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  Jytyn kinkun sulatuslenkki torstaina 17.1.2019           

  Aloita uusi vuosi reippaillen. 
  Lähde Jyty- lenkille torstaina 17.1.19 klo 18:10 Lutakon sataman 
  Kioskilta. Tuulia ja tuiskuja uhmaten Ullan, Minnan ja Jyty -koirien 
  Ellin ja Sannin kanssa. 
  Mukaan voit ottaa myös puolisosi, kaverin tai parhaimman lemmikkisi. 
 

  Nähdään satamassa! 

     

 

 

RTV:n Jyty-ilta tiistaina 22.1.2019  klo 17.00 – 19.00 
                 Ahjokatu 18 
 

Ohjelma: 
 

 Tervetuloa RTV:lle, alkumalja 
 Pientä purtavaa kahvin, teen, valkoviinin kera 

    (liite) 
 Marko Korhonen, RTV-Yhtymän tarina 
 Tapetit 
 Laatat 
 Lattiapäällysteet 
 Maalit 
 Muut tuotteet 
 Jyty käteisalennuskortista esittely 

                    Ilmoittautumiset Sinikalle Sinikka.Sahi@jkl.fi  

                                ti 15.1.2019 mennessä 

 

 

 

Kevään koulutuksia: 
 
9.2.-10.2.19 Lapsi- ja 
perhetyön ammattilliset 
opintopäivät, Helsinki 
Viim. Ilm. 10.1.2019 
 
16.-17.3.19 
Työhyvinvointikoulutus, 
Tampere  
Viim. ilm. 17.2.19 
 
23.3.-24.3.19 Enemmän 
irti Jytystä, Oulu 
Viim. Ilm. 24.2.19 
 
23.3.-24.3.19 Kirjastoalan 
ammmatilliset 
opintopäivät, Helsinki 
Viim. Ilm. 24.2.19 
 
Vuoden 2019 koko 
koulutuskalenteri löytyy 
Jytyliiton sivuilta. 
 

Koulutuskalenteri 2019 
 
Jyty Jyväskylä ry   
Kotisivut: 
https://jyvaskyla.jytyliitto.net
/   
Facebook: 
https://www.facebook.com/
JytyJyvaskyla  

mailto:Sinikka.Sahi@jkl.fi
http://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/koulutus/koulutuskalenteri/Sivut/default.aspx
https://jyvaskyla.jytyliitto.net/
https://jyvaskyla.jytyliitto.net/
https://www.facebook.com/JytyJyvaskyla
https://www.facebook.com/JytyJyvaskyla


   Mysteeriroom 28.1.2019 sekä 

   tulevia tapahtumia! 

 

 

 
 

Mysteeriroom 28.1.2019 klo 16:30-18:30     

       Kauppakatu 29 A, Jyväskylä 

 

Mysteerin ratkaisemisen jälkeen nautitaan Cafe Elosella kahvia/teetä sekä suolainen/makea 
kahvileipä. Osallistumismaksu 10 e, maksetaan Vesa Vainiomäen tilille 
FI14 5290 0220 1394 87 / 15.1.2019 mennessä. Ilmoittautuminen on sitova.  
Jos et pääsekään paikalle, on itsesi vastuulla jättää tilaisuus väliin tai hankkia varamies paikalle. 
Osallistumismaksua ei palauteta. 
Mukaan mahtuu 20 ensimmäistä ja ryhmän vetäjänä toimii Susanne Tolonen. 
https://www.mysteeri.com/  
 

Ilmoittaudu tästä linkistä https://goo.gl/forms/esaDfWds00mGfPil2 

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

Kalenteriin merkittäviä tulevia tapahtumia ensi keväälle! 

 

Tampereen työväenteatterissa musikaali Billy Elliot la 30.3.2019, 

päivänäytös. 

Koskettava ja rakastettu musikaali kertoo kaivoskaupungin pojasta, 

jolla on unelma. 

Tarkemmat tiedot tammikuun tiedotteessa. 

 

 

Jytyliiton järjestämä Mega-risteily pe-su 3.-5.5.2019  

  

Tarkemmin tulevissa tiedotteissa. 

