskylä ry:n kevätkokoukseen 
Hotelli Versoon (Kauppakatu 35)  
 
Kevätkokouksessa käsiteltävät asiat: 
 käsitellään hallituksen antama edellisen 

vuoden toimintakertomus ja päätetään 
toimenpiteistä, joihin kertomus antaa aihetta. 

 käsitellään edellisen vuoden tilinpäätös ja 
tilintarkastajan lausunto, vahvistetaan 
tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille 
tilivelvollisille. 

 päätetään ylijäämän käyttämisestä/tappion peittämisestä 
 päätetään miten kokouskutsut julkaistaan 
 valitaan tarvittaessa jäsenyhdistyksen edustajat ja riittävä määrä varaedustajia 

Jytyn sen vaalipiirin kokoukseen, johon yhdistys kuuluu. 
 käsitellään jäsenaloitteet ja hallituksen vastaukset niihin 
 hyväksytään yhdistyksen uudet säännöt (Liittovaltuuston syyskokouksessa 2017 liiton sääntöjä 

muutettiin olennaisesti.) 
 
Juhlistamme 100 vuotiasta Jyty-liittoamme "Hattu"-teemalla. Illan tyylikkäin 
hattu palkitaan, palkinnon saajan päättää yhdistyksen pj. Minna Sell.  
Nautimme Duo De Lausas musiikista. Kevätkokouksen jälkeen tilaisuus jatkuu 
cocktail-tilaisuuden hengessä. Tarjolla kuohuviiniä, salaattia, suolainen piirakka, 
makeaa, kahvia, teetä sekä jaetaan drinkkiliput. Tilaisuus on jäsenelle maksuton, 
mutta jollet pääse paikalle, sinulta peritään ruokailun hinta 25 euroa.  
 
Tervetuloa mukavaan kokoukseen ja cocktail-tilaisuuteen, Jyty 100 
vuotta hengessä, etsi itsellesi mahtava hattu tilaisuuteen, viimeinen 
ilmoittautumispäivä kevätkokoukseen on 20.4.2018 
 

Ilmoittaudu tästä: https://goo.gl/forms/RtE1rD0GbgP585cP2  
 
 

• 

     Jyty Jyväskylän kevätkokous 
 

        

https://goo.gl/forms/RtE1rD0GbgP585cP2
https://pixabay.com/fi/hattu-karnevaali-baijeri-sininen-3100392/


 
 
 

Ähtäriin lauantaina 16.6.2018 
 
Lähdetään tutustumaan Panda –talon asukkaisiin ja 
samalla näemme muita Ähtäri Zoon eläimiä ja 
toivomme näkevämme myös eläinvauvoja. 
 
Sisäänpääsymaksu Panda –taloon ja eläinpuistoon on 
32 €/aikuiset (norm. verkosta ostettuna 36 e ja portilta 
39 e) ja 18 €/lapset 3-12 v (norm. verkosta ostettuna 21 
e ja portilta 24 e). 
Yhdistys tarjoaa bussikuljetuksen. Retki järjestetään, jos lähtijöitä on 
vähintään 20. 
 
Ähtärin eläinpuistossa on useampia nuotiopaikkoja omien eväiden syömiseen. 
Alueelta löytyy myös kahvio ja ruokailupaikkoja.  
Käy tutustumassa alueeseen www.ahtarizoo.fi 
 
Matkaan lähdemme yhteiskuljetuksella Harjukadun tilausajolaiturista klo 9.30 
(lähtöaikaan voi tulla vielä muutosta, josta ilmoitamme lähtijöille erikseen) ja perillä 
Panda –talolla meidän pitää olla klo 12.00. Panda –talon jälkeen siirrymme 
eläinpuistoon ja paluumatka kotiin alkaa klo 16.00. 
 
