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Jytyn työpaikkakiertue Jyväskylässä 
 
Tervetuloa Jytyn tarjoamille 100 v kakkukahveille ma 
21.5.18. Paikalla on Jytyn päättäjiä Helsingistä sekä Jytyn 
Aluetoimistolta alueasiamies.  
 

Tietotalolla, Kilpisenkatu 1, klo 14 
             1., 2. ja 3. kerroksen kahvihuoneessa 

Keskussairaalan pääaulassa, aika ilm. myöh. 
 
http://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/Sivut/jyty100-
aluekierrokset.aspx 
                            
Ps. Jos olet kiinnostunut itse tarjoamaan Jyty-kahvit työpaikallasi, 
ota yhteyttä Aluetoimistolle. satu.leivonsalo@jytyliitto.fi 

 
 
 
 
 
 
 
         
                                    

 

 
Jyty -lenkki torstaina 19.4.2018 klo 18.10 
 
Ulla, Minna ja Jyty-koira Sanni lähtevät lenkille Sataman 
kioskilta. 
    
Meidän matkaan mahtuu muitakin innokkaita ulkoilijoita ja 
ystävän tai/ja lemmikin voi ottaa myös mukaan. 
 
 
 
 
             
 

   
 
 
Jyty Jyväskylä ry   
Kotisivut: 
https://jyvaskyla.jytyliitto.
net/   
Facebook: 
https://www.facebook.co
m/JytyJyvaskyla  

http://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/Sivut/jyty100-aluekierrokset.aspx
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https://pixabay.com/fi/cafe-kahvikuppi-juoda-cappuccino-2345977/
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Jyty Jyväskylä ry:n kevätkokous 2018 Hotelli Verso  
 
                keskiviikko 9.5.2018 klo 18-21 
 
Tervetuloa Jyty Jyväskylä ry:n kevätkokoukseen 
Hotelli Versoon (Kauppakatu 35)  
 
Kevätkokouksessa käsiteltävät asiat: 
 käsitellään hallituksen antama edellisen 

vuoden toimintakertomus ja päätetään 
toimenpiteistä, joihin kertomus antaa aihetta. 

 käsitellään edellisen vuoden tilinpäätös ja 
tilintarkastajan lausunto, vahvistetaan 
tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille 
tilivelvollisille. 

 päätetään ylijäämän käyttämisestä/tappion peittämisestä 
 päätetään miten kokouskutsut julkaistaan 
 valitaan tarvittaessa jäsenyhdistyksen edustajat ja riittävä määrä varaedustajia 

Jytyn sen vaalipiirin kokoukseen, johon yhdistys kuuluu. 
 käsitellään jäsenaloitteet ja hallituksen vastaukset niihin 
 hyväksytään yhdistyksen uudet säännöt (Liittovaltuuston syyskokouksessa 2017 liiton sääntöjä 

muutettiin olennaisesti.) 
 
Juhlistamme 100 vuotiasta Jyty-liittoamme "Hattu"-teemalla. Illan tyylikkäin 
hattu palkitaan, palkinnon saajan päättää yhdistyksen pj. Minna Sell.  
Nautimme Duo De Lausas musiikista. Kevätkokouksen jälkeen tilaisuus jatkuu 
cocktail-tilaisuuden hengessä. Tarjolla kuohuviiniä, salaattia, suolainen piirakka, 
makeaa, kahvia, teetä sekä jaetaan drinkkiliput. Tilaisuus on jäsenelle maksuton, 
mutta jollet pääse paikalle, sinulta peritään ruokailun hinta 25 euroa.  
 
Tervetuloa mukavaan kokoukseen ja cocktail-tilaisuuteen, Jyty 100 
vuotta hengessä, etsi itsellesi mahtava hattu tilaisuuteen, viimeinen 
ilmoittautumispäivä kevätkokoukseen on 20.4.2018 
 

Ilmoittaudu tästä: https://goo.gl/forms/RtE1rD0GbgP585cP2  
 
 
 
 

   Jyty Jyväskylän kevätkokous 
 
 
 
 
 

https://goo.gl/forms/RtE1rD0GbgP585cP2
https://pixabay.com/fi/hattu-karnevaali-baijeri-sininen-3100392/


 

 
 
 

Ähtäriin lauantaina 16.6.2018 
 
Lähdetään tutustumaan Panda –talon asukkaisiin ja 
samalla näemme muita Ähtäri Zoon eläimiä ja 
toivomme näkevämme myös eläinvauvoja. 
 
