
 

Jyty Jyväskylä tiedottaa 
 Jäsentiedote 1 - 2019 

        

                         Jäsentiedote 11/2018 

 

 

 

 

 

                                                      

 RTV:n Jyty-ilta tiistaina 22.1.2019 klo 17.00 – 19.00 
                 Ahjokatu 18            
 

Ohjelma:   
 Tervetuloa RTV:lle, alkumalja 
 ”Pientä” purtavaa kahvin, teen, valkoviinin kera 

    -hedelmäinen vuohenjuusto-rucolasalaatti,  
    chilisivalletut melonipalat, häränpaisti-oliivisalaatti, 
    pienet chia- ja siemensämpylät, aura- ja   
    camembertjuustot hedelmillä, ruisnappeja,  
    katkarapu-broiler- ja kinkkudibit, loimulohikiepit ja 
    makean nälkään aprikoosi-suklaapalat   
    kinuskikuorrutteella 

 Marko Korhonen, RTV-Yhtymän tarina 
 Tapetit 
 Laatat 
 Lattiapäällysteet 
 Maalit 
 Muut tuotteet 
 Jyty käteisalennuskortista esittely 

                    Ilmoittautumiset Sinikalle Sinikka.Sahi@jkl.fi  

                                 ti 15.1.2019 mennessä 

 

 

 

 

 

 

 
 
Jyty-lenkit 17.1. ja 21.2.19 
 
Lähde Jyty-lenkille to 17.1. 
ja to 21.2.19 klo 18:10 
Lutakon Sataman kioskilta. 
Tuulta ja tuiskua uhmaten 
Ullan, Minnan ja Jyty-
koirien Ellin ja Sannin 
kanssa. 
Mukaan voit ottaa myös 
puolisosi, parhaimman 
kaverin tai lemmikkisi. 
 
Nähdään satamassa!   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jyty Jyväskylä ry   
 
Kotisivut: 
https://jyvaskyla.jytyliitto.net
/   
Facebook: 
https://www.facebook.com/
JytyJyvaskyla  

mailto:Sinikka.Sahi@jkl.fi
https://jyvaskyla.jytyliitto.net/
https://jyvaskyla.jytyliitto.net/
https://www.facebook.com/JytyJyvaskyla
https://www.facebook.com/JytyJyvaskyla


 Mysteeriroom 28.1.2019 ja Billy 
Elliot musikaali sekä IKEA

 

Mysteeriroom ma 28.1.2019 klo 16:30-18:30     

 Kauppakatu 29 A, Jyväskylä 

 

Mysteerin ratkaisemisen jälkeen nautitaan Cafe Elosella kahvia/teetä sekä suolainen/makea 
kahvileipä. Sitova ilmoittautuminen 17.1.2019 mennessä. Osallistumismaksu 10 e, maksetaan 
17.1.19 Vesa Vainiomäen tilille FI14 5290 0220 1394 87   
Jos et pääsekään paikalle, on omalla vastuulla jättää tilaisuus väliin tai hankkia varamies paikalle. 
Osallistumismaksua ei palauteta. 
Mukaan mahtuu 20 ensimmäistä ja ryhmän vetäjänä toimii Susanne Tolonen. 
https://www.mysteeri.com/  
 

Ilmoittaudu tästä linkistä https://goo.gl/forms/esaDfWds00mGfPil2 

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

Tampereen työväenteatterissa musikaali Billy Elliot lauantaina 30.3.2019       
klo 13 sekä IKEA:n ostosmatka 

Koskettava ja rakastettu musikaali kertoo kaivoskaupungin pojasta, jolla 
on unelma. Ilmoittaudu:  https://goo.gl/forms/2ItchplEPkQnNkOY2   

Päivän aikataulu:     

klo 9.30            lähtö Harjun tilausajolaiturista                                                                                         

klo 11 - 12.00   tauko Orituvalla omakustanteisesti                                                                                 

                  väliaikakuoharit ja suolaisen tarjoaa yhdistys 

      klo 17.-19.00     Ikeassa ostosaikaa 

n. klo 21.00     Harjun tilausajolaiturissa   

Tampereen työväenteatteri: http://www.ttt-teatteri.fi/ohjelmisto/billy-elliot 

Sitovat ilmoittautumiset 25.2.2019 mennessä.      

Omavastuu on 45 euroa, joka maksetaan 15.3.2019 mennessä JYTY Jyväskylän                  
tilille FI94 5290 0220 4883 14 viitettä 5267 käyttäen. 

Peruessasi osallistumisesi ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tulee jäsenen maksettavaksi 
järjestelyistä ja lipusta aiheutuvat kustannukset (yht. 87 euroa) tai vastaavasti tulee sinun itsesi 
etsiä varamies tilallesi. 

https://www.mysteeri.com/
https://goo.gl/forms/esaDfWds00mGfPil2
https://goo.gl/forms/2ItchplEPkQnNkOY2
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   Kaikki Jyty-laivaan 3.-5.5.2019 
 
 

 
 

 

Megaristeilylle pe-su 3.-5.5.2019 m/s Silja Symphonylle  

 

Tule yhdessä työkavereidesi kanssa Jytyn vuoden 2019 

merkittävimpään jäsentapahtumaan Jytyn Megaristeilylle Tukholmaan 

3.-5.5.2019. Megaristeily on luento- ja verkostoitumisristeily, joka on 

suunnattu niin Jytyn jäsenille ja yhdistystoimijoille kuin päättäjille ja 

yhteistyökumppaneille. 

