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Ammatilliset opintopäivät ja enemmän irti Jytystä 

koulutukset vuonna 2020  

10.-11.10. Enemmän irti Jytystä, Tampere, viim. ilm. 16.9.20   
24.-25.10. Sosiaalialan ammatilliset opintopäivät, Tampere, viim. ilm. 27.9.20 
14.-15.11. Ravitsemisalan ammatilliset opintopäivät, Hämeenlinna, viim. ilm 
18.10.20  
                                                                                                     
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. 

 

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 1.1-30.6.2020 välisenä aikana 

hankkimistaan jäsenistä 15.10.2020 mennessä.  

Palkinto: 50 euron lahjakortti S-kauppaan. 

Sähköinen liittymislomake Tästä linkistä tietoja jäsenhankintaan: Jytyn 

jäsenyys. 

 
 
 
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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Jyty tarjoaa jäsenilleen työelämätaitojen webinaarisarjan 

Jyty toteuttaa syksyn 2020 aikana työelämätaitojen ja työhyvinvoinnin eri aiheita käsittelevän 7-

osaisen webinaarisarjan, joka on jäsenille maksuton. Etäyhteyksillä tapahtuvan luentosarjan 

toteutuksesta vastaa koulutuspalveluja tarjoava Coolla Oy. Yhden tunnin webinaareilla on kullakin 

oma luennoitsija.  

16.9.2020 Tunteet työelämässä, Petra Alijärvi 

1.10.2020  Tulosta työnhakuun, Susan Calonius 

22.10.2020 Aivotaidot työssä, Nina Uusitalo 

12.11.2020 Työergonomiaa -suojele itseäsi, Ari Juvankoski 

26.11.2020 Vakuuta ja vuorovaikuta sosiaalisessa mediassa, Satu Rämö 

3.12.2020 Pomo - vahvista resilienssiäsi, Johanna Vilmi 

3.12.2020 Mielen voimaa -rentoa iltaa, Jonna Huomo 

 

Lue lisää webinaarisarjasta Jytyliiton verkkkosivuilla ja ilmoittaudu mukaan! Lisätietoja 

tästä linkistä. 

 

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 Kissvanviiksiin, kun 

yhdistyksen sivuilla on 500 tykkääjää.  Käy 

tykkäämässä sivuista ja kutsu myös 

kaverisi mukaan!  

https://www.facebook.com/JytyJyvaskyla  

 

 

 

 

Ajankohtaista 
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Liity Jyty Jyväskylä ry:n jäseneksi ja saat leffaliput 

Kaikki yhdistyksen jäseniksi loka-, marras- ja joulukuun aikana liittyneet saavat kaksi Finnkinon 

elokuvalippua ja herkkulippua. Jäseneksi liityt kätevästi Jytyliiton nettisivujen kautta, pääset 

liittymissivulle tästä linkistä.   

 

Oletko kiinnostunut yhdistystyöskentelystä? 

Haluatko vaikuttaa oman ammattiyhdistyksesi asioihin ja päästä kehittämään toimintaa? Jyty 

Jyväskylä ry:ssä on hallituksen jäsenen paikka avoinna kaudelle 2021-2023. Hallituksen jäsen saa 

työstään palkkion ja kokouksiin on mahdollista osallistua myös etäyhteyksin. Mikäli 

yhdistystyöskentely kiinnostaa, ole yhteydessä puheenjohtaja Minna Selliin, 

minna.sell@jyvaskyla.fi. 

 

Jyty-vaalit 

Jytyssä järjestetään liittovaltuuston vaalit syksyllä 25.9. – 8.10.2020. Jyty Jyväskylä ry:n hallitus on 

kokouksessaan 12.8.2020 asettanut ehdokkaakseen liittovaltuustovaaleihin Nea Kähkösen. 

Nea Kähkönen 

Ikä: 36 

Kotipaikka: Jyväskylä 

Jytyn yhdistys: Jyty Jyväskylä ry 

Koulutus: Merkonomi 

Ammatti: Asiakasopastaja/Yhteiskuntatieteiden opiskelija 

(opintovapaalla v. 2020 loppuun) 

Työpaikka: Jyväskylän kaupunki 

Kotisivu ja sosiaalinen media: facebook.com/nea.kahkonen.1/ 

Luottamustehtävät ay-liikkeessä: Jyty Jyväskylä ry:n hallituksen 

jäsen ja nuorisovastaava, Jytyn tulevaisuustyöryhmän jäsen, Länsi-

Suomen alueen nuorisovastaava sekä Sosiaali- ja terveysalan 

ammattialatyöryhmän jäsen. 

