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Ammatilliset opintopäivät ja enemmän irti Jytystä 

koulutukset 

12.-13.2.2022 Varhaiskasv. ja perhetyön amm. opintopäivät, Hämeenlinna 

26.-27.3.2022 Kirjastoalan ammatilliset opintopäivät, Oulu 

2.-3.4.2022 Ravitsemisalan amm.opintopäivät, Helsinki 

 

Tarkista koulutusten ajankohtainen tilanne Jytyliiton sähköisestä 

koulutuskalenterista. Siirrot, muutokset ja webinaareiksi muuttamiset löydät 

Jytyliiton sähköisestä koulutuskalenterista.                                                                                         

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@jyvaskyla.fi  

Ilmestynyt uusi koulutuskalenteri ja seuraa myös tapahtumakalenteria. 

 

Hyvinvointialuevalmistelun nettisivuilla on tietoa valmistelun etenemisestä. 

https://hyvaks.fi/keski-suomen-hyvinvointialue 

Ensimmäisten aluevaalien vaalipäivä on su 23.1.2022 

Ennakkoäänestysaika 12.-18.1.2022 

Suomen ensimmäiset aluevaalit käydään reilun kahden kuukauden kuluttua. Tulevien 

aluevaltuustojen tärkein tehtävä on vastata sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä 

pelastustoimen järjestämisestä eri puolilla Suomea. 

Äänestetään oikeat henkilöt päättämään tärkeistä, kaikkia koskevista asioista. 

Muistathan käyttää äänioikeuttasi!  

 

 
 
 
Jäsen! Päivitä 
muuttuneet tietosi. 
 
Kirjautumisohje Jytyn 
sähköisiin asiointipalveluihin 
(pdf)  

> Kirjaudu sähköisiin 
asiointipalveluihin tästä! 

 
 
Seuraa meitä myös 
 
Instagram 
https://www.instagram.com
/jyty_jyvaskyla/  
 
Twitter 
https://twitter.com/JJyvask
yla 
 
Facebook 
https://www.facebook.com/
JytyJyvaskyla 
 
Jyty Jyväskylä ry:n 
kotisivut 
https://jyvaskyla.jytyliitto.ne
t/   
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Syyskokous la 11.12.2021 Scandic Station Jyväskylä, Vapaudenkatu 79 

Ohjelma:  

Klo 14-14:30 Syyskokous, päätettävänä sääntömääräiset asiat, mm. Talousarvion vahvistaminen vuodelle 22, 

Jäsenmaksujen suuruudet, hallituksen jäsenten valinnat. 

Klo 14:30-15:30 Hyvinvointitunti Iwellon järjestämänä, Mukavaa yhdessä tekemistä ja leikkimielistä kisailua 

hyvinvointirastien merkeissä. Haastetaan aivoja, pistetään kroppaa likoon ja puhalletaan yhteen hiileen.  

Klo 15:45-17 Ruokailu ja kaksi kaatoa viiniä (Valkoviini: Cesari Pinot Grigio delle Venezie, Italia, Punaviini: Couvent des 

Jacobins Pinot Noir, Ranska) 

TALVIBUFET  
Alkuruokia 
Vihersalaattia ja sitruuna-passionvinegrettiä L, G 
Siianmätimoussea, punasipulia ja pikkublinejä L 
Kana-caesarsalaattia L 
Päärynä-aurajuustosalaattia ja paahdettuja siemeniä L, G 
Balsamico-herkkusieniä L, G 
Savuporo-leipäjuustosalaattia L, G  
Leipävalikoima, voita ja levitettä 
 
Pääruoat 
Tahinilla maustettuja uunipunajuuria ja sitruuna-basilikajogurttia L, G 
Paahdettua nieriää ja sahramikermaan muhennettua fenkolia L, G 
Puikulamuusia L, G 
Kauden parhaita vihanneksia L, G 
 
Jälkiruoka 
Creme Caramel ja appelsiinia L, G 
 
 
Ilmoittaudu 26.11.2021 mennessä tästä linkistä.  
 
