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Jyty Jyväskylä ry:n sääntömääräinen kaikille jäsenille 
avoin Syyskokous ti 20.11.18 klo 18 Scandicissa, 
Vapaudenkatu 73 
 
Syyskokous klo 18.00      
Ruokailu klo 19.00-21 
 
Vihersalaattia ja vadelmavinegrettiä L, G 
Savulohisalaattia L,G 
Maalaisperunasalaattia ja sinappikastiketta L, G 
Metsäsienisalaatti L 

Punajuuri-vuohenjuusto carpaccio L,G 
Skagen katkarapuja ja tummaa leipää L, G 
Chorizopyöryköitä ja puolukkamajoneesia L, G 
Lämmin savuporopiiras L 
Leipävalikoima, voita ja levitettä 
Omena-kaurapaistos ja vaniljavaahtoa L, G 
Vaniljapannacotta ja marinoituja marjoja L, G 
Karpaloshotti ja kinuskikermaa L, G 
 
Juomana lähdevesi.  
 
Omakustanteisesti Scandic suosittelee Trapiche Astica viinejä 12 cl lasi 5,50 €. 
 
Osallistumismaksu on 5 euroa ja maksu käteisellä paikan päällä.  

 
Sitovat ilmoittautumiset ma 5.11.2018 mennessä tästä linkistä.  

 

https://goo.gl/forms/GG3AN9Nj8oWbkfM03 
 
Jäseneltä peritään tapahtuman hinta 34 euroa, jos jäsen ei peru osallistumistaan. 
Perumiset ilmoitetaan 5.11.2018 mennessä minna.sell@jkl.fi 
  

                                         **************** 
Halaa luottamusmiestä tapahtuma aamupalalla Sokos hotelli 
Alexandrassa torstaina 1.11.18 klo 6.30 – 8.30                                         
välillä nonstoppina.   

 

Tule aamupalalle, halaa luottamusmiestä, keskustele mielen päällä olevista työelämän asioista. 

Hyvin yhdessä aloitettu aamu tuo työpäivääsi iloa!  

Osallistu, tapaa muita jäseniä ja verkostoidu! 

   
 

Jyty-lenkki to 
15.11.18 klo 18 
 
Ulla ja Minna sekä Jyty-
koira Sanni lähtevät 
lenkille Sataman 
kioskilta. 
 
Lähde mukaan! Myös 
ystävä tai lemmikki on 
tervetullut. 
 

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

https://pixabay.com/fi/voisarvet-hyytel%C3%B6-aamiainen-569075/
https://goo.gl/forms/GG3AN9Nj8oWbkfM03
mailto:minna.sell@jkl.fi
https://jyvaskyla.jytyliitto.net/
https://jyvaskyla.jytyliitto.net/
https://www.facebook.com/JytyJyvaskyla
https://www.facebook.com/JytyJyvaskyla


                   

 

 
 
Megazone lasertaistelupeli, Jyty Muurame vastaan Jyty Jyväskylä,  
to 25.10.18 klo 18 (paikalla oltava 15 min aiemmin). Sorastajantie 1 A 5, 
Jyväskylä. 
Mukaan voi ottaa ei-Jytyläisen jäsenen. Omavastuu 5 euroa, joka kerätään 
paikan päällä. Sitovat ilmoittautumiset ke 17.10.18 mennessä 
teppo.naivo@edu.muurame.fi  Pelin päätteeksi syödään iltapala Paakkari 
Cateringissä aivan Megazonen naapurissa. 
Menu: Vihersalaattia, kaalisalattia sweet & sour, Paakkarin maalaisleipää ja levitteitä 
             Grillattua broileria, chili-cheddarkastiketta, paahtoperunaa ja syyskasviksia 
   Kahvia tai teetä, konvehti 

 
 

http://megazone.fi/jkl/ 

                      

 

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

 
 

T-housessa (kiinalainen teehuone) teetasting, Vaasankatu 10  

ti 4.12.18 klo 17-19.  
Omavastuu 5 euroa maksetaan käteisellä paikan päällä.  
Ilmoittautumiset ti 20.11.18 ulla.pietilainen-soderholm@jkl.fi 
 
Omistaja kertoo englanninkielellä kiinalaisesta teekulttuurista ja erilaisista 
teelaaduista. Lopuksi nautitaan viittä erilaista teetä ja kiinalaisia leipomuksia, 
suolaista ja makeaa. 
 
