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Ammatilliset opintopäivät ja enemmän irti Jytystä sekä 

työhyvinvointikoulutusta 2019 

 

26.1.-27.1.2019 Yhdistystoiminnan peruskurssi, Tampere 

9.2.-10.2.2019  Lapsi- ja perhetyön ammatilliset opintopäivät, Helsinki  

 ilm. viim. 10.1.2019 

16.-17.3.2019 Työhyvinvointikoulutus, Tampere 

23.3.-24.3.2019 Enemmän irti Jytystä, Oulu 

23.3.-24.3.2019 Kirjastoalan ammatilliset opintopäivät, Helsinki, ilm. viim. 24.2.2019 

29.3.2019 Sosiaalialan ammatilliset opintopäivät, Kuopio  

27.4.-28.4.2019 Koulunkäynninohjaajien ammattilliset opintopäivät, Lahti,  

ilm.  viim. 31.3.2019 

Vuoden 2019 koulutuskalenteri on ilmestynyt: 

http://www.jytyliitto.fi/fi/jyty/materiaalipankki/Documents/Ajankohtaista/Koulutus/Koulutuskalenteri/Koulutusk

alenteri%202019.pdf     

                         

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

        Ompeluseurat kokontuu Mataran tiloissa klo 17-18.00 
                                      

torstaina 22.11. kokoushuone Tähtimö, Matarankatu 6 

torstaina 29.11. kokoushuone Kanerva, Matarankatu 4 

maanantai 3.12. kokoushuone Saunio, Matarankatu 6 

torstaina 13.12. kokoushuone Saunio, Matarankatu 6 

 

Ensimmäinen kokoontuminen sukan kutomisen merkeissä. 

Ohjaajina toimivat: Minna Puoliväli ja Ulla Pietiläinen-Söderholm. 

 

Tarjolla mehua sekä pientä suolaista ja makeaa. 

 

Omat puikot ja langat mukaan. 

      Nopea ilmoittautuminen viim. 20.11.2018    
      ulla.pietilainen-soderholm@jkl.fi  

Huom! Eri lähtöpaikka- ja 
aika 
Jyty-lenkki ma 10.12.18 klo 
17:30  
 
Ulla ja Minna sekä Jyty-
koira Sanni lähtevät lenkille 
Kaupungintalon pihasta 
(teatterin puoli). Yhdistys 
tarjoaa teet tai kahvit lenkin 
jälkeen. 
 
Lähde mukaan! Myös 
ystävä tai lemmikki on 
tervetullut. 

 

 
 
Tulossa!!!! 

 
Escape room 
28.1.2019  
- lisätiedot joulukuun 
tiedotteessa 
https://www.mysteeri.co
m/  

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

 heidi.heikkonen@jkl.fi 
 

                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                    Leffaan 
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Ulla Sinikka Sihvonen ulla.sinikka.sihvonen@jkl.fi  Jyväskylän kaupunki, pääluottamusmies 
työaika 4 päivää viikossa, ma-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 
 
Anita Rautiainen anita.rautiainen@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 
 
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 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 kaikista tuotteista ja hoidoista -10 % 
vuoden 2018 loppuun. 
Vapaudenkatu 48-50, puh. puh. 050 353 5260 www.essi.fi 

 

 

 
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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16.11.2018 
Hilkka Kallio 
tiedottaja                                                               

  
 
Tmi hieronta ja hyvinvointi Disa-Erika ja Kynsi- ja hiusstudio Gristal 
 marras- ja joulukuun tarjoukset – 20 %  

 45 min – 24 € (norm. 30 €) osahieronta,   

 60 min – 32 € (norm. 40 €) puolihieronta,  

 90 min – 44 € (norm. 55 €) kokohieronta,  

 120 min – 65 € (norm. 75 €) kokohieronta. 

 Sarjakortit: 3 x 30 € = 90 € - 20 %= 72 €, 3 x 40 € = 120 € - 20 % 
=96 € Kortit voimassa 3 kk ostopäivästä 

Hoitomuodot: klassinen hieronta, fascia tekniikat, nivelen liikkuvuuden 
edistäminen ja met-venytykset. 
Gummeruksenkatu 9, puh. 040 779 5300 
erika.nurmela@disaerika.fi  
https://www.facebook.com/hierontadisaerika/  
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