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Ammatilliset opintopäivät ja enemmän irti Jytystä 

koulutukset 

Loppuvuoden koulutuksia ja tapahtumia on siirretty/peruttu. Tarkista 

ajankohtainen tilanne Jytyn koulutus- ja tapahtumakalenterista.                                                                                                      

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  

Seuraa myös Jytyn nettisivujen koulutuskalenteria ja tapahtumakalenteria. 

 

Koronavirusinfo 

Jyty tiedottaa verkkosivuillaan jäseniään koronavirustilanteesta ja sen 

vaikutuksista työhön. Sivustolle kootaan laajasti koronavirukseen liittyvää 

tiedotusmateriaalia.  

Pääset sivustolle tästä linkistä. 

 

Jäsenaloite 

Miten Jyty Jyväskylä ry voisi sinun mielestäsi kehittää toimintaansa tai 
voisi kehittyä yhdistyksenä? Tuo esille omia ajatuksiasi ja toiveitasi, miten 
voisimme vielä paremmin valvoa etujasi työelämässä? Mitkä asiat ovat 
sinulle tärkeitä, mihin asioihin meidän tulisi puuttua ja vaikuttaa?  
 
Tee aloite kirjallisena. Lähetä aloitteesi 4.11.2020 mennessä hallituksen 
puheenjohtajalle minna.sell@jyvaskyla.fi. Aloite on tehtävä 30 päivää 
ennen kevät- ja syyskokousta. Syksyn 2020 aloitteet käsitellään 
hallituksen marraskuun kokouksessa sekä syyskokouksessa 5.12.2020.  
Tapahtumaehdotukset voi toimittaa vapaa-ajan toimikunnan vetäjä Ulla 

Pietiläinen-Söderholmille, ulla.pietilainen-soderholm@jyvaskyla.fi. 

 
 
 
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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Jytyn uusi liittovaltuusto on valittu! 

Jytyn uuteen liittovaltuustoon valittiin suoralla jäsenvaalilla 37 jäsentä. Jyty-vaalien äänestysaika 

oli 25.9.–8.10. ja ehdokkaita oli 76. 

Jyty Jyväskylä ry:n jäsen Nea Kähkönen valittiin Länsi-Suomen alueelta liittovaltuustoon. Onnea 

vielä kerran Nea ja kiitos kaikille äänestäneille. 

Liittovaltuustovaalien tuloksista pääset lukemaan tästä linkistä.  

 

Luottamusmiesvaalit. Ehdokasasetteluaika on alkamassa. Seuraa 

sähköpostiasi. 

Jytyn luottamusmiesvaalit 2020 järjestetään 

marraskuun loppuun mennessä jytyläisillä 

työpaikoilla.  

Vaaleissa valitaan pääluottamusmiehet ja 

luottamusmiehet sekä heidän varaedustajansa.  

Luottamusmiesten toimikausi on liittohallituksen 

päätöksellä neljä vuotta 1.1.2021–31.12.2024. 

Luottamusmiehenä sinulla on mahdollisuus 

vaikuttaa merkittävässä tehtävässä niin oman 

ammattiliittosi kuin työyhteisösi ytimessä. 

Kiinnostuitko luottamusmiehen tehtävästä? Ota yhteyttä yhdistyksen puheenjohtaja Minna Selliin, 

minna.sell@jyvaskyla.fi.  

_____________________________________________________________________________ 

Jytyliiton webinaarit 

Jytyliitto tarjoaa jäsenilleen monipuolisia webinaareja ja koulutuksia etäyhteyksin.  

Tarjolla on muun muassa ammatillista koulutusta sekä työelämätaitojen webinaarisarja. Käy 

tutustumassa webinaaritarjontaan ja ilmoittaudu mukaan Jytyliiton verkkosivuilla. 

 

Työeläkekoulut webinaarina 28.10.20 klo 17-18:15 

Työeläkekouluissa paneudutaan selkokielisesti työeläkejärjestelmään ja sen tulevaisuuteen sekä 

ajankohtaisiin eläkeasioihin. Alueellisten työeläkekoulujen kohderyhmänä ovat maakunnissa toimivat 

ammattiliittojen luottamushenkilöt, työsuojeluvaltuutetut, toimihenkilöt ja hallinnon jäsenet sekä aktiivit. 