Sisäänpääsymaksu Panda –taloon ja eläinpuistoon on 
32 €/aikuiset (norm. verkosta ostettuna 36 e ja portilta 
39 e) ja 18 €/lapset 3-12 v (norm. verkosta ostettuna 21 
e ja portilta 24 e). 
Yhdistys tarjoaa bussikuljetuksen. Retki järjestetään, jos lähtijöitä on 
vähintään 20. 
 
Ähtärin eläinpuistossa on useampia nuotiopaikkoja omien eväiden syömiseen. 
Alueelta löytyy myös kahvio ja ruokailupaikkoja.  
Käy tutustumassa alueeseen www.ahtarizoo.fi 
 
Matkaan lähdemme yhteiskuljetuksella Harjukadun tilausajolaiturista klo 9.30 
(lähtöaikaan voi tulla vielä muutosta, josta ilmoitamme lähtijöille erikseen) ja perillä 
Panda –talolla meidän pitää olla klo 12.00. Panda –talon jälkeen siirrymme 
eläinpuistoon ja paluumatka kotiin alkaa klo 16.00. 
 
Sitovat ilmoittautumiset Ulla Pietiläinen-Söderholmille 25.5.2018 mennessä 
sähköpostilla ulla.pietilainen-soderholm@jkl.fi  ja häneltä saat maksuohjeet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Koko perhe Ähtärin 
eläinpuistoon 

 

http://www.ahtarizoo.fi/
mailto:ulla.pietilainen-soderholm@jkl.fi
http://www.ahtarizoo.fi/index.php/fi/zoo/elaimet/viirupollo


 
Syyspäivät Tampereella 7.9.-9.9.2018 
 
 
 
                          

  
 

 

Jytyliitto järjestää vuosittaiset valtakunnalliset Syyspäivät. 

Järjestäjävastuussa on tänä vuonna 100-vuotisjuhliaan viettävä Jyty Pirkanmaa ry. 

Ohjelmassa mm.  

perjantaina 7.9.2018 

- mukavaa yhdessäoloa, tutustumista, karaokea ym. 

- illallinen hotelli Rosendahlissa klo 19.00 sekä illallisen jälkeen Syyspäivien Karaokemestari 2018 -

kisa.  

lauantaina 8.9.2018 

klo 10.00 Avajaiset Pyynikin kentällä 

klo 10.30 - 12.00 Leikkimieliset kisailut 

klo 12.00 - 13.30 Kenttälounas 

klo 14.00 -16.00 vaihtoehtoista toimintaa (erilaisia liikunnallisia toimintoja Varalan ohjaajien mukana 

ympäri Pyynikkiä, kentällä esiintyy vielä eri toimijoita sekä musiikista vastaa Olli Kärki, saunaan ja 

uimaan pääsevät myös halukkaat) 

klo 19.00 - 22.00 Liiton järjestämä jäsenjuhla Pyynikin kesäteatterilla 

- viihdyttää Heikki Silvennoinen Band, Heikki Hela ja muita tamperelaisia muusikoita 

- ruokailu 

klo 23.00 - 02.00 Lauantaitanssit Rosendahlin yökerho Joselin'sissa, bändinä paikallinen Ollin Stones.  

sunnuntaina 9.9.2018 

Kotiinlähtö yllätysten kera. 

 ILMOITTAUTUMISAIKA 4.4.-11.5.2018:   

Ilmoittautuminen alla olevan linkin kautta 1-2 henkilöä kerrallaan. 

Ilmoittautuminen Syyspäiville 

Ilmoittautumisessa varataan kaikki lajiosallistumiset, majoitus, ruokailut ja muu toiminta samalla kertaa. 

Ei siis yksittäisvarauksia suoraan hotelleihin. Majoituksia on varattu eri tasoisesti riittävästi. Varaus 

maksetaan joko verkkopankilla tai luottokortilla ilmoittautumisen yhteydessä. Hinta riippuu mm. 

varatusta majoituksesta.  

 
Jyty Jyväskylä korvaa kuittia vastaan 80 euroa. 
Ohessa liite hakemista varten “Tositelasku Jyty syyspäivät2018” Lähetä hakemus puheenjohtaja 
Minna Sellille, joko skannattuna sähköpostilla liitteineen minna.sell@jkl.fi tai osoitteella 
Kilpisenkatu 1, 40100 JYVÄSKYLÄ.  

https://www.lyyti.fi/p/Jyty_100v_juhlatapahtuma_892018_3547
mailto:minna.sell@jkl.fi


   Yhdistyksen aktiivien esittely 
 
 
 
 
 

 
Kysymyksiä aktiiville yhdistyksen jäsenelle: 

