
 

Jyty Jyväskylä tiedottaa 
 Jäsentiedote  5 - 2022 

        

                         Jäsentiedote 11/2018 

 

 

 

 

 

Ammatilliset opintopäivät ja enemmän irti Jytystä koulutukset 

11.-12.6.2022 Työhyvinvointipäivät, Laukaa 

17.–18.9. Enemmän irti Jytystä Kuopio  
24.–25.9. Enemmän irti Jytystä Hämeenlinna   
22.-23.10. Sihteeri-, hallinto- ja ict alan opintopäivät Helsinki  
19.–20.11. Sosiaalialan ammatilliset opintopäivät Lahti    
 
Tarkista koulutusten ajankohtainen tilanne Jytyliiton sähköisestä 
koulutuskalenterista. Siirrot, muutokset ja webinaareiksi muuttamiset löydät 
Jytyliiton sähköisestä koulutuskalenterista.                                                                                         

 
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 Teppo Loman  
teppo.loman@edu.muurame.fi tai pj minna.sell@jyvaskyla.fi 

 
Katso uusi koulutuskalenteri ja seuraa myös tapahtumakalenteria. 

                                                  *** 

 

Hyvinvointialuevalmistelun nettisivuilla on tietoa 

valmistelun etenemisestä. https://hyvaks.fi/keski-

suomen-hyvinvointialue 

 

                                                            

 

  *** 

Sopimusneuvottelut 2022  Tutustu asiaan Jytyliiton 

sivuilla. 

 

 

 

 
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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Viinimaistelua Viinitila Uusi-Yijälässä la 28.5.2022 
 
Viinipruuvin hinta sisältää kolmen maisteluannoksen lisäksi suun 
neutralointia varten juustoa, leipää ja kurkkua. Tilalla on 
myyntipisteitä, joista voi hankkia 
kotiin tuomisia. 
Aikataulu: lähtö klo 12 tilausajolaiturista, paluu klo 18 mennessä. 
 
Äänekoskelaiset kimppakyydeillä Jyväskylään ja sieltä bussiin. 
Kimppakuskille maksetaan kilometrikorvaukset Äki-Jkl-Äki. 
 
Menomatkalla yhdistyksen tarjoama ruokailu Patalahden 
huoltoasemalla. Omavastuu jäseneltä 5 € ( kaveri, joka ei Jytyn 
jäsen 10 € ). 
Ilmoittautumiset TÄSTÄ linkistä. Ilmoita samalla myös kaverisi, joka ei Jytyn jäsen. 

Ilmoittautumiset 15.5. mennessä. 
 
 
 

Jyty jäsenkortilla alennus Nokkakiven huvipuistoon  

 
 
 
Ruuhimäentie 3, 41400 Lievestuore 
 
Avoinna 8.6. - 27.8.2022 
 
Tämän kesän normihinnat ovat 29€ yli 
100cm  
ja 21€ alle 100cm huvittelijoille. 
 
Näistä hinnoista -20% alennus. Alennuksen 
saa näyttämällä Jytyn jäsenkorttia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tapahtumat 
 

        

https://forms.gle/CAoSZG3mfNhEZV7MA


 
 
 

JYTY risteily Tallinnaan 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Lisätietoja Jyty-liiton sivuilta: https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/msjyty2022/Sivut/default.aspx 
 
M/S Jyty 2022 – hyvinvointia aalloilla on kaikille Ammattiliitto Jytyn jäsenille tarkoitettu hyvinvointi- ja 
virkistäytymisristeily Tallinnaan 7.–8.10.2022. Jytyn vuoden suurimman jäsentapahtuman laivana toimii 
upea Silja Europa. Ohjelmassa mm. verkostoitumista ja hauskanpitoa, yllätysesiintyjä, 
yhteistyökumppaneihin tutustumista sekä tv-kasvo Anna Perhon pitämä hyvinvointiluento. 
Aikataulut: 
- Lähtö Helsingin Länsisatamasta (Terminaali T2) perjantaina 7.10. klo 18.30. Maihinnousumahdollisuus 
lauantaina 8.10. klo 8–12 Tallinnassa (D-Terminaali).  
Laiva Helsingissä takaisin lauantaina 8.10. klo 16. 
 
