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Ostosmatka Kuopion Matkukseen         

lauantaina 9.11.2019 

Ohjelma: 

Lähtö klo 8:30 Harjukadun tilausajolaiturista 

Paluukyyti Matkuksesta lähtee klo 14:00 

  

Kyytiin mahtuu 30 nopeinta. Matka toteutuu, jos on 15 lähtijää. 

Matkan hinta 5 euroa/jäsen ja jäsenen alle 12-vuotias lapsi. 

Ei jäseneltä matkan hinta 10 euroa. 

Sitovat ilmoittautumiset 26.10.2019 mennessä                                                           

ulla.pietilainen-soderholm@jkl.fi  

Matkan maksuohjeet saat Ullalta, kun selviää onko tarpeeksi lähtijöitä. 

  

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

 

Jäsen, käy päivittämässä muuttuneet tietosi   

Jässärissä! Esim. työnantajavaihdokset 

       Kirjautumisohje Jytyn sähköisiin asiointipalveluihin (pdf)  

 

                > Kirjaudu sähköisiin asiointipalveluihin tästä! 

 

 

 

 

 
Syksyn aikana tehdään 
jäsenkysely. Ole 
aktiivinen ja vastaa 
siihen! 
 
 
 
 
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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Kalenteriin merkittäväksi tulevia tapahtumia syksylle -19, joista lähempänä 
tarkemmin. 

• Tapaa luottamusmies aamupalalla pe 1.11.2019 Alexandrassa 

• Jyty Jyväskylän syyskokous ke 20.11.2019 Savutuvan Apajalla 

• Waltteri Torikka ja Maria Ylipää sekä Jyväskylän sinfonian konsertti la 14.12.19 Paviljongilla 
 

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

 

Yhdistys kaipailee aktiiveja!  

• uusia jäseniä hallitukseen 1/20 alkaen 

• sihteeriä 1/20 alkaen 

• Jyväskylän kaupungin pääluottamusmiestä, 1/21  
alkaen 

Kerro kiinnostuksestasi puheenjohtaja Minnalle, 
minna.sell@jyvaskyla.fi  

 
 

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

 

Vuoden 2020 koulutuskalenteri julkaistaan lokakuussa.             

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 

Tulevia tapahtumia ja uusia aktiiveja 
kaivataan 
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Jäsenaloitteet syyskokoukseen      

ja etätyön vakuutusturva 

 
 

 

 

JÄSENALOITE 

Onko sinulla ajatus miten Jyty Jyväskylä ry voisi kehittää toimintaansa tai voisi muuttua 
toiminnassaan yhdistyksenä? Tuo esille omia ajatuksiasi ja toiveitasi siitä, miten voisimme vielä 
paremmin valvoa etujasi työelämässä? Mitkä asiat ovat Sinulle tärkeitä, mihin asioihin meidän 
tulisi puuttua ja vaikuttaa?  
 
Tee aloite kirjallisena. Lähetä aloitteesi 20.10.2019 mennessä hallituksen puheenjohtajalle 
minna.sell@jkl.fi. 
 
Aloite on tehtävä 30 päivää ennen kevät- ja syyskokousta. Aloite käsitellään hallituksen 
kokouksessa ja Syyskokouksessa. Syksyn 2019 aloitteet käsitellään 13.11.2019 hallituksen 
kokouksessa sekä Syyskokouksessa 20.11.2019.  
 
 

  

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

 

 

  Tiedoksesi jytyläinen: Jytyn eINFO 4/2019 Kunta-ala julkaisusta.  

 

Etätyö ja työtapaturmavakuutuslaki (TyTAL)  

Yksinkertaistettuna: jos teet etätyötä, tarkista vakuutusturvasi. 

Työtapaturmavakuutus on voimassa vain itse työnteon yhteydessä, ei esim. liikkuessa 

asunnossa tai sen läheisyydessä (wc-käynti, puhelimen haku sohvan pöydältä, 

postilaatikolla käynti jne.). Etätyön osalta on rajattu pois TyTAL:n 22 ja 23 § (tapaturma 

työntekopaikan alueella tai työntekopaikan ulkopuolella). 

Yleensä etätyötä tehdään läppärillä tai pöytäkoneella eli siihen liittyvät tapaturmariskit 

lienevät: kone putoaa varpaille, tuoli hajoaa alta tai lamppu putoaa päähän. 
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Jos sinulla on vapaa-ajan tapaturmavakuutus, korvaa se varmuudella työajan ulkopuolella 

sattuneet tapaturmat (esim. ruokatauko, lapsen vieminen päiväkotiin tai koiran ulkoilutus).  

Mutta tuo asunnossa tapahtuva työaikaan kuuluva liikkuminen ei ole välttämättä 

kummankaan vakuutuksen korvauksen piirissä. Ja jos työstä ”leimaa” itsensä ulos tauolle 

aina kun lähtee liikkeelle, tulee työpäivästä kotona melko pitkä… 

Vakuutusyhtiöt kauppaavat nykyisin myös etätyövakuutuksia tai täysajan 

tapaturmavakuutuksia eli kannattaa keskustella työnantajan kanssa mahdollisuudesta 

laajentaa lakisääteistä vakuutusturvaa etätyötä tekevien osalta. 