1. Kuka olet ja tehtäväsi Jyty Jyväskylä ry:ssä? 

2. Miten olet päässyt/joutunut kyseiseen tehtävään? 

3. Miten toivoisit, että Jyväskylä ry kehittäisi toimintaansa? 

4. Jos saisit valita kenet tahansa maailmassa, kenet kutsuisit päivällisvieraaksi - ja miksi juuri hänet? 

5. Oletko kissa- vai koiraihminen? 

6. Motto?  

 
 

1.  Olen Johanna Pällijeff ja työskentelen palveluasiantuntijana Monetra Oy tulkkipalvelu Jyväskylän 

toimipisteessä ja olen sekä Oulun, että Jyväskylän tulkkipalveluiden luottamusmies. 

2.  Monetra Oy:n Jytyn pääluottamusmies Paula Retsu sai puhuttua minut ympäri ja ryhtymään 

tulkkipalveluiden luottamusmieheksi.  

3.  Mielestäni Jyty Jyväskylä ry:n toiminta on hyvällä mallilla jo nyt. Toivoisin vain, että mahdollisimman 

moni Jytyläinen osallistuisi yhdistyksen järjestämiin tilaisuuksiin, joita mielestäni on tarjolla 

monipuolisesti. Ehkä seudullista yhteistyötä Keski-Suomen alueen muiden yhdistysten kanssa voisi 

olla enemmänkin. Olenkin iloinen siitä, että meillä on yhteinen Juhlaristeily tulossa  

4.   Lapseni perheineen, sillä he ovat minulle tärkeintä maailmassa. 

5. Sekä että, tosin itselläni ei ole lemmikkieläintä tällä hetkellä. 

6.  Tärkeintä ei ole montako päivää on elämässäsi, vaan kuinka paljon elämää on päivässäsi. 

 

 
 

1.  Jaana Nevanperä, hallituksen varajäsen ja varaluottamusmies, Petäjäveden kunta 

2.  Minua pyydettiin. 

3.  Jäseniä pitäisi saada aktivoitua mukaan toimintaan sekä saada yhdistykseen lisää nuoria jäseniä. 

Myös verkostoituminen juuri oman ammattialan jäsenistön kanssa on tärkeää ja sitä pitäisikin 

kehittää. 

4.  Kutsuisin ehdottomasti vieraaksi hyviä ystäviä. Ystäviä ei koskaan ehdi tavata liian usein. 

5.  Ehdottomasti koiraihminen. Valitettavasti allergioiden takia perheeseemme ei ole mahdollista 

hankkia koiraa. 

6.  Asioilla on tapana järjestyä.                         



 

 
 
 
Kysymyksiä aktiiville yhdistyksen jäsenelle: 

 
1. Kuka olet ja tehtäväsi Jyty Jyväskylä ry:ssä? 

2. Miten olet päässyt/joutunut kyseiseen tehtävään? 

3. Miten toivoisit, että Jyväskylä ry kehittäisi toimintaansa? 

4. Jos saisit valita kenet tahansa maailmassa, kenet kutsuisit päivällisvieraaksi - ja miksi juuri hänet? 

5. Oletko kissa- vai koiraihminen? 

6. Motto? 

 

1. Olen Katja Antikainen ja toimin luottamusmiehenä Keski-Suomen liitossa.                                                                                                                                         

2. Olen lähtenyt tähän tehtävään työkaverin pyynnöstä. Tällä tiellä ollaan. 

3. Toivon lisää tapahtumia jäsenistölle ja heidän perheilleen. Niitä on ihan kivasti ollutkin. 

Jäsenmäärän kasvattaminen olisi myös tärkeää tulevaisuutta ajatellen. 

4. Kutsuisin hyviä ystäviäni sekä Ville Haapsalon. Hän voisi sitten meitä viihdyttää matka- ja muilla 

kertomuksillaan. 

5. Pidän kyllä molemmista. Jos pystyisin, ottaisin meille lemmikiksi koiran. 

6. Asioilla on tapana järjestyä. 

 

 

 

 

 

 

1. Olen Hilkka Kallio, yhdistyksen tiedottaja ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirin pääluottamusmies, 

Jytyn liittovaltuuston jäsen 2016-2020. STTK Keski-Suomen aluetoimikunnan jäsen 2017-2018.  