Sitovat ilmoittautumiset Ulla Pietiläinen-Söderholmille 25.5.2018 mennessä 
sähköpostilla ulla.pietilainen-soderholm@jkl.fi  ja häneltä saat maksuohjeet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Koko perhe Ähtärin 
eläinpuistoon 

 

http://www.ahtarizoo.fi/
mailto:ulla.pietilainen-soderholm@jkl.fi
http://www.ahtarizoo.fi/index.php/fi/zoo/elaimet/viirupollo


 

 

 

 

 

 

Juhlistetaan yhdessä Jytyn 100 vuotista taivalta 
ammattiliittona.  

Risteilylle osallistuu Jytyn jäseniä Jyväskylän,    
Jämsän, Keuruun, Laukaan, Muuramen, Mänttä-
Vilppulan, Saarijärven, Virtain ja Äänekosken 
yhdistyksistä. 

Yhdistyksille kilpailu: Keksikää yhtenäinen  
Teema Jyty 100 vuotta! Käyttäkää Teemaa 
bussissa/kokoustilassa/illallisella.                      
Esim. värit, pukeutuminen, asuste, oma paikkakunta, 
numerot.  

Paras yhdistys palkitaan Jyty Jopolla! -Palkinnon 
lahjoittajana Jytyliitto.  Voittajan valitsee Alueasiamies Satu Leivonsalo kokoustilassa 

ennen buffetillallista. 

Lähtö Tilausajolaiturista (Harjukatu 12) la 9.6. klo 12:15,                               
paluu su 10.6. klo 22 

Matkan hinta on Jyty Jyväskylän jäsenelle 45 euroa. Hintaan sisältyvät bussi-

kuljetukset Jyväskylästä, laivamatkat 2 hengen B-lk hyteissä, laivalla lauantaina 

tervetulotilaisuus ja alkumalja sekä illallisbuffee. 

 

ERITTÄIN SITOVAT ilmoittautumiset pe 30.3.2018 mennessä tästä linkistä: 

https://goo.gl/forms/aQZNQdPecXRzM8Uv1 

Ilmoittautumisessa kysytään seuraavat tiedot:  
a)  Sähköpostiosoite  
b)  Puhelinnumero 
c)  Nimi 
d) Syntymäaika 
e) Hyttikaveritoive 
f) Ilmoita paikka mistä tulet bussin kyytiin (Harjun tilausajolaituri, Keljon ABC:n ramppi 

pikavuoropysäkki, Muuramen Shell, Korpilahti linja-autoasema, Jämsä, Keuruu, Laukaa, 
Mänttä-Vilppula, Virrat, Äänekoski) 

 

Maksa osallistumismaksusi yhdistyksesi tilille: FI94 5290 0220 4883 14                
Viite 1216 

Matka maksetaan viimeistään eräpäivänä ma 16.4.2018  

Keski-Suomen alueen Seuturisteily  
Jyty 100 vuotta Helsinki-Tallinna 9.-10.6.2018  
m/s Silja Europalla 

https://goo.gl/forms/aQZNQdPecXRzM8Uv1


Matkan ohjelma la 9.6.2018 

Klo 12:15 lähtö tilausajolaiturista 

n. puolivälissä matkaa omakustanteinen tauko 

Klo 17 Helsinki/Länsiterminaali lähtöselvitys 

Klo 18:30 M/S Silja Europa lähtee Helsingistä 

Klo 19 Alkusanat, lasi kuohuviiniä ja kilpailun 
palkintojen jako kokoustila Teatteri Eurooppa 
(kansi 6) 

Klo 20:30 Buffetillallinen, Grande Buffet, kansi 
8 (Illalliseen sisältyvät ruokajuomat, olut, viini, 
vesi, virvokkeet ja kahvi, arvo 33 e) 

Omaa vapaa-aikaa 

su 10.6.2018: 

Klo 8-11:45 Mahdollisuus maihinnousuun Tallinnassa 

Klo 12:30 M/S Silja Europa lähtee Tallinnasta kohti Helsinkiä 

Klo 16 Laiva saapuu Helsinkiin 

Klo 16:30 Paluukuljetukset lähtevät  

n. puolivälissä matkaa omakustanteinen tauko 

Klo 22 Paluu omalle paikkakunnalle 

 

Matkan peruminen ei ole mahdollista ma 16.4.2018 jälkeen, matkatoimiston 
käytäntöjen vuoksi. Peruessasi osallistumisesi tuon ajankohdan jälkeen tulee 
jäsenen maksettavaksi risteilystä aiheutuvat kustannukset (yht. 88 euroa) 

Ota matkalle mukaan voimassaoleva passi tai henkilökortti ja iloinen 
mieli! 