Matkan varaus: Matkatoimiston yhteystiedot: Matkapojat Oy, puh. 010 2323 200 (ma–pe klo 10–15) 
s-posti: myyntipalvelu@matkapojat.fi 
Jokainen ilmoittautuu ja varaa ja maksaa itse oman matkansa. 
Ilmoittautumisen jälkeen jäsen tekee TOSITE-laskun (Jyty Jyväskylä ry:n nettisivut, materiaalit) ja laittaa 
sen, ilmoittautumisensa, kuitin ja hyttiluokan tiedoksi: minna.sell@jyvaskyla.fi 
Yhdistys palauttaa hyttiluokasta sovitun korvauksen jäsenen tilille. 
Hinnat alla: 

Hinnat/hlö    

Hyttiluokka Hinta Jyty Jkl maksaa 
Jäsen 

maksaa 
A1  180 120 60 
A2  122 82 40 
A3  103 70 36 
A4  93 65 28 

    
B1  145 100 45 
B2 105 70 35 
B3  90 65 25 
B4  85 63 22 

B2S yhdelle  106 70 36 

    
DeLuxe 1  320 100 220 
DeLuxe 2  190 80 110 

Executive suite 1  780 100 680 
Executive suite 2  430 100 330 

 

Hintaan sisältyy risteily valitussa hyttiluokassa, Jytyn ja laivan risteilyohjelma, Buffet- 

illallinen ruokajuomineen sekä meriaamiainen. Linja-autokuljetus lähtee Jkl pe 7.10. klo 11:45. 

Laiva takaisin satamassa la 8.10. klo 16 ja linjurikuljetus lähtee klo 16:30 kohti Jkl. 
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Lataa Jytyn mobiilijäsenkortti 

Ammattiliitto lähettää kaikille työvoimajäsenilleen 

aktivointiviestin, jonka avulla mobiilijäsenkortin voi ottaa 

käyttöön omassa älypuhelimessaan. Lue lisää 

mobiilijäsenkortista Jytyliiton verkkosivuilta tästä linkistä.  

Jyty Jyväskylä ry on myös Facebookissa! 

Tiesithän, että Jyty Jyväskylä ry on myös Facebookissa ja 

Instargaramissa. Ota Jytyn sosiaalisen median kanavat 

seurantaan ja pysy ajan tasalla ajankohtaisista uutisista! 

Jyty Jyväskylä ry arpoo 100 € arvoisen 

lahjakortin ravintola Kissanviiksiin, kun 

yhdistyksen sivuilla on 500 tykkääjää.  Käy 

tykkäämässä sivuista ja kutsu myös kaverisi 

mukaan!  

https://www.facebook.com/JytyJyvaskyla  

Käy tutustumassa myös muihin Jyty Jyväskylän 

sosiaalisen median kanaviin. Löydät meidät 

Facebookin lisäksi myös Instagramista ja Twitteristä. 

Instagram: jyty_jyvaskyla 

Twitter: Jjyvaskyla 

_______________________________________________________________________________ 

Uusia jäseniä yhdistykseen hankkineet palkitaan! 

Jyty Jyväskylä ry on päättänyt, että kolme jäsentä, jotka hankkivat eniten uusia jäseniä yhdistykseen, 

palkitaan puolen vuoden välein. Ilmoita 1.1.-30.6.22 ajalta yhdistykseen saamasi jäsenet. 

Kun olet saanut jäseniä yhdistykseemme, niin ilmoita uusien jäsenten nimet Ullalle, ulla.pietilainen-
soderholm@jyvaskyla.fi Palkinto: 50 euron lahjakortti S-ryhmään. 

Sähköinen liittymislomake Tästä linkistä tietoja jäsenhankintaan: Jytyn jäsenyys. 

______________________________________________________________________________ 

Myös ammattiliitto Jyty palkitsee jäseniään jäsenhankinnasta! 

Ammattiliitto Jytyn suosittelukampanja on käynnissä. Kun jäsenenä suosittelet ja hankit 1.1.–30.6.2022 

tai 1.7.–31.12.2022 välisenä aikana uusia jäseniä, sinut palkitaan lahjakortilla. Neljästä uudesta jäsenestä 

saat jopa 150 € arvoisen S-ryhmän lahjakortin! Palkitseminen lahjakortein: Kun jäsenenä suosittelet ja 

hankit 1.1.–30.6.2022 tai 1.7.–31.12.2022 välisenä aikana uusia varsinaisia tai opiskelijajäseniä, sinut 

palkitaan: 

2 jäsentä = 30 € arvoinen S-ryhmän lahjakortti 

3 jäsentä = 50 € arvoinen S-ryhmän lahjakortti 

4 jäsentä = 150 € arvoinen S-ryhmän lahjakortti 

https://www.jytyliitto.fi/fi/jasenyys/suosittele/Sivut/default.aspx 

Ajankohtaista 
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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  

• anne.karjalainen@jyvaskyla.fi 

• susanna.lehtonen@jamk.fi  

• sirpa.joensuu@gradia.fi  

• merja.lahteinen@aanekoski.fi  

• teppo.loman@edu.muurame.fi 

 

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  
 

 

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. HUOM! Noudathan tilaamasi liput omakustanteisesti. 

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. 

