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Jyty Jyväskylä tiedottaa 
 

       Jäsentiedote 1/2018  
Tiedottaja Hilkka Kallio 17.1.2018 

 
 
 
 
 
                             

   

Hyvä että kuohut ovat ehtineet laskea Suomi 100-vuotta 

itsenäisyyspäivän maljoista, kun suuntaamme jo toiseen 

suureen juhlavuoteen. Jytyliitto on kunta-alan vanhin 

pääsopija-järjestö ja tänä vuonna 100-vuotinen taival 

tulee näkymään monella tapaa myös yhdistyksemme 

toiminnassa. 
                 
KAIKILLE AVOINTA KOULUTUSTA VUONNA 2018 

Ammatillinen koulutus: 

28.–29.4.18  Koulunkäynninohjaajien ammatilliset opintopäivät     

Hämeenlinna Koulutusosasto, ilm. 2.4.18 mennessä 

15.-16.3.18 Välinehuollon ammatilliset koulutuspäivät 

Tampere Jytyn yhteistyöjäsenyhdistyksien järjestämää, lisätietoa Tomi Engström     

p. 020 789 3726 

22.-23.3.18 Terveydenhuollon sihteerit ry:n koulutuspäivät 

Seinäjoki Jytyn yhteistyöjäsenyhdistyksien järjestämää, lisätietoa Tomi Engström 

 p. 020 789 3726 

Järjestökoulutus: 

17.-18.3.18 Jytyä oppilaitoksiin (Jyty agentti)           

Kuopio järjestöosasto, ilm. 10.2.18 mennessä    

Työhyvinvointikoulutus: 

14.–15.4.18 Työhyvinvointipäivät                                                    

Ikaalinen Länsi-Suomen aluetsto, ilm. 18.3.18 mennessä 

 

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

Tulevissa 
tiedotteissa: 
 

 
 
Tosielämän Room 
escape-peli 
keskiviikkona 
21.3.2018 
https://www.mysteeri.
com/  
 

 
Jyty Jkl:n 
Kevätkokous 9.5.2018 
Jytyn 100-vuotta 
juhlateemalla 
Versossa 
 
Huom! Luethan 
tiedotteen kaikki 11 
sivua, ettei mene jokin 
mukava tilaisuus sivu 
suun. 
 
Jyty Jyväskylä ry 
Kotisivut: 
https://jyvaskyla.jytyliitto
.net/   
Facebook: 
https://www.facebook.c
om/JytyJyvaskyla  

mailto:vesa.vainiomaki@gmail.com
mailto:minna.sell@jkl.fi
https://www.mysteeri.com/
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https://jyvaskyla.jytyliitto.net/
https://jyvaskyla.jytyliitto.net/
https://www.facebook.com/JytyJyvaskyla
https://www.facebook.com/JytyJyvaskyla


alveluksessann 

 
Jyty -lenkki torstaina 25.1.2018 klo 18.00 
 
Ulla, Minna ja Jyty-koira Sanni lähtevät lenkille 
torstaina 25.1.2018 klo 18 Lutakon portaiden luota. 
 
Meidän matkaan mahtuu muitakin innokkaita ulkoilijoita 
ja ystävän tai/ja 
lemmikin voi ottaa myös mukaan. 

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

KERRANKIN ON MAHDOLLISUUS OPETELLA RUSKEAN KASTIKKEEN TEKOA! 

Peruskotiruokakurssi tiistaina 20.2.2018 klo 17.00 -20.30 Keski-Palokan koulu, 
kotitalousluokka, Saarijärventie 56. Opettajana kotitalousopettaja Sirkka Liias-
Heikkinen 
 
Nyt kaikki valmistamaan ruskeaa peruskastiketta sekä lisäksi tehdään ryhmissä 
kastikkeelle kaveri esim. lihaa, kasviksia, salaattia ja jälkiruokaa. 
 
Omavastuu 10 euroa ja ilmoittautumiset 9.2.2018 mennessä. Ilmoita samalla 
myös mahdolliset allergiat ulla.pietilainen-soderholm@jkl.fi Ilmoittautumisen jälkeen 
saat ohjeet omavastuun maksamiseksi. Tämä kurssi toteutuu kun osallistujia 
min/max 16 henkilöä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jyty-lenkki ja 

peruskotiruokakurssi 
 

 
 
 

 

mailto:ulla.pietilainen-soderholm@jkl.fi
https://pixabay.com/fi/kokkare-perunanyyttej%C3%A4-kastike-2776725/


      Tupaswillan Mahtisavusauna       
       ja turvehoito 
 
 
 
 

 
 
 
 

Tupaswillan Mahtisavusauna, Ränssintie 5, lämpiää ke 7.3.2018 klo 17.00 
 
”Tupaswillan mahtisavusauna valittiin Suomen parhaaksi yrityssavusaunaksi 2016. 
Raati arvosti löylyn tasaista laatua ja saunatilan ihanteellisia mittasuhteita. 
Mahtisaunan lämpö on erikoisen pehmeä”. Pulahdus avantoon kruunaa 
saunaelämyksen. 
 
