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Ammatilliset opintopäivät ja enemmän irti Jytystä sekä 

työhyvinvointikoulutusta vuonna 2020 

29.-30.8.   Työhyvinvointipäivät, Kuortane, viim. ilm. 2.8.20 
12.-13.9.   Koulunkäynninohjaajien ammatilliset opintopäivät, viim. ilm. 16.8.20  
19.-20.9.   Enemmän irti Jytystä, Naantali, viim. ilm. 23.8.20 
26.-27.9.   Minustako luottamusmies, Tampere   
24.-25.10. Sosiaalialan ammatilliset opintopäivät, Tampere, viim. ilm. 27.9.20 
14.-15.11. Ravitsemisalan ammatilliset opintopäivät, Hämeenlinna  
   

                                                                                                      
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  

 

Jyty peruuttaa koulutustilaisuudet 31.7.2020 saakka 

Perutut koulutukset ja tilaisuudet pyritään järjestämään myöhemmin, 

mikäli mahdollista. Osa tilaisuuksista pystyttäneen myös toteuttamaan 

etäyhteyksillä, kuten verkkokoulutuksina.  

Perumisista ja muutoksista tiedotetaan aina ilmoittautuneille erikseen.  

Seuraa myös Jytyn nettisivujen koulutuskalenteria ja tapahtumakalenteria. 

 

Sopimusneuvottelut 

Seuraa ajankohtaista sopimusneuvottelutilannetta Jytyliiton verkkosivuilla 

https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/sopimusneuvottelut2020  

 

 

 
 
 
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 Jyväskylä ry:n kevätkokous 

poikkeusoloissa etäkokouksena 27.5.2020 

Kevätkokous ke 27.5.2020 klo 16:30-17:00. Lähikokous 

enintään 10:lle hengelle Vaihdekuja 6 C kerhohuoneella 

ja muille etäkokouksena.  

 

Sitovat ilmoittautumiset ma 25.5.2020 mennessä tästä 

linkistä. 
 

Koronavirusinfo 

Jyty tiedottaa verkkosivuillaan jäseniään 

koronavirustilanteesta ja sen vaikutuksista työhön. 

Sivustolle kootaan laajasti koronavirukseen liittyvää 

tiedotusmateriaalia.  

Pääset sivustolle tästä linkistä. 

 

Edunvalvonta-asiaa  

Jäsen, jos saat lomautuslapun: 

Kun työnantaja tarjoaa korvaavaa työtä 

lomautuksen vaihtoehtona, Jytyliitto ei 

suosittele uuden ”korvaavan työn” 

työsopimuksen allekirjoittamista. 

Tarjotusta työstä ei kuitenkaan kannata 

kieltäytyä, pahimmassa tapauksessa 

kieltäytymisestä voi aiheutua 

karenssiaika  työttömyyspäivärahaan.  

 

 

 

 

 

Ajankohtaista 
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Ajankohtaista 

 

 

 
 

 

Pidä huolta itsestäsi!  

Jyty Jyväskylä kannustaa jäseniään 

kiinnittämään näinä poikkeuksellisina 

aikoina huomiota työergonomiaan ja 

omasta jaksamisesta huolehtimiseen. 

Käy tutustumassa esimerkiksi 

Työterveyslaitoksen verkkosivuilla 

keinoihin, joilla voit vähentää istumista 

työpäivän aikana. Sivuilla vinkkejä mm. 

liikunnan ja motivaation lisäämisestä 

omaan arkeen. 

Selkäkanavan verkkosivulta löytyy 

helppo taukojumppa. Lisäksi sivuilta voi 

tilata maksuttoman taukojumppamuistutuksen. 

 

Suosittele Jytyn jäsenyyttä! 

Kun hankit neljä uutta jäsentä 1.1.-30.6.2020 välisenä aikana, saat 150 euron arvoisen S-ryhmän 

lahjakortin.  

Tarkemmat tiedot Jytyliiton sivuilta: https://www.jytyliitto.fi/fi/jasenyys/suosittele/Sivut/default.aspx 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ttl.fi/kroppa-ja-nuppi-kuntoon/nain-lisaat-liikuntaa-arkeesi/
https://selkakanava.fi/taukojumppa
https://www.jytyliitto.fi/fi/jasenyys/suosittele/Sivut/default.aspx


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 
(Anne-Marie Raatikainen) 
 
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
http://www.essi.fi/


15.5.2020                                                                                                           
Jaana Nevanperä, tiedottaja                                                          

 

 Nokkakiven huvipuistosta 20 % alennus normaalihintaisista 

rannekkeista kesäkaudella 2020. 

Ruuhimäentie 3, Lievestuore 

info@nokkakivi.fi  

 

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. 
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