 

 

Miksi olet asettunut ehdokkaaksi Jyty-vaaleissa? Asiat eivät edisty odottelemalla! Olen 

ehdolla, koska tunnen työelämän, sekä työntekijän että työmarkkinoiden kiemuroiden 

näkökulmasta. Työn pirstaloituminen ja jäsenistön kohtaamat moninaiset haasteet on huomioitava 

liiton toiminnassa, mikäli haluamme pitää asemamme edunvalvojana. Erityisesti nuoret saatava 

ymmärtämään ammattiliiton olemassaolon merkityksen myös jatkossa. Kaiken on oltava näkyvää 

myös liittovaltuustossa, koska ammattiliitto on olemassa jokaista jäsentään varten riippumatta 

iästä tai ammattialasta. Teen tilaa uudelle innokkaalle nuorisovastaavalle Länsi-Suomen alueelle 

vuoden 2020 jälkeen, ja haluan tehostaa liiton edunvalvontaa sekä jäsentoimintaa jatkossakin, 

joten kannattaa äänestää tämä suorapuheinen ja positiivinen nainen liittovaltuustoon. 

Ajankohtaista 
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Tapaa liittovaltuustoehdokas Nea Kähkönen 30.9.2020 

Tapaa valtuustoehdokas Nea Kähkönen vapaan 

keskustelun ja kahvihetken merkeissä Jyväskylän 

keskustassa.  

Nea on paikalla Ravintola Vennissä klo 15–18 ja 

turvavälit huomioiden pöytään mahtuu muutama 

ihminen kerrallaan.  

Aika 30.9.2020 klo 15–18 

Paikka: Venn Jyväskylä - Kauppakatu 30, 40100 

Jyväskylä 

 

Tulossa olevia tapahtumia 

Lokakuu: Elokuvailta Jyty Jyväskylä ry:n jäsenille Jyväskylän 

Finnkinossa. Yhdistys tarjoaa elokuva- ja herkkulipun. Lisätietoja 

tulossa myöhemmin sähköpostitse.  

Marraskuu: Tulossa elämysretki Hyppäälle. Lisätietoja 

seuraavissa tiedotteissa! 

Joulukuu: Syyskokous 5.12.2020. Ilmoittautuminen ja lisätietoa 

seuraavissa tiedotteissa. 

 

Peruuntuneet tapahtumat 

Vallitsevan koronatilanteen vuoksi Jyty Jyväskylä ry peruuttaa jo aiemmin suunniteltuja 

tapahtumia. Tämän vuoksi syksyn ”Tapaa luottamusmies aamupalalla” -tapahtuma ja Tuurin 

ostosmatka joulukuulta ovat peruttu. 

  

 

Tapahtumia 
 

        



 

 

                                           

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.konu@jamk.fi  

• tanja.parker@gradia.fi  

• merja.lahteinen@aanekoski.fi  

• jussi.seppanen@jko.fi (sisäposti ei kulje Jyväskylän kaupungin ja Kristillisen opiston välillä) 

 

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. 2020 

 
 

 
 
 

 

               

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@jyvaskyla.fi     Perusturva 
(Anne M. Kauppinen)      varaluottamusmies 
 
Minna Arola minna.arola@jyvaskyla.fi    Sivistyspalvelut 
(Eero Simonen)      varaluottamusmies  
 
Sinikka Sahi sinikka.sahi@jva.fi               Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy 
(Laura Korhonen)      varaluottamusmies 
 
        Alva Oy 
 
Jyrki Heinänen jyrki.heinanen@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 Oulu, tulkkipalvelut 
         
Jussi Seppänen jussi.seppanen@jko.fi    Jyväskylän kristillinen opisto 
 
 
Marita Joutsen marita.joutsen@monetra.fi   Monetra Keski-Suomi Oy 
 
Merja Lähteinen merja.lahteinen@aanekoski.fi   Äänekosken kaupunki 
 
Hannamaija Penttilä hannamaija.penttila@poke.fi   Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto (Poke) 
 
 

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 2020 
  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

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: 1.1.2020 alkaen -40 % normaalihinnoista.   

1.1.-31.12.2020 Hieronta: -10 % normaalihinnoista.  

Yllä mainitut arkihinnat eivät ole voimassa koululaisten lomasesonkeina, 

lukuun ottamatta kesälomaa.  

Maksuehdot:  Jokainen maksaa itse suoraan kylpylän kassalle ja näyttää 

Jytyn jäsenkortin.  

  

 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,  info@sportbarsilver.fi  

 

 

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 

 

 

mailto:info@sportbarsilver.fi
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15.9.2020                                                                                                           
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  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tmi Disa-Erika 

Hieronta hinnasto 2020 

• 50 min – 33 € (norm. 65 €) puolivartalo  

• 75 min – 50 € (norm. 98 €) ¾ kehosta  

• 110 min – 60 € (norm. 130 €) 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;asiakapalvelija=478  

                                

Huomaathan, että koronavirustilanne on saattanut vaikuttaa yllä 

mainittujen yritysten palvelujen tarjontaan. Tarkista ajankohtainen tilanne 

ko. yrityksen verkkosivuilta. 

 

 

 

 

mailto:info@minnanruusupuu.fi
https://nettivaraus5.ajas.fi/v/5970/?lid=5631855669d9&amp;toimipiste=1&amp;asiakapalvelija=478
https://nettivaraus5.ajas.fi/v/5970/?lid=5631855669d9&amp;toimipiste=1&amp;asiakapalvelija=478