 

 

Leffaan 
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Ulla Sinikka Sihvonen ulla.sinikka.sihvonen@jyvaskyla.fi Jyväskylän kaupunki, pääluottamusmies, työaika  

3 päivää viikossa, ti-to. (Minna Sell)  varapääluottamusmies 

    

 
 
Minna Sell minna.sell@jyvaskyla.fi    Konsernihallinto, Kaupunkirakenne, Liikelaitokset 
                    
 
 
 
 
 
 
Ulla Pietiläinen-Söderholm     Sosiaali- ja terveyspalvelut 
ulla.pietilainen-soderholm@jyvaskyla.fi      
 
Minna Arola minna.arola@jyvaskyla.fi   Sivistys Jyväskylän kaupunki, varhaiskasvatus, 

perusopetus ja nuorisopalvelut 

 

Anne Karjalainen anne.karjalainen@jyvaskyla.fi  Sivistys Jyväskylän kaupunki, kirjasto, teatteri, sinfonia, 
museot ja liikunta   
 
 
 
 
 
 
Sinikka Sahi sinikka.sahi@jva.fi    Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy 

(Katja Hietala)      varaluottamusmies 
 
 
Sirpa Joensuu sirpa.joensuu@gradia.fi   Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, Gradia, plm  
(Plm ajalla 1.2.-31.7.2022, jonka jälkeen jatkaa plm Jyrki Heinänen). 
 
 
 
 
 
Anne Rahkonen anne.rahkonen@jamk.fi     Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy 
 
 
 
 
 
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 
 

Palveluksessanne v. 2022 
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Erja Ahola erja.ahola@petajavesi.fi   Petäjäveden kunta, plm 
 
 
Marita Joutsen marita.joutsen@monetra.fi  Monetra Keski-Suomi Oy 
 
 
Merja Lähteinen merja.lahteinen@aanekoski.fi  Äänekosken kaupunki, plm 
 
 
Hannamaija Penttilä hannamaija.penttila@poke.fi  Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto (Poke) 
(Pertti Gustafsson)     varaluottamusmies 
 
 
Teppo Loman teppo.loman@edu.muurame.fi Muuramen kunta 

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

JÄSEN! Kutsu oma luottamusmiehesi kyläilemään työpaikallesi! 
 
JÄSEN! Sinulla on oikeus ottaa yhteyttä luottamusmieheesi! 
 
 
 
 
Luottamusmiehen työtehtävät ovat moninaiset ja käsiteltävien kysymysten kirjo on laaja. 
Yleisimmin luottamusmiehelle tuotavat asiat liittyvät kuitenkin alla oleviin teemoihin. 
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Jäsenkortilla alennuksia 
vuodelle 2022 
  

 

 

 
 

 
 
 
 
  

 

Scandic Laajavuori, (Scandic Aulanko ja Scandic Nokia)  tarjoaa Jyty 

Jyväskylän jäsenille vapaa-ajan kylpyläedut. 

• 20 % alennus kylpylöiden kertalipuista (aikuiset, 

lapset ja alennusryhmäläiset) kaikkina viikonpäivinä 

(pois lukien sesonkiajankohdat*) 

• etu on henkilökohtainen ja saatavillakylpylän 

vastaanotossa henkilö- tai jäsenkorttia näyttämällä 

• etua voi hyödyntää itselleen ja kolmelle (3) 

seuralaiselle 

• etua ei voi yhdistää muihin etuihin tai alennuksiin 

*Sesonkiajankohdat 25.12-6.1,vkot 8-9, pääsiäinen, heinäkuu ja vkot 42-43 

Lisäedut Scandic Laajavuori:  

Kuntosali 

• Sisältyy kylpylälipun hintaan 

Keilaus 

• - 20 % normaalihinnoista 

 Hieroja- kuntohoitaja Jari Pilkkakangas 

• -10 % normaalihinnoista 

Studio AK Laajavuori 

• -10 % lisäpalveluista koodilla laajavuori10 

• -10 % Studio Line-hiustuotteista koodilla laajavuori10 

  

 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 

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@minnanruusupuu.fi  

 

 

Kukkakauppa Pajunkukka, Äänekoski  

-10% alennus jäsenille kukista ja viherkasveista. 

Kauppakatu 10, 44100 Ääneskoski. Puh. 014 522 076 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tmi Disa-Erika 

Hieronta hinnasto 2022 

• 50 min – 40 € (norm. 65 €)  

• 75 min – 60 € (norm. 98 €)   

• 110 min – 70 € (norm. 130 €)  

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://nettivaraus6.ajas.fi/fi/5631855669d9?offices=1&employees=478                                

 

Hollywood Bowling & Billiards 

Alennus keilaradan hinnasta -10% jäsenkorttia näyttämällä Sunnuntai-

Torstai. 

Kauppakatu 37, 40100 Jyväskylä 

http://www.hollywoodbowling.fi/ 

 

 

 

 

 

mailto:info@minnanruusupuu.fi
https://nettivaraus6.ajas.fi/fi/5631855669d9?offices=1&employees=478
http://www.hollywoodbowling.fi/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.5.2022 
Sirpa Joensuu, tiedottaja                                                          

  

Buugi Liikunta- ja hyvinvointikeskus  

Alennus -10 % ryhmäliikuntatunneista jäsenkorttia näyttämällä. 

Sykeraitti 7, 40630 Jyväskylä 

www.buugi.fi 
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