2. Kokouksessa kysyttiin, kuka olisi kiinnostunut tehtävästä ja minä olin. 

3. Toivoisin, että yhdistystoiminnasta kiinnostuisi enempi uusia ihmisiä. 

4. Kutsuisin hyvät ystäväni, naapurini ja perheeni, koska pidän isoista juhlista. 

5. Sekä – että, molemmissa on hyvät puolensa. 

6. On se päivä vielä huomennakin.  

Yhdistyksen aktiivien esittely 
jatkuu 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Yhdistys jatkaa huippusuosittua elokuvalipputarjousta ja myy edelleen Finnkinon elokuvalippuja 
edulliseen 5 euron kappalehintaan. Voit ostaa 4 lippua kerralla. 
  
Elokuvalippuja myyvien henkilöiden sähköpostiosoitteet: 

 hilkka.kallio@ksshp.fi  

 susanna.konu@jamk.fi  

 ulla.pietilainen-soderholm@jkl.fi   

 tanja.parker@jao.fi  

 heidi.heikkonen@jkl.fi 
 

                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                    Leffaan 
 

        

 

 
 

 

mailto:hilkka.kallio@ksshp.fi
mailto:susanna.konu@jamk.fi
mailto:ulla.pietilainen-soderholm@jkl.fi
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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 
(Mikko Pajunen)      varaluottamusmies  
 
Sirpa Costiander sirpa.costiander@jkl.fi    Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy 
(Sinikka Sahi)      varaluottamusmies 
 
Liisa Ahonen  liisa.ahonen@jenergia.fi    Jyväskylän Energia Oy 
 
Sirpa Joensuusirpa.joensuu@gradia.fi      Jyväskylän koulutuskuntayhtymä 
(Anita Rautiainen)      varaluottamusmies  
 
Heljä Kautto helja.kautto@jamk.fi     Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy 
(Anne Rahkonen)      varaluottamusmies 
 
Katja Antikainen katja.antikainen@keskisuomi.fi    Keski-Suomen liitto 
(Mari Saalamo)      varaluottamusmies 
 
Hilkka Kallio hilkka.kallio@ksshp.fi    Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, plm 
(Eija Hiljanen)      varapääluottamusmies 
 
Matti Varis matti.varis@petajavesi.fi    Petäjäveden kunta 
(Jaana Nevanperä)      varaluottamusmies 
 
Johanna Pällijeff johanna.pallijeff@monetra.fi   Monetra 
         
Tiina Pennanen tiina.pennanen@jko.fi    Jyväskylän kristillinen opisto 
           
 

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

 

Palveluksessanne 
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Laajavuori, 
Jyväskylä 
 

 
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       

  
Sport Bar Silver keilarata -2 EUR    
Setäläntie 2, Muurame,  mailto:info@sportbarsilver.fi  

 Kauneuskeskus Essi tarjoaa kaikista tuotteista ja hoidoista -10 % 
vuoden 2018 loppuun. 
Vapaudenkatu 48-50, puh. puh. 050 353 5260 www.essi.fi 

 

Bellissima tarjoaa 31.5.18 asti ihonpudistuksen timattihionnalla 72 € 
(norm. 88 €) ja geelilakkaus 45 €. Opiskelijatyönä perjantaisin 
naamiohoito+kestovärit 39 € ja yksilöllinen kasvohoito 58 €.  
Saarijärventie 50, puh. (014) 214 560 

 

Ravintola-Bar Ali Baba:  Lounas 8 EUR (normaali 9 EUR) ja muina 
aikoina -10%               
Yliopistokatu 21, puh. (014) 617 731 

 

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  
 

Jäsenkortilla alennuksia 
vuodelle 2017-2018 

  
 
 
 
 

http://aquabarks.com/
mailto:info@sportbarsilver.fi
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16.4.2018 
Hilkka Kallio 
tiedottaja                                                               

 Tmi hieronta ja hyvinvointi Disa-Erika ja Kynsi- ja hiusstudio Gristal: 

 45 min – 25 € (norm. 30 €) osahieronta,   

 60 min – 35 € (norm. 40 €) puolihieronta,  

 90 min – 50 € (norm. 55 €) kokohieronta,  

 120 min – 65 € (norm. 75 €) kokohieronta. 

 Sarjakortit: 5 x 45 min – 115 €, 3 x 45 min – 70 €, 5 x 60 min – 165 
€, 3 x 60 min – 100 €, 3 x 90 min – 140 € ja 5 x 90 min – 235 € 

Hoitomuodot: klassinen hieronta, fascia tekniikat, nivelen liikkuvuuden 
edistäminen ja met-venytykset. 
Gummerruksenkatu 9, puh. 040 779 5300 
erika.nurmela@disaerika.fi  
https://www.facebook.com/hierontadisaerika/  
 

mailto:erika.nurmela@disaerika.fi
https://www.facebook.com/hierontadisaerika/