  

 

https://www.mysteeri.com/
https://goo.gl/forms/esaDfWds00mGfPil2


 

 

 

 

 

Vapaa-aikatoimikunta etsii uusia jäseniä 

Vapaa-ajantoimikunnan vetäjä Ulla kaipaa avukseen muutamia innokkaita jäseniä 

suunnittelemaan ja kehittämään yhdistyksemme jäsenille tarjottavaa vapaa-ajan toimintaa. 

Kaipaamme hieman uusia tuulia ja uusia ideoita toimintaamme. Toiminnassa on huomioitava niin 

nuoret kuin vanhemmat jäsenemme. Kokoontumisia on vuodessa 2-4 kertaa. Pikaiset 

ilmoittautumiset Ulla Pietiläinen-Söderholmille, ulla.pietilainen-soderholm@jkl.fi  

Ensimmäinen kokoontuminen on 7.1.19, paikka ja aika ilmoitetaan ilmoittautuneille. 

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

Uusia jäseniä yhdistykseen hankkineet palkitaan 

Jyty Jyväskylä ry on päättänyt syyskokouksessa hyväksyessään toimintakertomusehdotuksen 

2017, että kolme jäsentä, jotka hankkivat eniten uusia jäseniä yhdistykseen palkitaan puolen 

vuoden välein. Jäseniä yhdistykseemme hankkinut ilmoittaa itse Ullalle uusien jäsenten nimet 

ulla.pietilainen-soderholm@jkl.fi tammi-kesäkuun aikana hankkimista jäsenistä 31.8.18 mennessä 

ja heinä-joulukuussa hankkimistaan jäsenistä 31.12.18 mennessä. 

 

Palkinto: 50 euron lahjakortti S-kauppaan. 

 

Sähköinen liittymislomake  

Tästä linkistä tietoja jäsenhankintaan:  

Jytyn jäsenyys  

 

 

 

 

 

 

 Vapaa-ajantoimikuntaan uusia 
jäseniä ja jäsenhankkijat

mailto:ulla.pietilainen-soderholm@jkl.fi
mailto:ulla.pietilainen-soderholm@jkl.fi
https://palvelu.jytyliitto.fi/Lomake?OF2_DOC_ID=9140&OF2_LANGCODE=FI&OF2_BACKLINK_LILO=http://www.jytyliitto.fi
http://www.jytyliitto.fi/fi/jasenyys/Sivut/default.aspx


 

 

 

 

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 
 

        

 

 
 

 

mailto:hilkka.kallio@ksshp.fi
mailto:susanna.konu@jamk.fi
mailto:ulla.pietilainen-soderholm@jkl.fi
mailto:tanja.parker@gradia.fi
mailto:heidi.heikkonen@jkl.fi


 

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 v. 2018 
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mailto:liisa.ahonen@jenergia.fi
file:///C:/Users/KALLIO_H.SHP.089/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/TDAE0DZ7/anita.rautiainen@gradia.fi
mailto:helja.kautto@jamk.fi
mailto:katja.antikainen@keskisuomi.fi
mailto:hilkka.kallio@ksshp.fi
mailto:matti.varis@petajavesi.fi
mailto:johanna.pallijeff@monetra.fi
mailto:tiina.pennanen@jko.fi


 

 

 

  

 

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 ja tarjous jatkuu vuonna 2019 

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

Jäsenkortilla alennuksia 

vuodelle 2018-2019 

  

 

 

 
 

http://aquabarks.com/
mailto:info@sportbarsilver.fi
http://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 

 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 

 

 

Hieronta hinnasto 2019 

 

 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 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. 

Gummeruksenkatu 9, puh. 040 779 5300 

erika.nurmela@disaerika.fi  

https://www.facebook.com/hierontadisaerika/  

 

mailto:info@minnanruuspuu.fi
mailto:erika.nurmela@disaerika.fi
https://www.facebook.com/hierontadisaerika/


   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.12.2018 
Hilkka Kallio 
tiedottaja                                                               

Hyvää Joulua ja Onnellista 

Uutta Vuotta 2019! 

 

- JYTY Jyväskylä ry 