TyTAL:n toimeenpanoa raamittavat Tapaturma-asian korvauslautakunta (Tako), 

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta (Tamla), Vakuutusoikeus (VakO) ja 

Korkeinoikeus (KKO). Tässä muutama esimerkki etätyön osalta: 

Tako: Työntekijä oli etätöissä juossut vessasta vastaamaan työpisteellä soineeseen puhelimeen 

ja liukastui mattoon. Tapaturman ei katsottu sattuneen työnteon yhteydessä. Tapaturman 

katsottiin sattuneen tauolla. (Äänestys 5-2). 

• Ei valitettu, korvattu vapaa‐ajan vakuutuksesta. 

Tako: Työntekijä oli etätöissä kotona ja haki tulosteita kopiokoneelta, joka sijaitsi eri kerroksessa 

kuin työskentelytila. Tapaturma sattui portaissa. Tapaturman ei katsottu sattuneen työnteon 

yhteydessä. Liikkumisen portaissa ei katsottu johtuneen suoraan työtehtävästä, vaan 

työjärjestelyistä, johon työnantaja ei voi vaikuttaa. (Äänestys 3-3, pj:n ääni ratkaisi). 

• Tamlan päätös 27.2.2019: tapaturma on sattunut työnteon yhteydessä, työpisteen ja tulostimen 

välinen etäisyys ei ole ollut merkittävä 

• Vakuutuslaitos on valittanut VakO:een 

Tako: Työntekijä oli etätöissä kaatunut portaikossa hakiessaan työkoneensa laturia toisesta 

kerroksesta. Tapaturman ei katsottu sattuneen työnteon yhteydessä. Asunnossa liikkuessaan 

työntekijä ei suorittanut työtehtävää, kun otetaan huomioon, että laturi on sijainnut etäällä 

työpisteestä. Ko. tapauksessa vahingoittunut oli sijoittanut laturin ja työpisteen eri kerrokseen 

kotonaan. (Äänestys 4‐3). 

• Ei tiedossa, onko valitettu. 

Tako: Työntekijä oli siirtynyt etätöissä huoneesta toiseen tarkistaakseen puhelimesta työasiaa. 

Tapaturman ei katsottu sattuneen työnteon yhteydessä. (Äänestys 4‐2). 

• Ei tiedossa, onko valitettu.  

Näistäkin esimerkeistä jo näkee, että TyTAL:n tulkinnasta kaivataan ylimpien 

oikeusasteiden linjauksia, mutta nuo etätyön perusongelmat edellyttävät lain 

muutoksia. 
 

  

270                 

 

 



 

 

 

                                             

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  

• susanna.konu@jamk.fi  

• ulla.pietilainen-soderholm@jkl.fi   

• tanja.parker@gradia.fi  

• heidi.heikkonen@monetra.fi  

• jussi.seppanen@jko.fi (sisäposti ei kulje Jyväskylän 

kaupungin ja Kristillisen opiston välillä) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
Suosittele Jytyn jäsenyyttä! 
 
Kun hankit neljä uutta jäsentä 15.5.-31.12.2019 välisenä aikana, saat 150 euron arvoisen S-
ryhmän lahjakortin. Tarkemmat tiedot Jytyliiton sivuilta: 
 
https://www.jytyliitto.fi/fi/jasenyys/suosittele/Sivut/default.aspx 

 

 

Leffaan ja suosittele Jytyä 
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Ulla Sinikka Sihvonen ulla.sinikka.sihvonen@jkl.fi  Jyväskylän kaupunki, pääluottamusmies 
työaika 3 päivää viikossa, ti-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 
(Eero Simonen)      varaluottamusmies  
 
Sinikka Sahi sinikka.sahi@jkl.fi               Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy 
(Laura Korhonen)      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 
 
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, tulkkipalvelut 
         
Jussi Seppänen jussi.seppanen@jko.fi    Jyväskylän kristillinen opisto 
(Anne-Marie Raatikainen) 
 
Marita Joutsen marita.joutsen@jkl.fi   Monetra Keski-Suomi Oy 

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

Palveluksessanne v. 2019 
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Jäsenkortilla alennuksia 
vuodelle 2019 
  

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

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    

 

 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,  mailto:info@sportbarsilver.fi  

  

 

Kauneuskeskus Essi tarjoaa kaikista tuotteista ja hoidoista -10 %  

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

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


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16.9.2019                                                                                                             
Hilkka Kallio, 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@minnanruuspuu.fi  

 

  

Tmi Disa-Erika 

Hieronta hinnasto 2019 

• 50 min – 30 € (norm. 60 €) puolivartalo  

• 75 min – 45 € (norm. 90 €) ¾ kehosta  

• 110 min – 55 € (norm. 120 €) 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;asiakaspalvelija=478  
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