Jyty Jyväskylä tiedottaa
Jäsentiedote 2 - 2019

Rihlaperän tähtitornille ke 20.2.19
Lähde koko perheen voimalla Rihlaperän tähtitornilleJäsentiedote
keskiviikkona11/2018
20.2.2019 klo 19.00 Kypärämäkeen.
Opastettu tilausnäytäntö tähtitaivaasta. Tähtitorniin mahtuu 10 – 15
henkilöä kerralla.
Todella pikaiset ilmoittautumiset ulla.pietilainen-soderholm@jkl.fi
tiistaihin 19.2.2019 klo 12.00 mennessä
Alla olevasta linkistä selviää myös kartta tähtitornille.
https://www.ursa.fi/blogi/sirius/tahtinaytannot/
Jyty-lenkit 21.2. ja 21.3.19
Lähde Jyty-lenkille to 21.2.
ja to 21.3.19 klo 18:10
Lutakon Sataman kioskilta.
Tuulta ja tuiskua uhmaten
Ullan, Minnan ja Jytykoirien Ellin ja Sannin
kanssa.
Mukaan voit ottaa myös
puolisosi, parhaimman
kaverin tai lemmikkisi.
Nähdään satamassa!

Avaruusmatka toteutuu, jos on vähintään 10 osallistujaa.

**********************************

Trattoria Aukiolla halaa luottamusmiestä
Naisten päivänä 8.3.2019
Käy halaamassa luottamusmiestä Naisten päivänä pe 8.3.2019
klo 15:30 – 18.00 Trattoria Aukiolla, lasiterassi, Veranta,
Lutakonaukio 10, Jyväskylä
Tarjolla on italialaisia herkkupaloja ja lasi Prosecco kuohuviiniä.
Sitovat ilmoittautumiset to 21.2.2019 mennessä alla olevasta
linkistä: Halaa luottamusmiestä ilmoittaudu tästä!

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

Jäseneltä veloitetaan tapahtuman hinta 20 euroa, jos jäsen ei peru
osallistumistaan 21.2.2019 mennessä minna.sell@jkl.fi

Billy Elliot musikaali sekä IKEA
ostosmatka 30.3.2019
Tampereen työväenteatterissa musikaali Billy Elliot lauantaina 30.3.2019
klo 13 sekä IKEA:n ostosmatka
Koskettava ja rakastettu musikaali kertoo kaivoskaupungin pojasta, jolla
on unelma. Billy Elliot Ilmoittaudu tästä!
Päivän aikataulu:
klo 9.30

lähtö Harjun tilausajolaiturista

klo 11. - 12.00

tauko Orituvalla omakustanteisesti
väliajalla yhdistys tarjoaa cocktailpaloja
ja kuohuviinilasin

klo 17.-19.00

Ikeassa ostosaikaa

n. klo 21.00

Harjun tilausajolaiturissa

Tampereen työväenteatteri: http://www.ttt-teatteri.fi/ohjelmisto/billy-elliot
Sitovat ilmoittautumiset 25.2.2019 mennessä.
Omavastuu on 45 euroa, joka maksetaan 15.3.2019 mennessä JYTY Jyväskylän
tilille FI94 5290 0220 4883 14 viitettä 5267 käyttäen.
Peruessasi osallistumisesi ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tulee jäsenen maksettavaksi
järjestelyistä ja lipusta aiheutuvat kustannukset (yht. 87 euroa) tai vastaavasti tulee sinun itsesi
etsiä varamies tilallesi.

