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Jyty Jyväskylä tiedottaa 
 

       Jäsentiedote 2/2018  
   Tiedottaja: Hilkka Kallio  

 
 
 
 
 

                             

 
Kunta-alalla on nyt tiukat neuvottelut takana ja voidaan olla 
tyytyväisiä uuteen sopimukseen. Huomioithan, että kaikilla 
sopimusaloilla ei vielä olla päästy neuvottelutulokseen.  
Tutustu Jytyliiton nettisivuilla: 
http://www.jytyliitto.fi/fi/Sivut/default.aspx 
 

Osa kunta-alan (KVTES) neuvottelutuloksesta 
 
KVTES kesto 1.2.-2018 – 31.3.2020. 

 
1.5.2018  Yleiskorotus sekalinjainen 
                - 26 euroa, kuitenkin vähintään 1,25 % 
 
1.1.2019   Paikallinen järjestelyerä on 1,2 %  
 
1.4.2019   Yleiskorotus 1 % 
                                        
Tammikuussa 2019 Kertaerä   
-Tuloksellisuuteen perustuva kertaerä 9,2 % palkansaajan  
marraskuun 2018 varsinaisesta palkasta ja se maksetaan 
tammikuussa 2019. 
 
Esimerkkejä tekstimuutoksista 
 - Palkallinen isyysvapaa 12 arkipäivää (entinen 6 )  
 - Tilapäinen hoitovapaa koskee nyt alle 12 vuotista lasta 
   (entinen 10 v) 

                                                         
 http://uutiskirje.jytyliitto.fi/go/13701937-192772-52638558  
 

 
Osa AVAINTES:n neuvottelutuloksesta  
 
Sopimuskausi 1.2.-31.3.2020 
 
1.5.2018  Yleiskorotus 
                - 25 euroa, kuitenkin vähintään 1,25 % 
 
1.1.2019  1,0 % paikallinen järjestelyerä 
  
1.4.2019  Yleiskorotus 1,2 %    
 
Esimerkkejä tekstimuutoksista 
-Varaluottamusmies saa oikeuden ammattiyhdistyskoulutukseen. 

             
http://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/neuvottelutulos-
avaintes-soveltamisalalla.aspx                          

  SuomiAreena  
    16.7.-20.7.2018 
          Porissa 
 
STTK järjestää matkan 
torstaina 19.7.2018. 
Lähtö klo 6.30 Harjun 
tilausajolaiturista ja paluu 
klo 20.00. 
 
Matka on ilmainen ja 
mukaan saa ottaa yhden 
seuralaisen. 
 
Viimeinen ilmoittautumi– 
nen 19.6.2018.  
 
sttk.keskisuomi1@gmail.
com  

 
Porissa myös STTK:n 
järjestämä iltatilaisuus 
19.7.2018 klo 17-19.00. 
Tähän ilmoittaudutaan 
erikseen. Linkki avautuu 
vasta toukokuussa 
 
http://www.sttk.fi/sttkjazz/  

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

 
Jyty -lenkki torstaina 22.2.2018 klo 18.10 
 
Ulla, Minna ja Jyty-koira Sanni lähtevät lenkille  
to 22.2.2018 klo 18.10 Lutakosta Sataman kioskilta. 
 
Meidän matkaan mahtuu muitakin innokkaita ulkoilijoita 
ja ystävän tai/ja 
lemmikin voi ottaa myös mukaan. 

luksessanne 
    ******************************************************************************************************* 
 

”Halaa luottamusmiestä” -tapahtuma Naistenpäivänä to 8.3.2018 
 
 klo 15.30-17.00 välillä Café Elosella Jyväskeskuksessa 
                                                       (Kauppakatu 31) 
 

Kysy, keskustele ja halaa luottamusmiestäsi!  
 
Jäsenille tarjolla kahvi tai tee ja suolaista tai makeaa kahvileipää. 
 
Lisäksi kaikki osallistujat saavat ruusun.        
 
Tervetuloa!        
 