 

 

 
 



   Yhdistyksen aktiivien esittely 
 
 
 
 
 

 
 
Kysymyksiä aktiiville yhdistyksen jäsenelle: 

1. Kuka olet ja tehtäväsi Jyty Jyväskylä ry:ssä? 

2. Miten olet päässyt/joutunut kyseiseen tehtävään? 

3. Miten toivoisit, että Jyväskylä ry kehittäisi toimintaansa? 

4. Jos saisit valita kenet tahansa maailmassa, kenet kutsuisit päivällisvieraaksi - ja miksi juuri 

hänet? 

5. Oletko kissa- vai koiraihminen? 

6. Motto?  

 

1.  Katri Aho, Kylän Kattauksen ruokapalvelutyönjohtaja. Jyty 

Jyväskylä ry:ssä olen hallituksen jäsen ja vapaa-aikatyöryhmässä. 

2.  Olen saanut kiinnostukseni ammattiyhdistystoimintaan jo 

kodinperintönä. Ilmoitin itse kiinnostukseni hallitustoimintaa 

kohtaan, kun yleensä näihin tehtäviin ei ole tunkua. 

3.  Yhteistyötä toisten yhdistysten kanssa, näkyvyyttä. 

4.  Hyvät ystävät. Mieluummin tarjoaisin heille 3 ruokalajin illallisen, 

kuten teenkin 1 – 2 kertaa vuodessa. Maailman parannusta hyvän 

ruuan ja juoman ääressä.   

5.  Olen eläinihminen. Itselläni oli vuosia sitten kissa, 8 kg painava 

brittiläinen lyhytkarva. Lapsuuden kodissani oli aina eläimiä. Jos nyt 

aikoisin hankkia jonkin eläimen, sen pitäisi olla suurikokoinen. Jos se olisi koira, niin 

doberman tai tanskandoggi. Jos kissa, niin ragdoll tai neva masquarade.    

6.  Eläinihmisenä, mottoni. Tassut kohti uusia seikkailuja. 

 

 

 

1.  Olen Terhi Kinnari, hallituksen jäsen. 

2.  Minua pyydettiin mukaan yhdistyksen toimintaan. 

3.  Näkyvällä sekä mukaansa tempaavalla markkinoinnilla nuoria 

opiskelijajäseniä lisää ja myös näkyvyys työpaikoilla tärkeää. 

Opiskelijajäseniltä voisi saada uusia ideoita toiminnan 

kehittämiseen. 

4.  Vanhempani, sisarukset sekä lapseni. Yhteinen hetki läheisten 

kanssa on voimauttavaa kiireen keskellä. 

5.  Eläimet on ihania vaan omaksi en ottaisi. 

6.  Sateen jälkeen paistaa aurinko.                            

 

 



 
 
 
Kysymyksiä aktiiville yhdistyksen jäsenelle: 
 

1. Kuka olet ja tehtäväsi Jyty Jyväskylä ry:ssä? 

2. Miten olet päässyt/joutunut kyseiseen tehtävään? 

3. Miten toivoisit, että Jyväskylä ry kehittäisi toimintaansa? 

4. Jos saisit valita kenet tahansa maailmassa, kenet kutsuisit päivällisvieraaksi - ja miksi juuri 

hänet? 