Kaikki Jyty-laivaan 3.-5.5.2019

Megaristeilylle pe-su 3.-5.5.2019 m/s Silja Symphonylle
Tule yhdessä työkavereidesi kanssa Jytyn vuoden 2019
merkittävimpään jäsentapahtumaan Jytyn Megaristeilylle Tukholmaan
3.-5.5.2019. Megaristeily on luento- ja verkostoitumisristeily, joka on
suunnattu niin Jytyn jäsenille ja yhdistystoimijoille kuin päättäjille ja
yhteistyökumppaneille.
Luvassa on ajankohtaista, laadukasta ja monipuolista ohjelmaa
työelämää, hyvinvointia ja yhteiskuntaa koskevista aiheista, ammattialakohtaamisia sekä tietysti
ripaus viihdettä ja virkistäytymistä. Tämä on tilaisuus verkostoitua ja tavata muita ympäri Suomea
saapuneita jytyläisiä.
Laiva lähtee Helsingin Eteläsatamasta, Olympiaterminaalista perjantaina 3.5. klo 17.00 ja palaa
sunnuntaina 5.5. klo 10.30. Risteilyn aikana on mahdollista käydä maissa Tukholmassa.
KATSO ilmoittautumislinkistä matkaohjelma, matka-aikataulu, lisämaksulliset retket
Tukholmassa sekä valitse hyttiluokkasi ja ilmoita hyttikaverisi.
Jyty Jyväskylä ry tekee yhteisvarauksen risteilylle, joten ilmoittaudu viimeistään ma 25.2.2019.
Jyty Jyväskylä ry tukee jäseniään risteilykustannuksissa 100 eurolla/jäsen. Tukeminen
tapahtuu siten, että vähennät matkan loppusummasta 100 euroa.
Matka maksetaan ma 18.3.2019 mennessä Jyty Jyväskylä ry:n tilille FI94 5290 0220 4883 14
viitteellä 1164.
Matkan peruminen ei ole enää mahdollista 18.3.19 jälkeen, matkatoimiston käytäntöjen vuoksi.
Peruessasi osallistumisesi tuon ajankohdan jälkeen, jää jäsenen maksettavaksi risteilystä
aiheutuvat kustannukset.

Ennen ilmoittautumista otathan Jytyn jäsenkorttisi esille, koska tarvitset jäsennumeroa
ilmoittautumiseen!
Ilmoittaudu risteilylle tästä!

Yhdistyksen aktiivien esittely
Kysymyksiä uudelle 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. Nea Kähkönen, hallituksen jäsen sekä yhdistyksen nuorisovastaava.
2. Vaihdoin ammattiliittoa ja päätin että haluan osallistua tällä kertaa aktiivisesti
paikallistoimintaan heti alusta lähtien.
3. Kohdennettu toiminta ja tiedottaminen yhdistyksen nuorille jäsenille. Koko yhdistyksen
toiminnan kehittämistä pidetään tärkeänä. Toivon että jatketaan samalla tavalla 
4. Toiset isovanhempani, jotka kuolivat ennen omaa syntymääni.
5. Kissaihminen 
6. Pitää muistaa eteenpäin paahtaessa katsoa myös ympärilleen.

1. Olen Nina Pieviläinen, aloitin nyt tämän vuoden alussa Jytyn varapääluottamusmiehenä
K-S keskussairaalassa.
2. Keskussairaalassa tuli luottamusmiesvaalit ja ajattelin pitkän harkinnan päätteeksi laittaa
“laput sisään”, en uskonut pääseväni tähän pestiin. Mutta jouduin sitten kuitenkin...
3. Monenlaista aktiivista toimintaa on jo olemassa, näkyvyyttä saisi ehkä olla enemmän.
Tietysti se on paljon meistä jäsenistäkin kiinni.
4. Näyttelijä Chris Hemsworth, ai miksikö? No kahtokee sitä... =D
5. Sekä että, molempia löytyy kotoa.
6. Anteeksi kun olen vähän myöhässä!! 

Yhdistyksen aktiivien esittely
jatkuu
Kysymyksiä uudelle 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. Nimeni on Sinikka Sahi ja olen Jyty Jyväskylän hallituksen varajäsen sekä oman
työpaikkani JVA:n jytyläisten luottamusmies.
2. Costianderin Sirpan viitoittamaa tietä lähdin kulkemaan kun Jytyyn aikanaan vaihdoin ja
sillä tiellä olen edelleen.
3. Meidän Jytyläisten pitäisi tulla näkyvämmäksi työpaikoilla ja erilaisissa yleisissä
tapahtumissa. Pitäisi lyödä rumpua siitä, mitä kaikkea me olemme saaneet aikaiseksi ja
minkälaisia asioita Jyty tänäpäivänä ajaa eteenpäin.
4. Forrest Gumpin, niin postiivinen ja ihmeellinen tarina jonka näkemiseen/kuulemiseen en
ikinä kyllästy.
5. Minulla on ollut kumpaakin lajia, tällä hetkellä 11-vuotias coton de Tulear, Emmineiti joka
esittää olevansa kissa. Vaikka onkin koira.
6. Lukemalla ei uimaan opi, veteen se on mäntävä!

