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Ammatilliset opintopäivät ja enemmän irti Jytystä 

koulutukset 

15.-16.9.2021 NUORI2021 – Valtakunnalliset nuorisotyön päivät, Jyväskylä 

18.-19.9.2021 Enemmän irti Jytystä, Tampere 

18.-19.9.2021 Yhdistystoiminnan jatkokurssi, Tampere 

14.-15.10.2021 Koulu- ja opintosihteerien täydennyskoulutuspäivät, Jyväskylä  

 

Koronan vuoksi Jytyn koulutukset järjestetään etäkoulutuksina kesäkuun loppuun 

asti. Siirrot, muutokset ja webinaareiksi muuttamiset löydät Jytyliiton sähköisestä 

koulutuskalenterista. Tarkista koulutusten ajankohtainen tilanne 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. 

 

Koronavirusinfo 

Jyty tiedottaa verkkosivuillaan 

jäseniään koronavirustilanteesta 

ja sen vaikutuksista työhön. 

Sivustolle kootaan laajasti 

koronavirukseen liittyvää 

tiedotusmateriaalia.  

Pääset sivustolle tästä linkistä. 

 

 
 
 
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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Ajankohtaista asiaa edunvalvonnasta kunta-alalla 

 

Jytyn liittovaltuusto hyväksyi uuden SOTE-sopimuksen 

Jytyn liittovaltuusto on hyväksynyt 9.6. ylimääräisessä kokouksessaan uuden sosiaali- ja terveysalan työ- ja 

virkaehtosopimuksen eli SOTE-sopimuksen. 

Ammattiliitto Jytyn korkeinta päätösvaltaa käyttävä liittovaltuusto on hyväksynyt tänään 9.6. ylimääräisessä 

kokouksessaan uuden sosiaali- ja terveysalan työ- ja virkaehtosopimuksen eli SOTE-sopimuksen. 

Lue lisää Jytyn verkkosivuilta tästä linkistä. 

 

Mitä uusi SOTE-sopimus tarkoittaa? 

Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimus (SOTE-sopimus) tulee voimaan 1.9.2021 riippumatta siitä, 

mitä tapahtuu sote-uudistukselle ja sen sopimuskausi on 1.9.2021–28.2.2022. SOTE-sopimuksen määräykset 

ovat vastaavat kuin KVTES:ssä eli muutokset ovat lähinnä teknisiä. 

Lue lisää Jytyn verkkosivuilta tästä linkistä. 

 

Varhaiskasvatusopettajien sopimusalasiirto 

Varhaiskasvatuslain kelpoisuusvaatimukset täyttävät varhaiskasvatuksen opettajat, erityisopettajat ja päiväkodin 

johtajat siirtyvät 1.9.2021 Kunnalliseen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES) piiriin. 

Sopimusalasiirrosta johtuvat KVTES:n määräysten muutokset ovat ns. teknisiä muutoksia eikä niillä ole 

vaikutusta palvelussuhteen ehtoihin 

Lue lisää Jytyn verkkosivuilta tästä linkistä.  

 

KT Kuntatyönantajien ja pääsopijajärjestöjen yhdessä valmistelemat yleiskirjeet on julkaistu 

 

• Yleiskirje 6/2021: Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimus voimaan 1.9.2021 

• Yleiskirje 7/2021: Varhaiskasvatuksen opettajien siirto KVTES 2020–2021:sta OVTES 2021–2022:een 

1.9.2021 ja siihen liittyvät KVTES:n liitteen 5 ja OVTES:n sopimusmääräysten muutokset 

• Yleiskirje 8/2021: Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen 2020–2021 muutokset 1.9.2021 

alkaen 

Yleiskirjeisiin pääset tutustumaan tästä linkistä. 

 

Ajankohtaista 
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Elokuvateatterit ovat jälleen auki! Hanki kesän liput ennen kesälomia! 

Elokuvateatterit ovat jälleen auki ja Finnkinon sarjalippujen kestoa on pidennetty 29.12.2021 

saakka. Hanki kesän elokuvaliput lippujen myyjiltä hyvissä ajoin ennen lomaa.  

Elokuvalippuetu on tarkoitettu Jyty Jyväskylä ry:n jäsenille ja heidän perheenjäsenilleen ja voit 

ostaa kerralla 4 lippua. 

Lippuja on saatavilla Finnkinon elokuvateattereihin sekä Äänekosken Kino Hirveen ja Pyhälahden 

Navettakinoon Konnevedellä.  

Lue lisää elokuvalipuista tiedotteen Leffaan -osiosta. 

 

Nokkakiven huvipuiston kesäkausi on alkanut! 

Jytyn jäsenet saavat Nokkakiven huvipuistosta 20 % alennuksen 

rannekkeista kesäkaudella 2021.  

Lue lisää Nokkakiven huvipuistosta osoitteessa 

https://www.nokkakivi.fi/index.htm  

 

Tule kokeilemaan golfia elokuussa! 

Jyväs-Golf Sippulanniemessä ma 23.8.2021 

klo 17-19 osoittessa Keljonlahdentie 11, 

40500 Jyväskylä.  

Tapahtuman kesto on 2h ja pitää sisällään 

range ja lähipeliharjoittelua. Hinta sisältää 

ohjauksen sekä kaikki tarvittavat välineet sekä 

rangepallot. Vaatetus sään mukaan ja 

lenkkikengät jalkaan. 

Ilmoittautuminen tapahtumaan elokuun 

jäsentiedotteessa. 

 

 

 

 

Kesätekemistä  
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Uusia jäseniä yhdistykseen hankkineet palkitaan 

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

yhdistykseen, palkitaan puolen vuoden välein.  

Jäseniä yhdistykseemme hankkinut, ilmoittaa uusien jäsenten nimet Ullalle, ulla.pietilainen-

soderholm@jkl.fi 1.1-30.6.2021 välisenä aikana hankkimistaan jäsenistä 6.8.2021 mennessä.  

Palkinto: 50 euron lahjakortti S-kauppaan. 

Sähköinen liittymislomake Tästä linkistä tietoja jäsenhankintaan: Jytyn jäsenyys. 

 

Ammattiliitto Jytyn uusi jäsenetu: CityShoppari 2021-sovellus 

Ammattiliitto Jytyn jäsenet ja Jytyyn liittyvät uudet jäsenet saavat nyt jäsenetuna CityShoppari 

2021 -sovelluksen. Mobiilisovellus toimii kännykässä, ja se on jäsenille ilmainen. CityShoppari-etu 

on tarkoitettu vain Jytyn työvoimajäsenille, joten kannatusjäsenet eli eläkeläiset eivät voi ottaa 

etua käyttöön. 

Lue lisää jäsenedusta ja sen käyttöönotosta Jytyn verkkosivuilla: 

https://www.jytyliitto.fi/fi/jasenyys/jasenedut/cityshoppari  

 

 

Jyty Jyväskylä ry toivottaa jäsenilleen aurinkoista ja 

rentouttavaa kesää! 

 

 

 

 

 

 

 

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  

• susanna.lehtonen@jamk.fi  

• tanja.parker@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 
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Palveluksessanne v. 2021 

 
 

 
 
 

 

               

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  
 
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, plm 
(Erja Ahola)       varapääluottamusmies 
 
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! 
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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 

 

Nokkakiven huvipuistosta 20 % alennus normaalihintaisista 

rannekkeista kesäkaudella 2021. 

Ruuhimäentie 3, Lievestuore 

info@nokkakivi.fi  
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12.6.2021                                                                                                       
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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