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Jyty Jyväskylän syyskokous Savutuvan Apajalla                      

ke 20.11.2019 

Klo 17:15 Bussikuljetus Harjukadun tilausajolaiturista Savutuvan Apajalle 

Klo 18-18:45 Syyskokous  

Klo 18:45 -19 Apajan esittely ja alkumaljat Prosecco kuohuviinillä  

Klo 19-20:15 Ruokailu buffetista  

Klo 19:45-21 Esiintyjä Duo de Lausas  

Klo 21 Bussikuljetus Savutuvan Apajalta Harjukadun tilausajolaituriin  

Osallistumismaksu on 5 euroa ja maksetaan käteisellä paikan päällä. 

Ilmoittaudu 11.11. mennessä       https://forms.gle/BYFvZc8tNxa43orm7  

Jäseneltä peritään tapahtuman hinta 40 euroa, jos jäsen ei peru osallistumistaan. 

Perumiset ilmoitetaan 11.11.2019 mennessä minna.sell@jyvaskyla.fi 

Sato menu:  

Vihersalaatti ja paahdetut juureslastut  

Savulohisalaatti  

Marinoitu papu-linssisalaatti 

Perunasalaatti pekonihunnulla 

 

Pitkään haudutettua 

possunniskaa 

Porterkastiketta 

 

Koskenlaskijan perunat 

Paahdettua palsternakkaa ja 

punajuurta 

Kurpitsa-kasvisgratiini 

 

Apajan yrttiöljy ja omenainen salaatinkastike 

Itsetehty kuusenkerkkähummus 

 

Käsinleivotut leivät  

Yrttitomuvoita 

 

Mustikkainen rättänämalja 

Kahvia ja teetä 

 

Juomana lähdevesi 

Omakustanteisesti voi tilata baarista muita ruokajuomia  

                                                                                                      

 
Syksyn aikana tehdään 
jäsenkysely. Ole 
aktiivinen ja vastaa 
siihen! 
 
 
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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Hyvät jäsenet!  

   Nyt luottamusmies tutuksi aamupalan merkeissä  

pe 1.11.19 klo 6:30-9.00 Sokos Hotel Alexandraan                                                          

(Hannikaisenkatu 35, Jyväskylä)                                                                                                                                                                                                    

➢ ei osallistumismaksua, ei myöskään ennakkoilmoittautumista  

➢ aulan ilmoittautumispisteeltä saat matkaasi jäsenlahjan   

➢ keskustelua luottamusmiehen kanssa              

  

 

 

 

 

 

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

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.  

Tule tapamaan luottamusmiestä aamupalan 

merkeissä  ja lähde ostosmatkalle 

Matkukseen 
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WALTTERI TORIKKA, MARIA YLIPÄÄ & 
JYVÄSKYLÄN SINFONIA, PAVILJONGISSA la 
14.12.19 klo 19 (cocktail-tilaisuus ja lippujen 
jako klo 18-19)  

" Viihdeklassikoita, elokuva- ja näyttämömusiikin helmiä sinfoniaorkesterin säestyksellä!" 
 
Lippuja tarjolla Jyty Jyväskylän jäsenille 40 kappaletta, joten toimi nopeasti. 
 
Tällä lomakkeella ilmoittaudutaan sitovasti tähän tilaisuuteen. Meillä on ensin cocktail-
tilaisuus Paviljongin aulassa klo 18-19 ja siitä siirrymme konsertin pariin. Peruutuksia ei 
oteta vastaan. Jos et pääse tilaisuuteen, on sinun vastuullasi hankkia varamies tai jätät 
tilaisuuden väliin.  
 
Omavastuu-osuus 20 euroa maksetaan Vesa Vainiomäen tilille 30.10.19 mennessä    
FI 14 5290 0220 1394 87 
 
Tervetuloa mukavaan iltaan Jyty-hengessä. 
 
Tarjolla meillä on:  
- kuohuvaa juotavaa 
- toffee-fudgepala L, G,  
- Brownie minileivos 
- Aurinkokuivattutomaatti focaccia L 
- Suolainen minimuffini tomaatti-basilika 
- Salami-paprika bruchetta L  
sekä tarvittaessa gluteeniton vaihtoehto 

 Ilmoittaudu tästä linkistä pian: 

https://forms.gle/FnbDPbvDwRYb5d9eA 

 

Ammattialailta 

• Yhteinen ammattialailta Jyväskylän pääkirjastolla Unonsali, ke 27.11.2019 klo 16:15-19.00, 
aiheena Työelämän murros- ja muutos ja uudistumiskyky tulevaisuuden ydintaitona. 
 
ILMOITTAUDU: 27.11. Jyväskylä  
 
https://tapahtumat.jytyliitto.fi/event/j17AV 
 
  

Waltteri Torikka, Maria Ylipää & 
Jyväskylän Sinfonia konsertti   
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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@jyvaskyla.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.  

  

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

Kiitos kaikille Työhyvinvointipäivään 5.10.19 osallistuneille! 

 

   

 

 

270                 

 

 

 

 

 

 

Jäsenaloitteet syyskokoukseen      

ja kiitos osallistuneille 
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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  

 

  

 

 

 
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 
 

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

Vuoden 2020 koulutuskalenteri julkaistaan lokakuussa Jytyliiton nettisivuilla            

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 

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

Yhdistys tarvitsee 

• sihteeriä 1/20 alkaen 

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

Leffaan ja suosittele Jytyä 
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Ulla Sinikka Sihvonen ulla.sinikka.sihvonen@jyvaskyla.fi  Jyväskylän kaupunki, pääluottamusmies 
työaika 3 päivää viikossa, ti-to. 
(Ulla Pietiläinen-Söderholm)     varapääluottamusmies 
 
Minna Sell minna.sell@jyvaskyla.fi    Konsernihallinto, Kaupunkirakenne, Liikelaitokset 
(Tuula Satosaari)                                 varaluottamusmies 
 
Ulla Pietiläinen-Söderholm ulla.pietilainen-soderholm@jkl.fi Perusturva 
(Anne M. Kauppinen)     varaluottamusmies 
 
Minna Arola minna.arola@jyvaskyla.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
 30.10.2019 saakka    
 
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@monetra.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/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.10.2019                                                                                                             
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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