Oppia ja huvitusta
Ammatilliset opintopäivät ja enemmän irti Jytystä sekä
työhyvinvointikoulutusta 2019
23.3.-24.3.2019 Enemmän irti Jytystä, Oulu, viim ilm. 24.2.2019
23.3.-24.3.2019 Kirjastoalan ammatilliset opintopäivät, Helsinki, viim. Ilm.. 24.2.2019
29.3.2019 Sosiaalialan ammatilliset opintopäivät, Kuopio, viim ilm. 3.3.2019
27.4.-28.4.2019 Koulunkäynninohjaajien ammattilliset opintopäivät, Lahti, viim. Ilm.. 31.3.2019
Koko vuoden koulutukset

Koulutuskalenteri 2019

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

**********************************

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 1.2.2019 alkaen
susanna.konu@jamk.fi
ulla.pietilainen-soderholm@jkl.fi
tanja.parker@gradia.fi
heidi.heikkonen@jkl.fi

Palveluksessanne v. 2019
Ulla Sinikka Sihvonen ulla.sinikka.sihvonen@jkl.fi
työaika 3 päivää viikossa, ti-to.
(Ulla Pietiläinen-Söderholm)

Jyväskylän kaupunki, pääluottamusmies

Minna Sell minna.sell@jkl.fi
(Tuula Satosaari)

Konsernihallinto, Kaupunkirakenne, Liikelaitokset

varapääluottamusmies

varaluottamusmies

Ulla Pietiläinen-Söderholm ulla.pietilainen-soderholm@jkl.fi Perusturva
(Anne M. Kauppinen)
varaluottamusmies
Minna Arola minna.arola@jkl.fi
(Eero Simonen)

Sivistyspalvelut
varaluottamusmies

Sinikka Sahi sinikka.sahi@jkl.fi
(Laura Korhonen)

Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy
varaluottamusmies

Liisa Ahonen liisa.ahonen@jenergia.fi

Jyväskylän Energia Oy

Anita Rautiainen anita.rautiainen@gradia.fi
(Minna Puoliväli)

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä

Heljä Kautto helja.kautto@jamk.fi
(Anne Rahkonen)

Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy
varaluottamusmies

Katja Antikainen katja.antikainen@keskisuomi.fi
(Mari Saalamo)

Keski-Suomen liitto
varaluottamusmies

Eija Hiljanen eija.hiljanen@ksshp.fi
(Nina Pieviläinen)

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, plm
varapääluottamusmies

Jaana Nevanperä jaana.nevanpera@petajavesi.fi

Petäjäveden kunta

Johanna Pällijeff johanna.pallijeff@monetra.fi

Monetra, tulkkipalvelut

Jussi Seppänen jussi.seppanen@jko.fi
(Anne-Marie Raatikainen)

Jyväskylän kristillinen opisto
varaluottamusmies

Marita Joutsen marita.joutsen@jkl.fi

Monetra Keski-Suomi Oy

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

Jäsenkortilla alennuksia
vuodelle 2019
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

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, mailto:info@sportbarsilver.fi

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

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

Tmi hieronta ja hyvinvointi Disa-Erika ja Kynsi- ja hiusstudio Gristal
Hieronta hinnasto 2019






45 min – 24 € (norm. 30 €) osahieronta,
60 min – 30 € (norm. 40 €) puolihieronta,
90 min – 45 € (norm. 55 €) kokohieronta,
120 min – 60 € (norm. 75 €) kokohieronta.
Sarjakortit: 3 x 45 min = 70 €, 5 x 45 min = 115 €, 3 x 60 min = 85
€, 5 x 60 min = 145 €, 3 x 90 min = 132 € ja 5 x 90 min = 220 €
Kortit voimassa 3 kk ostopäivästä

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/

14.2.2019
Hilkka Kallio
tiedottaja