Luvassa on ajankohtaista, laadukasta ja monipuolista ohjelmaa 

työelämää, hyvinvointia ja yhteiskuntaa koskevista aiheista, ammattialakohtaamisia sekä tietysti 

ripaus viihdettä ja virkistäytymistä. Tämä on tilaisuus verkostoitua ja tavata muita ympäri Suomea 

saapuneita jytyläisiä. 

Laiva lähtee Helsingin Eteläsatamasta, Olympiaterminaalista perjantaina 3.5. klo 17.00 ja palaa 

sunnuntaina 5.5. klo 10.30. Risteilyn aikana on mahdollista käydä maissa Tukholmassa.  

KATSO ilmoittautumislinkistä matkaohjelma, matka-aikataulu, lisämaksulliset retket 

Tukholmassa sekä valitse hyttiluokkasi ja ilmoita hyttikaverisi. 

Jyty Jyväskylä ry tekee yhteisvarauksen risteilylle, joten ilmoittaudu viimeistään ma 25.2.2019.  

Jyty Jyväskylä ry tukee jäseniään risteilykustannuksissa 100 eurolla/jäsen. Tukeminen 

tapahtuu siten, että vähennät matkan loppusummasta 100 euroa. 

Matka maksetaan ma 18.3.2019 mennessä Jyty Jyväskylä ry:n tilille FI94 5290 0220 4883 14 

viitteellä 1164. 

Matkan peruminen ei ole enää mahdollista 18.3.19 jälkeen, matkatoimiston käytäntöjen vuoksi. 
Peruessasi osallistumisesi tuon ajankohdan jälkeen, jää jäsenen maksettavaksi risteilystä 
aiheutuvat kustannukset. 

Tietoa risteilystä: http://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/megaristeily/Sivut/default.aspx 

Ennen ilmoittautumista otathan Jytyn jäsenkorttisi esille, koska tarvitset jäsennumeroa 
ilmoittautumiseen!  

Ilmoittautuminen: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwqYyILmBhrfxzS_DTBen7cZTaLwmfugnqk3gLcsiy
AWwWnA/viewform?usp=sf_link 

http://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/megaristeily/Sivut/default.aspx
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwqYyILmBhrfxzS_DTBen7cZTaLwmfugnqk3gLcsiyAWwWnA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwqYyILmBhrfxzS_DTBen7cZTaLwmfugnqk3gLcsiyAWwWnA/viewform?usp=sf_link


 

 

Ammatilliset opintopäivät ja enemmän irti Jytystä sekä 

työhyvinvointikoulutusta 2019 

16.-17.3.2019 Työhyvinvointikoulutus, Tampere, viim. Ilm. 17.2.2019 

23.3.-24.3.2019 Enemmän irti Jytystä, Oulu, viim ilm. 24.2.2019 

23.3.-24.3.2019 Kirjastoalan ammatilliset opintopäivät, Helsinki, viim. Ilm.. 24.2.2019 

29.3.2019 Sosiaalialan ammatilliset opintopäivät, Kuopio, viim ilm. 3.3.2019 

27.4.-28.4.2019 Koulunkäynninohjaajien ammattilliset opintopäivät, Lahti, viim. Ilm.. 31.3.2019    

Koko vuoden koulutukset     Koulutuskalenteri 2019 
                 

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@jkl.fi  

 

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

 

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 31.1.2019 saakka 

 eija.hiljanen@ksshp.fi 1.2.2019 alkaen 

 susanna.konu@jamk.fi  

 ulla.pietilainen-soderholm@jkl.fi   

 tanja.parker@gradia.fi  

 heidi.heikkonen@jkl.fi 

 

  
     Oppia ja huvitusta 

 

        

 

http://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/koulutus/koulutuskalenteri/Sivut/default.aspx
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Ulla Sinikka Sihvonen ulla.sinikka.sihvonen@jkl.fi  Jyväskylän kaupunki, pääluottamusmies 
työaika 4 päivää viikossa, ma-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 
(Eero Simonen)      varaluottamusmies  
 
Sinikka Sahi sinikka.sahi@jkl.fi               Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy 
(Laura Korhoneni)      varaluottamusmies 
 
Liisa Ahonen  liisa.ahonen@jenergia.fi    Jyväskylän Energia Oy 
 
Anita Rautiainen anita.rautiainen@gradia.fi  Jyväskylän koulutuskuntayhtymä 
(Minna Puoliväli)          
 
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.nevapera@petajavesi.fi  Petäjäveden kunta 
 
 
Johanna Pällijeff johanna.pallijeff@monetra.fi   Monetra 
         
Jussi Seppänen jussi.seppanen@jko.fi    Jyväskylän kristillinen opisto 
(Anne-Marie Raatikainen) 
 

 
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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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 % 

vuoden 2018 loppuun ja tarjous jatkuu vuonna 2019 

Vapaudenkatu 48-50, puh. puh. 050 353 5260 www.essi.fi 

Jäsenkortilla alennuksia 
vuodelle 2019 
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11.1.2019                                                                                                             
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 hieronta ja hyvinvointi Disa-Erika ja Kynsi- ja hiusstudio Gristal 

Hieronta hinnasto 2019 

 45 min – 24 € (norm. 30 €) osahieronta,   

 60 min – 32 € (norm. 40 €) puolihieronta,  

 90 min – 44 € (norm. 55 €) kokohieronta,  

 120 min – 65 € (norm. 75 €) kokohieronta. 

 Sarjakortit: 3 x 45 min = 70 €, 5 x 45 min = 115 €, 3 x 60 min = 85 

€, 5 x 60 min = 145 €, 3 x 90 min = 132 € ja 5 x 90 min = 220 € 

Kortit voimassa 3 kk ostopäivästä 

 

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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