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Ammatilliset opintopäivät ja enemmän irti Jytystä sekä 

työhyvinvointikoulutusta vuonna 2020 

14.-15.3.   Enemmän irti Jytystä, Kuopio, viim. ilm. 16.2.20 
25.-26.4.   Koulunkäynninohjaajien ammatil. opintopäivät, Tuusula, ilm. 29.3.20 
6.-7.6.       Työhyvinvointipäivät, Kuortane, viim. ilm. 10.5.20 
19.-20.9.   Enemmän irti Jytystä, Naantali, viim. ilm. 23.8.20 
26.-27.9.   Minustako luottamusmies, Tampere   
24.-25.10. Sosiaalialan ammatilliset opintopäivät, Tampere, viim. ilm. 27.9.20 
14.-15.11. Ravitsemisalan ammatilliset opintopäivät, Hämeenlinna  
   

                                                                                                      
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  

 

Suosittele Jytyn jäsenyyttä! 
 
Kun hankit neljä uutta jäsentä 1.1.-30.6.2020 välisenä aikana, saat 150 
euron arvoisen S-ryhmän lahjakortin. Tarkemmat tiedot Jytyliiton sivuilta: 
 
https://www.jytyliitto.fi/fi/jasenyys/suosittele/Sivut/default.aspx 

 

Kutsu luottamusmies työpaikallesi! 

Luottamusmiehen voi kutsua jutustelemaan ja tutustumaan  omaan 
työyksikköön. Luottamusmiesten yhteystiedot löytyvät tiedotteen lopusta.  
 
Ota rohkeasti yhteyttä ja kutsu luottamusmies kylään! 
 

  

 
 
 
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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Harjoittelutuki opiskelijalle 

 

 

 
 

 

 

Opiskelevan jäsenen harjoittelutuki 
 
Jyty tukee opiskelevia jäseniään harjoittelutuen avulla. Jos olet Jytyn jäsen ja päätoiminen 
tutkinto-opiskelija, voit hakea harjoittelutukea. 
 
Harjoittelutuella halutaan muun muassa tukea palkattomia harjoitteluita suorittavia opiskelijoita 
sekä mahdollistaa harjoittelun suorittaminen muulla kuin kotipaikkakunnalla. Opiskelija voi käyttää 
myönnetyn harjoittelutuen haluamallaan tavalla. 
Harjoittelutuen suuruus on 500 euroa. Harjoittelutukea myönnetään lukuvuonna 2019-2020 
yhteensä 30 jytyläiselle.  
 
Jotta voit hakea harjoittelutukea, tulee sinun täyttää seuraavat kriteerit: 

• Olen Jytyn opiskelijajäsen tai olen opiskeleva jäsen. 

• Harjoitteluni on palkaton. 

• Harjoitteluni kuuluu tutkintoon johtavaan koulutukseen. 

• Harjoitteluni kestää vähintään neljä viikkoa. 

• En ole saanut harjoittelutukea tämän tutkinnon suorittamisen aikana. 

• En opiskele aikuiskoulutustuella tai ansiosidonnaisella työttömyysturvalla. 

Hakijan tulee täyttää kaikki yllämainitut ehdot. Harjoittelutuen saajat valitaan arvioimalla kriteerit 
täyttävät hakemukset. Suurin painoarvo arvioitavissa hakemuksissa on hakijan omilla perusteluilla 
harjoittelutuen saamiseksi. 
 
Hakuohjeet 
Harjoittelutuen hakeminen on helppoa! Voit hakea harjoittelutukea sähköisen hakulomakkeen 
avulla. Itse hakemukseen et tarvitse liitteitä tai muita asiakirjoja. Löydät hakemuksen ja lisätietoa 
hakemisesta tästä linkistä. 
 
Harjoittelutukihaku järjestetään kolme kertaa lukuvuoden aikana. Valitsethan sen haun, jonka 
kaudelle harjoittelusi osuu. Jos harjoittelusi osuu useammalle hakuajalle, valitse se haku, jonka 
aikana suoritat suuremman osan harjoittelustasi. Jokaisessa haussa myönnetään tuki 10 hakijalle.  
 