Omavastuu 5 euroa, maksu FI94 5290 0220 4883 14 ja viitenumero 1630 Jyty Jyväskylä ry, 7.12.21 mennessä. 

 
Osallistujien kesken arvotaan 20 euron S-lahjakortti! 

__________________________________________________________________ 

  

Joulukranssikurssi Äänekoskella ti 7.12.21 
 
Ruokailu ennen tapahtumaa klo 15:30-16:30 Pitseria Boronissa, Kauppakatu 23, Äänekoski. 
Joulukranssikurssi Kokon puutarhalla, klo 17-19, Tärttämäentie 322, Äänekoski. 
Omavastuu 5 euroa, minimi osallistuja määrä 6 jäsentä.  
Ilmoittautumiset 28.11.21 mennessä sähköpostiin merja.lahteinen@aanekoski.fi 
 
 
 
 

 
 

 

 

Tapahtumat 
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Jyty Jyväskylä ry on myös Facebookissa! 

Tiesithän, että Jyty Jyväskylä ry on myös Facebookissa ja Instargaramissa. Ota Jytyn sosiaalisen 

median kanavat seurantaan ja pysy ajan tasalla ajankohtaisista uutisista! 

Jyty Jyväskylä ry arpoo 100 € arvoisen lahjakortin ravintola Kissanviiksiin, kun yhdistyksen 

sivuilla on 500 tykkääjää.  Käy tykkäämässä sivuista ja kutsu myös kaverisi mukaan!  

https://www.facebook.com/JytyJyvaskyla  

Käy tutustumassa myös muihin Jyty Jyväskylän sosiaalisen median kanaviin. Löydät meidät 

Faceebookin lisäksi myös Instagramista ja Twitteristä. 

Instagram: jyty_jyvaskyla 

Twitter: Jjyvaskyla 

 

___________________________________________________________________ 

Jyty Jyväskylä ry täyttää 80 vuotta ensi vuonna! 

Tulethan juhlimaan kanssamme la 23.4.2022.  

Ajankohtaista 
 

        

https://www.facebook.com/JytyJyvaskyla


 

 

                                           

Finnkinon elokuvaliput 

Yhdistys jatkaa huippusuosittua elokuvalipputarjousta ja myy edelleen Finnkinon elokuvalippuja 

edulliseen 5 euron kappalehintaan. Voit ostaa 4 lippua kerralla. 

Elokuvalippuja myyvien henkilöiden sähköpostiosoitteet: 

• eija.hiljanen@ksshp.fi  

• ulla.pietilainen-soderholm@jyvaskyla.fi  

• susanna.lehtonen@jamk.fi  

• jyrki.heinanen@gradia.fi  

• merja.lahteinen@aanekoski.fi  

 

Huom! Yhdistyksen tämänhetkiset leffaliput ovat voimassa 29.12.21 saakka. Tarkempaa tietoa 

Finnkinon verkkosivuilta. Ennen uusien lippujen tilaamista on tärkeää saada käytettyä nykyiset 

liput. Tästä johtuen, sinun on mahdollista ostaa kerralla 8 lippua, jos arvelet, että ne tulevat 

käytettyä voimassaoloajan puitteissa. 

 

Kino Hirvi ja Pyhälahden Navettakino 

Yhdistys tarjoaa elokuvalipputarjouksen myös Äänekosken Kino Hirveen ja Pyhälahden 

Navettakinoon Konnevedellä. Elokuvalipun hinta on 6 euroa/kpl. Etu on kaikkien Jyty Jyväskylä 

ry:n jäsenten käytettävissä.  

Elokuvalippuja myyvien henkilöiden sähköpostiosoitteet: 
 

• merja.lahteinen@aanekoski.fi 

• katri.tabbal@aanekoski.fi  
 

Huomioithan, että edellä mainitut henkilöt myyvät elokuvalippuja vapaaehtoisperiaatteella, joten 

mahdollisista poissaoloista tai muusta vastaavasta syystä elokuvalippujen toimituksessa saattaa 

esiintyä viiveitä. Joten tilaathan elokuvaliput myyjältä hyvissä ajoin, ennen tarvitsemaasi 

ajankohtaa. 