5. Oletko kissa- vai koiraihminen? 

6. Motto? 

 

 

 

 

1. Tuula Satosaari, hallituksen jäsen ja varaluottamusmies Konsernihallinto, 

Kaupunkirakenne, Liikelaitokset.                                                                                                                                                   

2. Minua pyydettiin näihin tehtäviin. 

3. Paljon on kehitetty toimintaa hallituksen taholta kuin myös tehty lähiympäristön yhdistysten 

kanssa yhteistyötä. Nuoret olisivat tervetulleita yhdistyksen toimintaan. 

4. Parhaan ystävän 

5. En kummankaan, en pysty itse pitämään eläimiä, mutta muilla ihan ok. 

6. Asioitten on tapana sujua tavalla tai toisella. 

 

 

 

 
  

Yhdistyksen aktiivien esittely 
jatkuu 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Yhdistys jatkaa huippusuosittua elokuvalipputarjousta ja myy edelleen Finnkinon elokuvalippuja 
edulliseen 5 euron kappalehintaan. Voit ostaa 4 lippua kerralla. 
  
Elokuvalippuja myyvien henkilöiden sähköpostiosoitteet: 

 hilkka.kallio@ksshp.fi  

 susanna.konu@jamk.fi  

 ulla.pietilainen-soderholm@jkl.fi   

 tanja.parker@jao.fi  

 heidi.heikkonen@jkl.fi 
 

                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 

                    Leffaan 
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Ulla Sinikka Sihvonen ulla.sinikka.sihvonen@jkl.fi  Jyväskylän kaupunki, pääluottamusmies 
työaika 3 päivää viikossa, ti-to. 
(Ulla Pietiläinen-Söderholm)     varapääluottamusmies 
 
Minna Sell minna.sell@jkl.fi     Konsernihallinto, Kaupunkirakenne, Liikelaitokset 
(Tuula Satosaari)                                 varaluottamusmies 
 
Ulla Pietiläinen-Söderholm ulla.pietilainen-soderholm@jkl.fi Perusturva 
(Anne M. Kauppinen)     varaluottamusmies 
 
Minna Arola minna.arola@jkl.fi     Sivistyspalvelut 
(Mikko Pajunen)      varaluottamusmies  
 
Sirpa Costiander sirpa.costiander@jkl.fi    Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy 
(Sinikka Sahi)      varaluottamusmies 
 
Liisa Ahonen  liisa.ahonen@jenergia.fi    Jyväskylän Energia Oy 
 
Sirpa Joensuusirpa.joensuu@gradia.fi      Jyväskylän koulutuskuntayhtymä 
(Anita Rautiainen)      varaluottamusmies  
 
Heljä Kautto helja.kautto@jamk.fi     Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy 
(Anne Rahkonen)      varaluottamusmies 
 
Katja Antikainen katja.antikainen@keskisuomi.fi    Keski-Suomen liitto 
(Mari Saalamo)      varaluottamusmies 
 
Hilkka Kallio hilkka.kallio@ksshp.fi    Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, plm 
(Eija Hiljanen)      varapääluottamusmies 
 
Matti Varis matti.varis@petajavesi.fi    Petäjäveden kunta 
(Jaana Nevanperä)      varaluottamusmies 
 
Johanna Pällijeff johanna.pallijeff@monetra.fi   Monetra 
         
Tiina Pennanen tiina.pennanen@jko.fi    Jyväskylän kristillinen opisto 
           
 

JÄSEN,  
Ota rohkeasti yhteyttä oman alan luottamusmieheen kaikissa työsuhteen 
ongelmissa tai mieltä askarruttavissa asioissa. Luottamusmies työskentelee 
sinua varten! 
 