Hakuajat ovat seuraavat: 

• Kevään haku päättyy 14.2.2020 (haku ajalle 14.2.-15.5.2020) 

• Kesän haku päättyy 15.5.2020 (haku ajalle 15.5.-16.10.2020) 

• Syksyn haku päättyy 16.10.2019 (haku ajalle 16.10.-15.2.2021) 
  

https://www.jytyliitto.fi/fi/jyty/aluetoiminta/opiskelijat/Sivut/harjoittelutuki.aspx


Ajankohtaista 

 

 

 
 

 

 

 

Uusia jäseniä yhdistykseen hankkineet palkitaan 

Jyty Jyväskylä ry on päättänyt, 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 1.7-31.12.2019 

välisenä aikana hankkimistaan jäsenistä 29.2.2020 mennessä.  

Palkinto: 50 euron lahjakortti S-kauppaan. 

Sähköinen liittymislomake Tästä linkistä tietoja jäsenhankintaan: Jytyn jäsenyys. 

 

Sopimusneuvottelut 

Ammattiliitto Jyty neuvottelee työehtosopimuksista 

syksyn 2019 sekä talven ja kevään 2020 aikana. 

Työehtosopimusneuvotteluja käydään kunta-alalla, 

yksityisillä aloilla ja kirkon alalla. 

Lue lisää sopimusneuvotteluiden tilanteesta 

Jytyliiton verkkosivuilta www.jytyliitto.fi.  

 

Edunvalvonta-asiaa 

Helsingin Sanomat julkaisi 5.2.2020 artikkelissaan Kevan ennusteen kunta-alan 

eläköitymiskehityksestä. Kevan mukaan joka kolmas kuntatyöntekijä eläköityy seuraavan 

kymmenen vuoden aikana. 

Pääset tutustumaan Helsingin Sanomien artikkeliin tästä linkistä. 

 

Tuloksia jäsenkyselystä 

Jäsenkyselyn tulokset on nyt koostettu ja yhdistys sai arvokasta tietoa teiltä jäseniltä toiminnan 

kehittämiseksi. Paikallisyhdistyksen tärkeimmäksi tehtäväksi nousi edunvalvonta ja toiminnan 

koettiin vastaavan hyvin jäsenistön tarpeita. 

Ensisijaiset syyt liittyä ammattiliittoon olivat edunvalvonta, mahdollisuus liittyä ammattijärjestöön ja 

aktiivinen paikallistoiminta. Jäsenyydessä palkitsevimmaksi koettiin paikallinen ja maanlaajuinen 

verkostoituminen. Kiitos vielä kerran kaikille kyselyyn vastanneille!  
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Kuntosali LeWell kutsuu  

Jäsenkyselyn vastausten perusteella toivottiin 

liikuntapainoitteisia tapahtumia. Tämän johdosta 

Jyty Jyväskylä ry tarjoaa jäsenilleen 

mahdollisuuden kokeilla erilaisia liikuntamuotoja. 

Helmikuussa kokeiltiin astangajoogaa ja nyt on 

vuorossa kuntosalitreeni.  

Lähde tutustumaan kuntosali LeWell:n tiistaina 

10.3.2020 klo 16.30 -17.30. Kuntosali LeWell 

sijaitsee osoitteessa Kammintie 4, 40520 

Jyväskylä (Viherlandian vieressä). 

 

Ryhmän koko on max 12 henkeä. Tutustumme kuntosaliin ja sen laitteisiin, lisäksi saamme 

kirjalliset ohjeet ja voimme niitä hyödyntää myös itsenäiseen treenaamiseen.Valmentajanamme 

toimii Niina Lappalainen. Varusteina treenivaatteet, sisäkengät ja juomapullo. 

Ilmoittautumiset 2.3.2020 mennessä ulla.pietilainen-soderholm@jyvaskyla.fi. Tapahtuman 

omavastuu 5 euroa. Omavastuun maksamisesta tulee erillilnen viesti ilmoittautujille. 

 

Tapaa luottamusmies tapaksilla pe 6.3 Trattoria Aukiolla  

Käy halaamassa luottamusmiestä pe 6.3.2020 klo 15:30 – 18.00 Trattoria Aukiolla, lasiterassi, 

Veranta, Lutakonaukio 10, Jyväskylä. 

Tarjolla on italialaisia herkkupaloja ja lasi Prosecco kuohuviiniä. 