Hoitoturve on puhdas tutkittu luonnontuote. Koulutetun turvehoitajan opastuksella 
tehdään itselle rentouttava turvehoito saunan lämmössä. 
 
Mahtisavusaunassa on kaksi pukuhuonetta ja suihkutilaa, joten tarvittaessa sauna 
toimii yhteissaunana uimapuvulla. 
 
Saunomisen jälkeen noutopöydästä kahvi/tee/mehu, tuoretta leipää, levitteet 
ja suolakurkkua. 
 
Saunojilla tulee olla mukana pyyhe, saunajalkineet ja juomapullo. 
 
Omavastuu 15 euroa jäseneltä ja ei-jäsen 30 euroa. 
 
Kuljetukset omilla autoilla kimppakyydein. 
 
Ilmoittautumiset viimeistään 23.2.2018 sinikka.sahi@jkl.fi  
llmoittautumisen jälkeen saat tiedot omavastuun maksamista varten. 
 
Sauna lämmitetään, jos lähtijöitä on vähintään 20 ja lauteille mahtuu enintään 30. 
 

 
 

mailto:sinikka.sahi@jkl.fi
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     Nuorisotyön ja koulunkäynnin 
     ohjaajien ammattiala-ilta               

 

        

 
 
 
 
 
 
 

 
Nuorisotyön ja koulunkäynin ohjaajien ammattiala-ilta  
maanantaina 19.3.2018 klo 16.30 – 18.30 
Hotelli Scandic, Vapaudenkatu 73, Jyväskylä 
 
Alla olevasta linkistä ilmoittaudutaan SITOVASTI ammattiala-iltaan 24.2.2018 
mennessä. Mukaan voit ottaa myös ei-Jytyläisen kollegan, ilmoita hänet mukaan 
samalla. 
Lomakkeen täyttäminen on jo ilmoittautuminen tilaisuuteen, joten illasta ei tule 
erillistä vahvistusta. 
 
Ammattialailta on ilmainen osallistujille. 
 
Ohjelma: 
 
 salaattiateria 
 alkusanat: Jyty:n Länsi-Suomen alueasiamies Satu Leivonsalo tai sivistyksen 

luottamusmies Minna Arola 
 Iwello:  

Oma ja nuorten hyvinvointi sekä some 

 Miten voin hyvin jatkuvassa sometulvassa? 

 Millä keinoilla rakennetaan työ- ja vapaa-aika tasapainoon? Miten voin 
palautua paremmin? 

 Miten valmennan myös nuoria hallitsemaan arkea some-maailmassa? 
 

 

TÄYTÄ LOMAKE 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSMBuzL58iw6N_YZg30N-ZqDaY-FuJ4y91KtzuEyz1zqK6kg/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link


 
 

 

 

 

 

 

 

Juhlistetaan yhdessä Jytyn 100 vuotista taivalta 
ammattiliittona.  

Risteilylle osallistuu Jytyn jäseniä Jyväskylän,    
Jämsän, Keuruun, Laukaan, Muuramen, Kivijärven, 
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 12:00,                               
paluu su 10.6. n. 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,  
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 12:00 lähtö tilausajolaiturista 

n. puolivälissä matkaa omakustanteinen tauko 

Klo 17 Helsinki/Länsiterminaali lähtöselvitys 

Klo 18:30 M/S Silja Europa lähtee Helsingistä 

Klo 18:45 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 
 

 
 
 
 

 
YHDISTYKSEN UUSI HALLITUS V. 2018 JA MUUT TOIMIJAT LIITTEENÄ! 
 
Kysymyksiä aktiiville yhdistyksen jäsenelle: 

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

2. Miten olet päässyt/joutunut kyseiseen tehtävään? 

3. Miten toivoisit, että Jyty 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. Olen Minna Sell, Jyty Jyväskylä ry:n puheenjohtaja ja 

konsernihallinnon, kaupunkirakenteen ja liikelaitosten luottamusmies. 

2. Aloitin Jyty Jyväskylä ry:n hallituksessa jäsenenä v. 2015 alusta ja 

sain tutustua rauhallisessa tahdissa hallituksen työskentelyyn. 