Elokuvalippujen osalta on havaittu väärinkäytöksiä, siten että lippuja on myyty eteenpäin. 

Elokuvalippuetu on tarkoitettu Jyty Jyväskylä ry:n jäsenille ja heidän perheenjäsenilleen. Lippujen 

edelleen myynti on ehdottomasti kielletty ja yhdistys seuraa tarkasti lippujen myyntiä ja tätä etua 

voidaan joutua rajoittamaan, jos väärinkäytöksiä ilmenee lisää. 

Leffaan 
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Ulla Sinikka Sihvonen ulla.sinikka.sihvonen@jyvaskyla.fi  Jyväskylän kaupunki, pääluottamusmies 
työaika 3 päivää viikossa, ti-to. 
(Minna Sell)        varapääluottamusmies 
 
Minna Sell minna.sell@jyvaskyla.fi     Konsernihallinto, Kaupunkirakenne, 
Liikelaitokset 
                    
Ulla Pietiläinen-Söderholm      Sosiaali- ja terveyspalvelut 
ulla.pietilainen-soderholm@jyvaskyla.fi      
 

Minna Arola minna.arola@jyvaskyla.fi    Sivistys Jyväskylän kaupunki, 

varhaiskasvatus, perusopetus ja nuorisopalvelut 

 

Anne Karjalainen anne.karjalainen@jyvaskyla.fi   Sivistys Jyväskylän kaupunki, kirjasto, 
teatteri, sinfonia, museot ja liikunta   
 
Sinikka Sahi sinikka.sahi@jva.fi               Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy 
(Katja Hietala)       varaluottamusmies 
 
Jyrki Heinänen jyrki.heinanen@gradia.fi       Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, Gradia, plm  
 
Anne Rahkonen anne.rahkonen@jamk.fi      Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy 
 
Katja Antikainen katja.antikainen@keskisuomi.fi     Keski-Suomen liitto 
(Mari Saalamo)      varaluottamusmies 
 
Eija Hiljanen eija.hiljanen@ksshp.fi      Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, plm 
(Nina Pieviläinen)      varapääluottamusmies 
 

Erja Ahola erja.ahola@petajavesi.fi    Petäjäveden kunta, plm 
 
Marita Joutsen marita.joutsen@monetra.fi   Monetra Keski-Suomi Oy 
 
Merja Lähteinen merja.lahteinen@aanekoski.fi   Äänekosken kaupunki, plm 
 
Hannamaija Penttilä hannamaija.penttila@poke.fi   Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto (Poke) 
(Pertti Gustafsson)      varaluottamusmies 
 
 

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

Palveluksessanne v. 2021 

 
 

 
 
 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vikingline.fi%2Fglobalassets%2Fdocuments%2Ftemp%2Ffpkry-2020-kevat.pdf&data=02%7C01%7C%7C4d2085bbf570453a8f7408d778b08597%7Cfc34d05ca2f24ac289c5b44f3a9f451c%7C0%7C1%7C637110571865918828&sdata=dhF3uQfIvdshjQLObRP1wUzVOmaQNQ6f20NknwSjZ8s%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vikingline.fi%2Fglobalassets%2Fdocuments%2Ftemp%2Ffpkry-2020-kevat.pdf&data=02%7C01%7C%7C4d2085bbf570453a8f7408d778b08597%7Cfc34d05ca2f24ac289c5b44f3a9f451c%7C0%7C1%7C637110571865918828&sdata=dhF3uQfIvdshjQLObRP1wUzVOmaQNQ6f20NknwSjZ8s%3D&reserved=0
mailto:ulla.sinikka.sihvonen@jyvaskyla.fi
mailto:minna.sell@jyvaskyla.fi
mailto:ulla.pietilainen-soderholm@jyvaskyla.fi
mailto:minna.arola@jyvaskyla.fi
mailto:anne.karjalainen@jyvaskyla.fi
mailto:sinikka.sahi@jva.fi
mailto:jyrki.heinanen@gradia.fi
mailto:anne.rahkonen@jamk.fi
mailto:katja.antikainen@keskisuomi.fi
mailto:eija.hiljanen@ksshp.fi
mailto:erja.ahola@petajavesi.fi
mailto:marita.joutsen@monetra.fi
mailto:merja.lahteinen@aanekoski.fi
mailto:hannamaija.penttila@poke.fi