Tilaisuuteen mahtuu 15 henkilöä. 

 

  

 
 
Huom! T-Houseen ovat myös lemmikit tervetulleita, mutta tasting tilaisuuteen emme ota lemmikkejä mukaan. 

 

Lasertaistelupelit yhdessä Jyty 

Muuramen kanssa ja Teen maistelua 

mailto:teppo.naivo@edu.muurame.fi
http://megazone.fi/jkl/
mailto:ulla.pietilainen-soderholm@jkl.fi
https://www.facebook.com/336664746776049/photos/356003174842206/
https://www.facebook.com/thousejyvaskyla/photos/a.400948350347688/435761956866327/?type=3


  Jäsenaloitteet Syyskokoukseen 

 
 

 

                                                              

    

 

JÄSENALOITE 

Onko sinulla ajatus miten Jyty Jyväskylä ry voisi kehittää toimintaansa tai voisi 
muuttaa 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 20.10.2018 mennessä hallituksen 
puheenjohtajalle minna.sell@jkl.fi. 
 
Aloite on tehtävä 30 päivää ennen kevät- ja syyskokousta. Aloite käsitellään 
hallituksen kokouksessa ja Syyskokouksessa. Syksyn 2018 aloitteet käsitellään 
14.11.2018 hallituksen kokouksessa sekä Syyskokouksessa 20.11.2018.  
 
Tapahtumaehdotukset voi toimittaa vapaa-ajan toimikunnan vetäjälle Ullalle. 
ulla.pietilainen-soderholm@jkl.fi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jytyn uusi jäsenrekisterijärjestelmä ja sähköiset asiointipalvelut 
otettiin käyttöön 17.9.2018 

 
Kirjautumisohje Jytyn sähköisiin asiointipalveluihin (pdf)  

 
> Kirjaudu sähköisiin asiointipalveluihin tästä! 

mailto:minna.sell@jkl.fi
mailto:ulla.pietilainen-soderholm@jkl.fi
http://uutiskirje.jytyliitto.fi/go/17070617-1777623-52650319
http://uutiskirje.jytyliitto.fi/go/17070622-2664862-52650319
https://pixabay.com/fi/muistiinpanot-paperi-paperi-vyyhti-muist-514998/


 
 
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@gradia.fi  

 heidi.heikkonen@jkl.fi 
 

 
                      

Ostosmatkalle Porvooseen la 24.11.18 

lähtö Harjukadun tilausajolaiturista klo 7. 
Menomatkalla pidetään yksi omakustanteinen kahvitauko ja Porvoossa ollaan n. klo 
10:30. 
Takaisin Jyväskylään lähdetään klo 16 ja pidetään paluumatkalla yksi 
omakustanteinen kahvitauko ja Jyväskylässä ollaan n. klo 19:30. 
 
Jäsenelle tai jäsenen lapselle matkan hinta 10 e, muilta kuin jäseneltä  hinta 15 e. 
Maksu käteisellä bussissa. 
 
Ilmoittautumiset ti 6.11.18 mennessä ulla.pietilainen-soderholm@jkl.fi 
 
https://www.porvoo.fi/shoppailu 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Leffaan ja ostosmatkalle 
Porvooseen! 
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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 
(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 
 
Anita Rautiainen anita.rautiainen@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 
 
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 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: 1.10. - 31.12.2018 
Uusi tarjous tulossa loppuvuodelle. 
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 

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

Jäsenkortilla alennuksia 
vuodelle 2018 
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12.10.2018 
Minna Sell 
puheenjohtaja                                                               

  
 
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/  
 

mailto:erika.nurmela@disaerika.fi
https://www.facebook.com/hierontadisaerika/