 
                       
 
 
 
     “Nainen on aina 

samanikäistä miestä nuorempi”                   
           Elizabeth Browning                                                       
                       
 
 

 

Jyty-lenkki ja “halaa 

luottamusmiestä” 
 

 
 
 

 

https://pixabay.com/fi/ruusu-rakkaus-kukka-punainen-3160075/


      Tupaswillan Mahtisavusauna       
       ja turvehoito 
 
 
 
 

 

 

Tupaswillan Mahtisavusauna, Ränssintie 5, lämpiää ke 7.3.2018 klo 17.00 
 
”Tupaswillan mahtisavusauna valittiin Suomen parhaaksi yrityssavusaunaksi 2016. 
Raati arvosti löylyn tasaista laatua ja saunatilan ihanteellisia mittasuhteita. 
Mahtisaunan lämpö on erikoisen pehmeä”. Pulahdus avantoon kruunaa 
saunaelämyksen. 
 
Hoitoturve on puhdas tutkittu luonnontuote. Koulutetun turvehoitajan opastuksella 
tehdään itselle rentouttava turvehoito saunan lämmössä. 
 
Mahtisavusaunassa on kaksi pukuhuonetta ja suihkutilaa, joten tarvittaessa sauna 
toimii yhteissaunana uimapuvulla. 
 
Saunomisen jälkeen noutopöydästä kahvi/tee/mehu, tuoretta leipää, levitteet 
ja suolakurkkua. 
 
Saunojilla tulee olla mukana pyyhe, saunajalkineet ja juomapullo. 
 
Omavastuu 15 euroa jäseneltä ja ei-jäsen 30 euroa. 
 
Kuljetukset omilla autoilla kimppakyydein. 
 
Ilmoittautumiset viimeistään to 22.2.2018 sinikka.sahi@jkl.fi  
llmoittautumisen jälkeen saat tiedot omavastuun maksamista varten. 
 
Sauna lämmitetään, jos vähintään 20 lähtijää ja lauteille mahtuu enintään 30. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

mailto:sinikka.sahi@jkl.fi


• 

     Nuorisotyön ja koulunkäynnin 
     ohjaajien ammattiala-ilta               

 

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nuorisotyön ja koulunkäynin ohjaajien ammattiala-ilta  
maanantaina 19.3.2018 klo 16.30 – 18.30 
Hotelli Scandic, Vapaudenkatu 73, Jyväskylä 
 
Alla olevasta linkistä ilmoittaudutaan SITOVASTI ammattiala-iltaan 21.2.2018 
mennessä. Mukaan voit ottaa myös ei-Jytyläisen kollegan, ilmoita myös hänet. 
Lomakkeen täyttäminen on jo ilmoittautuminen tilaisuuteen, joten illasta ei tule 
erillistä vahvistusta. 
 
Ammattialailta on ilmainen osallistujille. 
 
Ohjelma: 
 
 salaattiateria 
 alkusanat: Jyty:n Länsi-Suomen alueasiamies Satu Leivonsalo tai Minna Arola 
 Iwello:  

Oma ja nuorten hyvinvointi sekä some 

 Miten voin hyvin jatkuvassa sometulvassa? 

 Millä keinoilla rakennetaan työ- ja vapaa-aika tasapainoon? Miten voin 
palautua paremmin? 

 Miten valmennan myös nuoria hallitsemaan arkea some-maailmassa? 
 

 

TÄYTÄ LOMAKE 

 

 
 
                                                           

 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSMBuzL58iw6N_YZg30N-ZqDaY-FuJ4y91KtzuEyz1zqK6kg/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link


 
 

 
 

 
 
 

Mysteeriroom ke 21.3.18 klo 16.30-  

                                        Kauppakatu 29/3 krs. 

Lähde ratkomaan mysteeriä Mysteeri roomiin. Maksa omavastuu-osuus 10 euroa 
Vesa Vainiomäen tilille FI14 5290 0220 1394 87. Ensin ratkotaan mysteeri ja sen 
jälkeen menemme Jyväskeskuksen McDonaldsiin syömään aterian. Tutustu 
mysteereihin osoitteessa https://goo.gl/forms/c4cRtIAcf20O8LJa2  

Lähde mukaan iloiseen Jyty-porukkaan ja ota Jyty-ystäväsi mukaan, meillä on hyvä 
liitto, tänä vuonna jo 100 vuotta toimintaa. Mukaan mahtuu 15 innokasta 
mysteerin ratkaisijaa. 