Lisätietoja ja ilmoittautuminen Työeläkevakuuttajat Tela ry:n verkkosivuilta tästä linkistä.  

Ajankohtaista 
 

        

https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/jytyn-uusi-liittovaltuusto-on-valittu.aspx
mailto:minna.sell@jyvaskyla.fi
https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/Sivut/default.aspx
https://www.tela.fi/tyoelakekoulu?utm_source=Tela:+Yll%C3%A4tt%C3%A4v%C3%A4tk%C3%B6+v%C3%A4est%C3%B6politiikan+suuret+kysymykset%3F+%2F+Vaikka+keppi+olisikin+kannustin%2C+el%C3%A4kej%C3%A4rjestelm%C3%A4n+perusperiaatteita+ei+pid%C3%A4+unohtaa+%2F+K%C3%A4yk%C3%B6+ik%C3%A4%C3%A4ntyneen+henkil%C3%B6n+palkkaaminen+kalliiksi%3F&utm_medium=email&utm_campaign=Uutiskirje+elokuu+2020


 

 

Liity Jyty Jyväskylä ry:n jäseneksi ja saat leffaliput 

Kaikki yhdistyksen jäseniksi loka-, marras- ja joulukuun aikana 

liittyneet saavat kaksi Finnkinon elokuvalippua ja herkkulippua. 

Jäseneksi liityt kätevästi Jytyliiton nettisivujen kautta, pääset 

liittymissivulle tästä linkistä.   

 

Marraskuussa Jyty Jyväskylä ry:n jäsenille on tarjolla syksyn piristykseksi 

mukava mysteerielokuvaelämys!  

Ilmoittaudu mukaan keskiviikkona 25.11.2020 klo 17.45 alkavaan mysteerinäytökseen oheisella 

lomakkeella. Ilmoittautumisen jälkeen olet ilmoittautunut sitovasti arvuuttelemaan yhdessä muiden 

Jytyläisten kanssa, onko luvassa seikkailua, draamaa vai naurua.. tai ehkäpä niitä kaikkia! 

Osallistujille tarjotaan elokuvaliput sekä herkkulippu illan näytökseen (s-koon popparit ja limppari) 

Finnkinon infoa mysteerinäytöksestä: 

• Mysteerinäytöksen elokuva on nimensä mukaisesti katsojille mysteeri, aina siihen asti kun 

näytös pyörähtää käyntiin.  

• Kaikki Mysteerinäytökset ovat aina ennakkonäytöksiä, joten näet ensimmäisten joukossa 

elokuvan, joka on pian kaikkien huulilla. 

• Elokuvan tyylilaji voi olla mitä vain seikkailusta komediaan – mutta ei kauhua! 

Ohjelma: 

• Nähdään Finnkinolla Fantasia Jyväskylässä klo 17.15-17-45  (Jyväskeskus, Kauppakatu 

29-31, 40100 Jyväskylä) 

• Jaetaan elokuvaliput ja herkkuliput osallistujille 17.15-17.45- 

• Asettaudutaan mukavasti penkkiin ja nautitaan elokuvasta 17.45 - 

Ilmoittautuminen päättyy 8.11.2020, tai kun paikat ovat täynnä.  

Ilmoittautumislinkki: https://forms.gle/zqRwNQ7ZbJbCVbhr8 

Mikäli tulee kysyttävää, laita viestiä kahkonen.nea@gmail.com tai whatsapp 0400 845 375 

  

Ajankohtaista ja tapahtumia 
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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  

• tanja.parker@gradia.fi  

• merja.lahteinen@aanekoski.fi  

• jussi.seppanen@jko.fi (sisäposti ei kulje Jyväskylän kaupungin ja Kristillisen opiston välillä) 

 

Finnkinon keväällä/kesällä hankittujen sarjalippujen voimassaoloaikaa on pidennetty. Tarkempaa 

tietoa Finnkinon verkkosivuilta.  

