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Ammatilliset opintopäivät ja enemmän irti Jytystä 

koulutukset 

9.-10.10.2021 Työhyvinvointipäivät, Kuortane. Viim. ilm. 13.9.2021. 

13.-14.11.2021 Nuorisotyön ammatilliset opintopäivät, Helsinki 

20.-21.11.2021 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  
vesa.vainiomaki@gmail.com  tai puheenjohtaja minna.sell@jyvaskyla.fi  

Seuraa myös Jytyn nettisivujen koulutuskalenteria ja tapahtumakalenteria. 

 

Jyty Jyväskylä ry:n jäsenkysely 2021 

Jyty Jyväskylä ry toteuttaa jäsenkyselyn jäsenilleen ajalla 13.-30.9.2021. 

Linkki kyselyyn lähetään sähköpostiisi ja kaikkien vastanneiden kesken 

arvotaan 50 euron lahjakortti ravintola Albaan sekä Jyty juomapulloja. 

Seuraa sähköpostiasi! 

 
 
 
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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Oletko sinä Jyty Jyväskylä ry:n somevastaava? 

Jyty Jyväskylä ry etsii somevastaavaa toteuttamaan yhdistyksen sosiaalisen median viestintää. 

Yhdistyksen käyttämät somekanavat ovat Facebook, Instagram ja Twitter. Tehtävässäsi toteutat 

suunnitelmallista someviestintää viikoittain ja teet yhteistyötä muiden yhdistysaktiivien kanssa. 

Toimit tiiviissä yhteistyössä yhdistyksen vapaa-ajantoimikunnan, nuorisovastaavan sekä 

tiedottajan kanssa.  

Tehtävä soveltuu hyvin esimerkiksi opiskelijajäsenelle. Toivomme, että sinulla on kokemusta 

erilaisista somekanavista ja innokkuutta kehittää suunnitelmallista viestintää. Tehtävästä 

maksetaan 100 euron korvaus/kuukausi, joka on ennakonpidätyksenalaista tuloa. Mikäli kiinnostuit 

tehtävästä, ota yhteyttä yhdistyksen puheenjohtaja Minna Selliin, minna.sell@jyvaskyla.fi.  

 

 

 

 

 

 

Ajankohtaista 
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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 

 

  

Ajankohtaista 
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Lähde kanssamme keilaamaan tai 

pelaamaan biljardia ti 28.9! 

Lähde viettämään tiistai-iltaa keilaamisen tai 

biljardin parissa Jyväskylän keskustaan. 

Tapahtuma järjestetään tiistaina 28.9.2021 klo 17-

18 Hollywood Bowlingissa osoitteessa 

Kauppakatu 37, 40100 Jyväskylä. Mukaan mahtuu 

16 osallistujaa. 

Aktiivisen illan päätteeksi menemme syömään 

ravintola Bella Romaan, josta on varattu kabinetti. 

Ravintolassa voit valita listalta oman pitsasi ja 

alkoholittoman juoman. 

Tapahtuman omavastuu on 5 euroa, joka 

maksetaan 27.9.2021 mennessä. Maksuohjeet 

löytyvät ilmoittautumislinkin kautta. 

Sitovat ilmoittautumiset 21.9.2021 mennessä 

tämän linkin kautta. Ilmoitathan samalla, 

kumpaan aktiviteettiin aiot osallistua. 

 

Hohtokeilausta Äänekosken Pankkari 

Bowlingissa pe 1.10! 

Lähde hohtokeilaamaan Äänekosken Pankkari 

Bowlingiin (Vanha Vaasantie 462, Äänekoski) 

perjantaina 1.10. 2021 klo 18-21.  

Keilauksen jälkeen salaattibuffet saunakabinetissa. 

Lisäksi saunomismahdollisuus. 

Tapahtuman omavastuu on 5 euroa, joka sisältää 

ratamaksun ja salaattibuffetin lisäksi myös 

kenkävuokran. Mukaan mahtuu 12 osallistujaa. 

Sitovat ilmoittautumiset 23.9.2021 mennessä Merja Lähteiselle, merja.lahteinen@aanekoski.fi. 

 

Tulossa: Leffailta Finnkinolla torstaina 7.10.2021! 

Jyty Jyväskylä ry tarjoaa jäsenilleen leffaillan torstaina 7.10.2021. Lisätietoja tapahtumasta tulossa 

syyskuun lopussa. Seuraa sähköpostiasi!  

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.lehtonen@jamk.fi  

• jyrki.heinanen@gradia.fi  

• merja.lahteinen@aanekoski.fi  

 

Finnkinon keväällä/kesällä hankittujen sarjalippujen voimassaoloaikaa on pidennetty. Tarkempaa 

tietoa Finnkinon verkkosivuilta.  

 

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. 

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 
 

        

mailto:eija.hiljanen@ksshp.fi
mailto:ulla.pietilainen-soderholm@jyvaskyla.fi
mailto:susanna.lehtonen@jamk.fi
mailto:jyrki.heinanen@gradia.fi
mailto:merja.lahteinen@aanekoski.fi
https://www.finnkino.fi/news/5999
mailto:merja.lahteinen@aanekoski.fi
mailto:katri.tabbal@aanekoski.fi


 

               

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 
 
Jyrki Heinänen jyrki.heinanen@gradia.fi       Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, Gradia, plm  
 
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 
 

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 
 
 

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

Palveluksessanne v. 2021 
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Jäsenkortilla alennuksia 
vuodelle 2021 
  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

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: -20 % normaalihinnoista.   

Hieronta: -10 % normaalihinnoista. 

Studio AK Laajavuori: -10 % lisäpalveluista koodilla laajavuori10 

-10 % Studio Line-hiustuotteista koodilla laavuori 

Edut ovat voimassa esittämällä jäsenkortti kylpylän vastaanotossa, 

sisääntulon yhteydessä. Etu on henkilökohtainen eikä etuhinnat ole 

voimassa koululaisten loma-aikoina, poislukien kesäloma. Etu 

myönnetään normaalihinnasta, eikä sitä voi yhdistää muihin etuihin tai 

alennuksiin. 

Maksuehdot:  Jokainen maksaa itse suoraan kylpylän kassalle ja näyttää 

Jytyn jäsenkortin.  

  

 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/


 
 
 
 
 
 
13.9.2021 
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  

  

Kukkakauppa Pajunkukka, Äänekoski  

-10% alennus jäsenille kukista ja viherkasveista. 

Kauppakatu 10, 44100 Ääneskoski. Puh. 014 522 076 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tmi Disa-Erika 

Hieronta hinnasto 2021 

• 50 min – 38 € (norm. 65 €)  

• 75 min – 58 € (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                                

Huomaathan, että koronavirustilanne on saattanut vaikuttaa yllä 

mainittujen yritysten palvelujen tarjontaan. Tarkista ajankohtainen tilanne 

ko. yrityksen verkkosivuilta. 
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