 

Palveluksessanne 
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Laajavuori, Jyväskylä 
 

 
Laajavuori kylpylä: Maanantai - perjantai klo 7.00 - 14.00.  
Hinta 10,00 EUR/ henkilö/3 tuntia. Muina aikoina 14,00 EUR/ henkilö/3 
tuntia. 
Hinnat eivät sisällä uima-asua/pyyhettä. Sopimushinnat koskevat vain 
jäsenten omia henkilökohtaisia kylpyläkäyntejä. 
Laajavuori keilaus:  Maanantai – torstai klo 9.00 – 14.00   

Hinta 16,00 EUR/rata/55min   

Laajavuori hyvinvointikeskus:  -10 % alennus normaalihinnoista   

Laajavuori kuntosali:  Hinta 6,00 EUR/kerta  

Yllä mainitut arkihinnat eivät ole voimassa koululaisten lomasesonkeina, 
lukuun ottamatta kesälomaa. Lomasesonkeina noudatamme kylpylän 
osalta korkeampaa sopimushintaa (hinta muina aikoina), keilaus 
normaalihinnoin kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti.   
Maksuehdot:  Jokainen maksaa itse suoraan kylpylän kassalle.   

 

Koirauimala Aqua Barks: Kertauinti (35 EUR/krt) -15%  
Kauhatie 6, Jyväskylä 
http://aquabarks.com       

  
Sport Bar Silver keilarata -2 EUR    
Setäläntie 2, Muurame,  mailto:info@sportbarsilver.fi  

 Kauneuskeskus Essi tarjoaa luonnolliset noin vuoden kestävät 
kulmakarvat Microblading menetelmälle 250 € -10%, karvanpoisto 
sokeroinnilla esim. huuli, leuka, sääret, koko jalat jne. -10 %, 
volyymiripsien laitto 124 € -10 % ja varpaankynsien geelilakkaus 45 
€ -10%. Tarjoukset voimassa 1.1.18-31.3.2018. 
Vapaudenkatu 48-50, puh. puh. 050 353 5260 www.essi.fi 

 

Bellissima tarjoaa 31.5.18 asti ihonpudistuksen timattihionnalla 72 € 
(norm. 88 €) ja geelilakkaus 45 €. Opiskelijatyönä perjantaisin 
naamiohoito+kestovärit 39 € ja yksilöllinen kasvohoito 58 €.  
Saarijärventie 50, puh. (014) 214 560 

 Ravintola-Bar Ali Baba:  Lounas 8 EUR (normaali 9 EUR) ja muina 
aikoina -10%               
Yliopistokatu 21, puh. (014) 617 731 
 

 

RTV:  Alennus 12 % -  38 % tuotekohtaisesti; maaleista, tapeteista ja 
laminaateista. 
 
Ahjokatu 18, puh. (014) 449 1400 

 

 

Kukkakauppa Minnan Ruusupuu: Alennus -10 % 
Tapionkatu 15, puh. (014) 614 858, 050 590 0182 
info@minnanruuspuu.fi  

Jäsenkortilla alennuksia 
vuodelle 2017-2018 

  
 
 
 
 

http://aquabarks.com/
mailto:info@sportbarsilver.fi
http://www.essi.fi/
mailto:info@minnanruuspuu.fi


    Tmi hieronta ja hyvinvointi Disa-Erika ja Kynsi- ja hiusstudio Gristal: 
    45 min – 25 € (norm. 30 €) osahieronta,   
    60 min – 35 € (norm. 40 €) puolihieronta, 90 min – 50 € (norm. 55 €)  
    kokohieronta, 120 min – 65 € (norm. 75 €) kokohieronta. 
    Sarjakortit: 5 x 45 min – 115 €, 3 x 45 min – 70 €, 5 x 60 min – 165 €,  
    3 x 60 min – 100 €, 3 x 90 min – 140 € ja 5 x 90 min – 235 € 
    Hoitomuodot: klassinen hieronta, fascia tekniikat, nivelen liikkuvuuden 
    edistäminen ja met-venytykset. 

          Gummerruksenkatu 9, puh. 040 779 5300 
                                       erika.nurmela@disaerika.fi  
                                       https://www.facebook.com/hierontadisaerika/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                  
 
16.3.2018 
Hilkka Kallio 
tiedottaja                                                               

mailto:erika.nurmela@disaerika.fi
https://www.facebook.com/hierontadisaerika/