 

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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Palveluksessanne v. 2020 

 
 

 
 
 

 

               

Ulla Sinikka Sihvonen ulla.sinikka.sihvonen@jyvaskyla.fi  Jyväskylän kaupunki, pääluottamusmies 
työaika 3 päivää viikossa, ti-to. 
(Ulla Pietiläinen-Söderholm)      varapääluottamusmies 
 
Minna Sell minna.sell@jyvaskyla.fi     Konsernihallinto, Kaupunkirakenne, 
Liikelaitokset 
(Tuula Satosaari)                                 varaluottamusmies 
 
Ulla Pietiläinen-Söderholm  
ulla.pietilainen-soderholm@jyvaskyla.fi     Perusturva 
(Anne M. Kauppinen)      varaluottamusmies 
 
Minna Arola minna.arola@jyvaskyla.fi    Sivistyspalvelut 
(Eero Simonen)      varaluottamusmies  
 
Sinikka Sahi sinikka.sahi@jva.fi               Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy 
(Laura Korhonen)      varaluottamusmies 
 
        Alva Oy 
 
Jyrki Heinänen jyrki.heinanen@gradia.fi       Jyväskylän koulutuskuntayhtymä    
 
Heljä Kautto helja.kautto@jamk.fi      Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy 
(Anne Rahkonen)      varaluottamusmies 
 
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 
 
Jaana Nevanperä jaana.nevanpera@petajavesi.fi   Petäjäveden kunta 
 
Johanna Pällijeff johanna.pallijeff@monetra.fi   Monetra Oulu, tulkkipalvelut 
         
Jussi Seppänen jussi.seppanen@jko.fi    Jyväskylän kristillinen opisto 
 
 
Marita Joutsen marita.joutsen@monetra.fi   Monetra Keski-Suomi Oy 
 
Merja Lähteinen merja.lahteinen@aanekoski.fi   Äänekosken kaupunki 
 
Hannamaija Penttilä hannamaija.penttila@poke.fi   Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto (Poke) 
 
 

JÄSEN,  
Ota rohkeasti yhteyttä oman alan luottamusmieheen kaikissa työsuhteen 
ongelmissa tai mieltä askarruttavissa asioissa. Luottamusmies työskentelee 
sinua varten! 
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Jäsenkortilla alennuksia 
vuodelle 2020 
  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

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: 1.1.2020 alkaen -40 % normaalihinnoista.   

1.1.-31.12.2020 Hieronta: -10 % normaalihinnoista.  

Yllä mainitut arkihinnat eivät ole voimassa koululaisten lomasesonkeina, 

lukuun ottamatta kesälomaa.  

Maksuehdot:  Jokainen maksaa itse suoraan kylpylän kassalle ja näyttää 

Jytyn jäsenkortin.  

  

 Ravintola-Bar Ali Baba:  Lounas 8 EUR (normaali 9 EUR) ja muina 

aikoina -10% . 

Yliopistokatu 21, puh. (014) 617 731 

 

 Sport Bar Silver keilarata –2 EUR 

Setäläntie 2, Muurame,  info@sportbarsilver.fi  

 

 

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 
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26.10.2020                                                                                                           
Jaana Nevanperä, tiedottaja                                                          

 

 

 

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@minnanruusupuu.fi  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tmi Disa-Erika 

Hieronta hinnasto 2020 

• 50 min – 33 € (norm. 65 €) puolivartalo  

• 75 min – 50 € (norm. 98 €) ¾ kehosta  

• 110 min – 60 € (norm. 130 €) kokovartalo 

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://nettivaraus5.ajas.fi/v/5970/?lid=5631855669d9&amp;toimipiste=1&

amp;asiakapalvelija=478  

                                

Huomaathan, että koronavirustilanne on saattanut vaikuttaa yllä 

mainittujen yritysten palvelujen tarjontaan. Tarkista ajankohtainen tilanne 

ko. yrityksen verkkosivuilta. 
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