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Ammatilliset opintopäivät ja enemmän irti Jytystä sekä 

työhyvinvointikoulutusta vuonna 2020 

29.-30.8.   Työhyvinvointipäivät, Kuortane, viim. ilm. 2.8.20 
12.-13.9.   Koulunkäynninohjaajien ammatilliset opintopäivät, viim. ilm. 16.8.20  
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  

 

Jyty peruuttaa koulutustilaisuudet 31.5.2020 saakka 

Perutut koulutukset ja tilaisuudet pyritään järjestämään myöhemmin, 

mikäli mahdollista. Osa tilaisuuksista pystyttäneen myös toteuttamaan 

etäyhteyksillä, kuten verkkokoulutuksina.  

Perumisista ja muutoksista tiedotetaan aina ilmoittautuneille erikseen.  

Seuraa myös Jytyn nettisivujen koulutuskalenteria ja tapahtumakalenteria. 

 

Luottamusmiehet tavoitettavissa myös poikkeustilanteessa 

Onko poikkeustilanne aiheuttanut muutoksia työssäsi tai mietityttääkö 

sinua jokin? 

Luottamusmiehet ovat palveluksessasi näissä poikkeuksellisissakin 

olosuhteissa.  Luottamusmiesten yhteystiedot löytyvät tiedotteen lopusta. 

Ole aktiivinen! Seuraa tiedotusta ja ota tarvittaessa rohkeasti yhteyttä 

työpaikkasi luottamusmieheen. 

 

 
 
 
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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Kevätkokous 27.5.2020 ON PERUTTU 

Jytyliiton ohjeistuksen mukaan Jyty Jyväskylä ry on päättänyt perua 

27.5.2020 kevätkokouksen ja siirtää kokouksen syksylle. 

Kevätkokous pidetään 26.8.2020. Tarkempia tietoja seuraavissa 

tiedotteissa. 

 

  

Koronavirusinfo 

Jyty tiedottaa verkkosivuillaan jäseniään 

koronavirustilanteesta ja sen vaikutuksista työhön. 

Sivustolle kootaan laajasti koronavirukseen liittyvää 

tiedotusmateriaalia.  

Pääset sivustolle tästä linkistä. 

 

Edunvalvonta-asiaa (KVTES) 

Ohjeistus koskee kunnallista virka- ja työehtosopimusta (KVTES). Työntekijällä, jonka 

työsuhde on voimassa, ei ole velvollisuutta allekirjoittaa uutta tilapäistä työsopimusta koronan 

takia tehtävästä toiseen siirrettäessä tai minkään muunkaan syyn perusteella. 

 

Työnantajalla on KVTES I luvun 10 §:n perusteella oikeus teettää työntekijällä tilapäisesti muuta 

kuin työsopimuksen mukaista työtä 8 viikon ajan. Tässä on kyse työnantajan yksipuolisesta 

päätöksenteosta. Työnantaja voi tilapäiset siirrot tehdä, kunhan noudattaa työsopimuksen muita 

ehtoja. 

 

Uuden tilapäisen työsopimuksen allekirjoittamatta jättäminen ei tarkoita kieltäytymistä työnantajan 

osoittamista töistä.  

Yllä mainittu ei koske etätyösopimuksen solmimista. Etätyösopimuksella sovitaan vain työn 

tekemisestä (oman työtehtävän hoitaminen) muualla kuin varsinaisella työpaikalla. Se ei ole 

varsinainen työsopimus eikä muuta työsuhteen ehtoja mitenkään. Etätyösopimuksen voi 

allekirjoittaa, jos etätyötä pystyy tekemään/haluaa tehdä. 

 

Myös lomautus on aina työnantajan yksipuolinen toimenpide, eikä siitä pidä sopia työnantajan 

kanssa. 

Ajankohtaista 
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Ajankohtaista 

 

 

 
 

 

Stipendi opintojen loppuvaiheessa olevalle opiskelijalle 

Jyty Jyväskylä ry tukee opiskeluiden loppuvaiheessa olevia jäseniään stipendillä. Stipendin 

saamisen edellytys on opiskelu tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Stipendi voidaan myöntää 

vain jäsenelle, joka ei ole valmistunut. Stipendin arvo on 100 €. Stipendiä voi hakea myös 

oppisopimusopiskelijat. 

Voit hakea stipendiä vapaamuotoisella hakemuksella, jossa voit kertoa tutkintoalastasi sekä 

motivaatiostasi opiskeltavaa alaa kohtaan. Osoita hakemus yhdistyksen puheenjohtaja Minna 

Sellille, minna.sell@jyvaskyla.fi 30.4.2020 mennessä. 

Yhdistyksen hallitus päättää toukuun kokouksessaan hakemusten perusteella, kenelle stipendi 

myönntetään tänä vuonna. Stipendejä myönnetään 3 opiskelijalle. Stipendit toimitetaan 

opiskelijoille postitse. 

 

Sopimusneuvottelut 

Ammattiliitto Jyty neuvottelee työehtosopimuksista 

vuoden 2020 aikana. Työehtosopimusneuvotteluja 

käydään kunta-alalla, yksityisillä aloilla ja kirkon 

alalla. 

Lue lisää sopimusneuvotteluiden tilanteesta 

Jytyliiton verkkosivuilta www.jytyliitto.fi.  

 

 

Jyty Jyväskylä ry toivottaa jäsenilleen hyvää 

pääsiäistä ja aurinkoista kevättä! 
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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
http://www.essi.fi/


9.4.2020                                                                                                           
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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