Jäsenkortilla alennuksia 
vuodelle 2021 
  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Laajavuori kylpylä: Maanantai - perjantai klo 7.00 - 14.00. Hinta 11,00 

EUR/ henkilö/3 tuntia. Muina aikoina 15,00 EUR/ henkilö/3 tuntia  

Hinnat eivät sisällä uima-asua/pyyhettä. Sopimushinnat koskevat vain 

jäsenten omia henkilökohtaisia kylpyläkäyntejä. 

Laajavuori keilaus: -20 % normaalihinnoista.   

Hieronta: -10 % normaalihinnoista. 

Studio AK Laajavuori: -10 % lisäpalveluista koodilla laajavuori10 

-10 % Studio Line-hiustuotteista koodilla laavuori 

Edut ovat voimassa esittämällä jäsenkortti kylpylän vastaanotossa, 

sisääntulon yhteydessä. Etu on henkilökohtainen eikä etuhinnat ole 

voimassa koululaisten loma-aikoina, poislukien kesäloma. Etu 

myönnetään normaalihinnasta, eikä sitä voi yhdistää muihin etuihin tai 

alennuksiin. 

Maksuehdot:  Jokainen maksaa itse suoraan kylpylän kassalle ja näyttää 

Jytyn jäsenkortin.  

  

 Keilahalli Pankkari Bowling, -5% alennus normaalihinnasta 

jäsenkorttia esittämällä. 

Alennus päivä- ja iltahinnoista, ei koske hohtokeilausta. 

Vanha Vaasantie 462, Äänekoski 

 

 Kauneuskeskus Essi tarjoaa kaikista tuotteista ja hoidoista -10 %  

Vapaudenkatu 48-50, puh. puh. 050 353 5260 www.essi.fi 

 

 

  

RTV:  Alennus 12 % -  38 % tuotekohtaisesti; maaleista, tapeteista ja 

laminaateista. 

Ahjokatu 18, puh. (014) 449 1400 

 

http://www.essi.fi/


 
 
 
 
 
 
15.11.2021 
Minna Sell, tiedottajan sijainen                                                          

 

 

 

 

 

 

Kukkakauppa Minnan Ruusupuu: Alennus -10 %  

Tapionkatu 15, puh. (014) 614 858, 050 590 0182 

info@minnanruusupuu.fi  

  

Kukkakauppa Pajunkukka, Äänekoski  

-10% alennus jäsenille kukista ja viherkasveista. 

Kauppakatu 10, 44100 Ääneskoski. Puh. 014 522 076 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tmi Disa-Erika 

Hieronta hinnasto 2021 

• 50 min – 38 € (norm. 65 €)  

• 75 min – 58 € (norm. 98 €)   

• 110 min – 70 € (norm. 130 €)  

Hoitomuodot: klassinen hieronta, fascia tekniikat, nivelen liikkuvuuden 

edistäminen ja met-venytykset. 

Yliopistonkatu 19, puh. 0600-12811 (ma-pe 9-17) (0,39€/min+pvm)                         

https://nettivaraus6.ajas.fi/fi/5631855669d9?offices=1&employees=478                                

Huomaathan, että koronavirustilanne on saattanut vaikuttaa yllä 

mainittujen yritysten palvelujen tarjontaan. Tarkista ajankohtainen tilanne 

ko. yrityksen verkkosivuilta. 

 

Hollywood Bowling & Billiards 

Alennus keilaradan hinnasta -10% jäsenkorttia näyttämällä Sunnuntai-

Torstai. 

Kauppakatu 37, 40100 Jyväskylä 

http://www.hollywoodbowling.fi/ 
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