Tapahtuma on maksuton Jyty Jyväskylä ry:n jäsenille eikä tapahtumaan tarvitse ilmoittautua 

etukäteen. 

  

Tapahtumia 
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"Kympillä teatteriin" Jyväskylän kaupunginteatterissa perjantai 17.4 klo 19:00 

Lähde katsomaan musikaaliesitystä "Phantom - Pariisin oopperan kummitus". Yhdistys on 

varannut jäsenilleen 20 lippua, joten toimi nopeasti. 

Esitys on 17.4.2020 klo 19:00, lippujen jako tapahtuu teatterin ala-aulassa klo 18.30 alkaen. Meillä 

on väliaikatarjoiluna kahvi/tee sekä limeleivos (limeleivos on laktoositon).  

Tämä koko lysti maksaa jäsenelle 10 euroa, joka maksetaan Vesa Vainiomäen tilille FI 14 5290 

0220 1394 87. Maksu tulee suorittaa 15.3.2020 mennessä. Maksettuja maksuja ei palauteta, joten 

jos et pääse tilaisuuteen, on sinun vastuulla hankkia varamies tai jätät tapahtuman väliin.  

Tervetuloa iloiseen Jyty-tapahtumaan. Ilmoittautumaan pääset tästä linkistä. 

 

 

  

Tapahtumia 
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Valamon matka to 21.5- pe 22.5.2020 

Yhdistyksemme on varannut Valamon matkan. Paikkoja on varattu 20 henkilölle (tarkoitettu vain 

Jyty Jyväskylän jäsenille). Tällä lomakkeella ilmoittaudutaan sitovasti matkalle.  

Matkan omavastuuhinta on 100 euroa ja se maksetaan suoraan yhdistyksen tilille FI 94 5290 0220 

4883 14, seuraavalla viitteella 5403.  

Majoitumme kahden hengen huoneissa. Maksettuja maksuja ei palauteta, joten jos et pääse 

matkalle mukaan, on sinun vastuulla hankkia varamies tai jätät matkan väliin. Tervetuloa 

keväiselle retkelle Valamoon. 

OHJELMA 

To 21.5.2020 klo 10:00 

Lähtö Harjukadun tilausajolaiturista,  

 

Otamme porukkaa kyytiin myös Äänekosken Matkahuollosta 

 

Klo 14.00 Saapuminen Valamoon ja ruokailu ravintola Trapesassa noutopöydästä sekä majoittuminen.  

Klo 15.30-17.30 Viinikierros 

Klo 18.00 alkaen mahdollisuus osallistua iltapalvelukseen tai omaa aikaa (viikonloppuisin sekä 

matkamuistomyymälä että viinimyymälä avoinna klo 20.00 saakka) 

Klo 19.00-20.00 Päivällinen ravintola Trapesassa:  

 

Slaavilainen menu: 

Alkupalat: 

graavisuolattua lohta, venäläistä silliä, savulohta tai savumuikkuja, mätihyytelöä, savustettua saksanhirveä, 

pihlajanmarjahyytelöä, suolakurkkuja smetanan ja hunajan kera, hapankaalia, sienisalaattia, vihreää salaattia 

ja karjalanpiirakoita  

Pääruoka: 

joko venäläistä härkää, smetanalohta tai smetanasiikaa  

Jälkiruoka: 

hedelmiä, teetä ja vadelmahilloa, pikkuleipiä ja makeisia 

 

Pe 22.5.2020 

Klo 08.00 Luostariaamiainen ravintola Trapesassa 

Klo 09.00-10.15 Luostariopastus 

Klo 10.30-12.30 Vapaata tutustumista luostarin alueella sekä huoneiden luovutus 

Klo 12.30-13.30 Noutopöytälounas ravintola Trapesassa. 

Kotiinlähtö Äänekosken kautta Jyväskylään  

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.konu@jamk.fi  

• tanja.parker@gradia.fi  

• heidi.heikkonen@monetra.fi  

• merja.lahteinen@aanekoski.fi  

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

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. 

 

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  

 

 

 

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 
(Anne-Marie Raatikainen) 
 
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 
vuosille 2019-2020 
  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

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 

 

 

mailto:info@sportbarsilver.fi
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14.2.2020                                                                                                           
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  
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