Vuoden 2016 syksyllä minua pyydettiin pj:n sekä luottamusmiehen 

tehtäviin seuraavan vuoden alusta ja olen ollut hyvin tyytyväinen 

tehtäviini sekä omaan suoritukseeni. Meillä on myös hallituksessa 

kiva tekemisen meininki.  

3. Olisi hyvä tutustua paremmin jäsenistöön tapahtumissa tai kyselyiden 

kautta. Nuoriso- ja opiskelijatoiminnan kehittäminen.  

4. Freddie Mercuryn. Ihailen hänen karismaansa ja lauluääntään.  

5. Meidän perheessä on kohta vuoden ikäinen Klippan perhoskoira, joka on vienyt sydämeni. 

Perheessämme on ollut aiemmin myös kissa, marsuja ja hamstereita, joten voisi sanoa, 

että olen eläinihminen. 

6. Yhdessä onnistumme. 

 
 

1. Olen Anne Kauppinen Jyty Jyväskylän hallituksen jäsen ja 

varapuheenjohtaja sekä perusturvan varaluottamusmies. Lisäksi olen 

Jytyn liittovaltuuston jäsen sekä STTK:n edustajiston jäsen.  

2. Työkaverini houkutteli minut vuosia vuosia sitten mukaan Jyty 

Jyväskylän toimintaan ja nuorisotoiminnan kautta pääsin mukaan 

hallitustyöskentelyyn.  

3. Jaa-a, ehkä toivon toiminnan kehittyvän jäsentemme parhaaksi 

edunvalvonnalla sekä työelämälähtöisiä koulutuksia tarjoamalla. 

Hyviä jäsenetuja unohtamatta. Elämme muutoksen aikoja työelämässä ja koen, että meidän 

jytyläisten tulisi olla tiiviisti yhdessä. Yhteiset tapahtumat ovat sen vuoksikin tärkeitä. 

4. Vaikea valinta, mutta valtaan vähän poikkeuksellisempi päivällisvieras Madventuresista 

tuttu Riku Rantala. Hän ei olisi varmaankaan liian kranttu ruuan suhteen eikä aika kävisi 

pitkäksi hänen matkailukokemuksia kuunnellessa. Varmasti viihdyttävä ilta! 

5. Ehdottomasti koiraihminen! 

6. Elämä on liian lyhyt hukattavaksi, joten elä se täysillä! 



Yhdistyksen aktiivien esittely 
jatkuu 

 
 
 
 
 

 
 
Kysymyksiä aktiiville yhdistyksen jäsenelle: 

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

2. Miten olet päässyt/joutunut kyseiseen tehtävään? 

3. Miten toivoisit, että Jyty 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. Ulla Sinikka Sihvonen, pääluottamusmies (60 %) 
2. Olin varapääluottamusmies vuosia ja kun edellinen pääluottamusmies jäi 

eläkkeelle, eikä ollut halukkaita jonossa, minut valittiin sopuvaaleilla. 
3. Edunvalvontatyö voisi olla enemmän esillä, esim. liitosta tullutta 

materiaalia voisi käydä enemmänkin läpi hallituksen kokouksissa 
4. Omat aikuiset lapset 
5. Olen sekä kissa- että koiraihminen. Ja lintu-, lammas-, hevos-, ötökkä- 

yms. ihminen 
6. Motto: ei mottoja 

 

 

 

1.   Olen Ulla Pietiläinen-Söderholm. 
 Olen hallituksen jäsen, vapaa-aikatoimikunnan vetäjä, Jyväskylän   

kaupungin perusturvan luottamusmies ja varapääluottamusmies        
2. Oma kiinnostus ja aktiivisuus. 
3.  Toimintaa on kehitetty koko ajan. 
4.  Kutsuisin hyviä ystäviä päivälliselle. Välillä ystäviä tapaa vähän liiankin 

harvoin. 
5.  Olen koiraihminen 
6.  Eiköhän me tästäkin selvitä! 

   



• 
 
 

 

        

 

Leffaan 

            
 

 
 
 
 
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 

 minna.arola@jkl.fi (myynti vain käteisellä) 
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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 Joensuu sirpa.joensuu@jao.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 9,50 EUR/ henkilö/3 tuntia. Muina aikoina 13,50 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 menetelmällä 250 € -10%, karvanpoisto 
sokeroinnilla esim. huuli, leuka, sääret, koko jalat jne. -10 % ja 
varpaankynsien geelilakkaus 45 € -10%. Tarjoukset voimassa 1.1.-
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 2018 
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