
 

Jyty Jyväskylä tiedottaa 
 

        
                         Jäsentiedote 5/2018 

 
 
 
 
 
                             
                                                 

 

Tervetuloa! 
Jytyn tarjoamille kakkukahveille ma 21.5.18   
 

Tietotalolla, Kilpisenkatu 1, klo 14-15 
             2. ja 3. kerroksen kahvihuoneissa 

Keskussairaalalla, päärakennuksessa, klo 11:30-13 
             -1. kerroksen hissiaulassa 
 
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 17.5.2018 klo 18.10 ja  
torstaina 7.6.2018 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. 
 
 
Kaikille osallistujille jäätelö! 
 

 
          
 
 

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


   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.  Nimeni on Anita Rautiainen, toimistosihteeri ja olen työpaikkani Gradia ammattiopiston henkilöstön 

Jytyn edustajana luottamusmiehenä. 

2.  Vuonna 2002 silloinen luottamusmies pyysi minua hänen varaluottamusmieheksi, ja olin siinä 

tehtävässä kaksi kautta vuoteen 2008. Varsinaisena luottamusmiehenä toimin vuodet 2009-2016. 

Jatkan luottamusmiehenä vuoden 2018 loppuun. 

3.  Enemmän yhteisiä tapaamisia ja tiedotustilaisuuksia jäsenille uusista ja ajankohtaisista asioista. 

4.  Näyttelijä Seela Sellan, siksi hänet, koska ihailen hänen tarmokkuuttaan näyttelijänä. Hän on myös 

mielenkiintoinen, valovoimainen ja positiivinen persoona.  

5.  Ehdottomasti kissaihminen. 

6.  Eteenpäin mennään, kun mummo lumessa!    

 

 

 
 

1.  Olen Heljä Kautto, pääluottamusmies Jyväskylän ammattikorkeakoulussa. 

2.  Varaluottamusmiehestä pääluottamusmieheksi. 

3.  Olen tyytyväinen Jyty Jyväskylän toimintaan. Yhdistys toimii aktiivisesti ja siellä on halua, kykyä ja 

tekoja kehittää toimintaa jäsenten hyväksi. 

4.  Kutsuisin David Beckhamin. Silmälle iloa ja henkilönäkin mielenkiintoinen. 

5.  Koira. 

6.  ”Tietä käyden tien on vanki, vapaa on vain umpihanki” Aaro Hellaakoski                     

 



 
 
 
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 Minna Arola, toimin luottamusmiehenä sivistyksen puolella.                                                                                                                                   

2. Entinen plm pyysi minut mukaan toimintaan. 

3. Toivon, että uudet jäsenet aktivoituisivat ja ottaisivat rohkeasti yhteyttä, jotta toimintaa saadaan 

avoimemmaksi. Olisi myös mukavaa, kun oltaisiin näkyvillä kaupungin eri tapahtumissa. 

4. Hmm, voisin ottaa kanssani päivällisseuraksi Juha Sipilän, koska haluaisin keskustella tästä nuorten 

työllistymistilanteesta ja aktiivimallista. Luulen, että suora yhteys on paras keino vaikuttaa nuorten 

asioihin. 

5. En kumpaakaan, mutta pidän kyllä eläimistä. 

6. Pieni epäonnistuminen ei maailmaa kaada, ilolla kohti uusia seikkailuja. 

 

 

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 
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mailto:susanna.konu@jamk.fi
mailto:ulla.pietilainen-soderholm@jkl.fi
mailto:tanja.parker@jao.fi
mailto:heidi.heikkonen@jkl.fi


 
 
 
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: 1.6.-30.9.2018 
Kainalosokerointi 20 eur (norm. 25 eur) naamiohoito ja kestovärjäykset 
40 eur (norm. 48 eur) geelilakkaukset kynsille 45 eur (norm. 50 eur) 
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 

 
 

 
 
 
 
 
 

Jäsenkortilla alennuksia 
vuodelle 2018 
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15.5.2018 
Hilkka Kallio 
tiedottaja                                                               

 
 
 
 
 
Kukkakauppa Minnan Ruusupuu: Alennus -10 % 
Tapionkatu 15, puh. (014) 614 858, 050 590 0182 
info@minnanruuspuu.fi  
 

  
 
 
 
 
 
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/  
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