Ilmoittaudu tästä: https://goo.gl/forms/c4cRtIAcf20O8LJa2  

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

UUSIEN JÄSENTEN HANKINTA 
 
Jyty Jyväskylä ry on päättänyt syyskokouksessa hyväksyessään 

toimintakertomusehdotuksen 2017, että kolme jäsentä, jotka hankkivat eniten uusia 

jäseniä yhdistykseen palkitaan puolen vuoden välein. Jäseniä yhdistykseemme 

hankkinut ilmoittaa itse Ullalle henkilöiden määrän ulla.pietilainen-soderholm@jkl.fi 

tammi-kesäkuun aikana hankkimista jäsenistä 30.6.18 mennessä ja heinä-

joulukuussa hankkimistaan jäsenistä 31.12.18 mennessä. 

Palkinto: 50 euron lahjakortti S-kauppaan. 

Sähköinen liittymislomake  

Jos tarvitset paperista liittymislomaketta, sen voit tilata Jytyliitosta 

jyty.neuvonta@jytyliitto.fi  

Tästä linkistä tietoja jäsenhankintaan: Jytyn jäsenyys 

 

• 

     Mysteeriroom ja jäsenhankinta 
 

        

https://goo.gl/forms/c4cRtIAcf20O8LJa2
https://goo.gl/forms/c4cRtIAcf20O8LJa2
mailto:ulla.pietilainen-soderholm@jkl.fi
https://palvelu.jytyliitto.fi/Lomake?OF2_DOC_ID=9140&OF2_LANGCODE=FI&OF2_BACKLINK_LILO=http://www.jytyliitto.fi
mailto:jyty.neuvonta@jytyliitto.fi
http://www.jytyliitto.fi/fi/jasenyys/Sivut/default.aspx


 
 
 

JÄSENALOITE 

Onko sinulla ajatus uudesta toimintamuodosta tai miten Jyty Jyväskylä ry voisi 
kehittää toimintaansa? Onko jotain, mitä Jyty Jyväskylä ry voisi mielestäsi järjestää, 
tarjota ja toteuttaa? 
Tee aloite kirjallisena. Se voi olla konkreettinen ehdotus tai vielä muotoaan hakeva 
idea.  
Lähetä aloitteesi su 8.4.2018 mennessä hallituksen puheenjohtajalle 
minna.sell@jkl.fi. 
 
Aloite on tehtävä 30 päivää ennen kevät- ja syyskokousta. Aloite käsitellään 
hallituksen kokouksessa. Keväällä 2018 aloitteet käsitellään ke 11.4.2018 
hallituksen kokouksessa. Kaikkia aloitteita ei luonnollisestikkaan pysytyä 
toteuttamaan, mutta ideat kuullaan hallituksessa tarkalla korvalla. 
 
 
                             ********************************************************************** 
 
 

JYTY JYVÄSKYLÄ ry:n KEVÄTKOKOUS 2018 HOTELLI VERSOSSA 
 
keskiviikkona 9.5.2018 klo 18-21 
 
Tervetuloa Jyty Jyväskylä ry:n kevätkokoukseen 
Hotelli Versoon (Kauppakatu 35),  
 
Juhlistamme 100 vuotiasta Jyty-liittoamme 
"Hattu"-teemalla. Illan tyylikkäin hattu palkitaan, 
voittajan päättää yhdistyksen pj. Minna Sell.  
Nautimme Duo De Lausaksen musiikista. Ensin 
on kevätkokous ja sen jälkeen tilaisuus jatkuu 
cocktail-tilaisuuden hengessä. Tarjolla 
kuohuviiniä, salaattia, suolaista piirakkaa, makeaa sekä kahvia ja teetä. Tilaisuus on 
jäsenelle maksuton, mutta jollet peru tuloasi, sinulta peritään 
ruokailun hinta 25 euroa.  
 
Tervetuloa mukavaan kokoukseen ja cocktail-tilaisuuteen, Jyty 100 
vuotta hengessä, etsi itsellesi mahtava hattu tilaisuuteen, viimeinen 
ilmoittautumispäivä kevätkokoukseen on pe 20.4.2018 
 

Ilmoittaudu tästä: https://goo.gl/forms/RtE1rD0GbgP585cP2  

Jäsenaloite ja kevätkokous 
 

 
 
 

 

mailto:minna.sell@jkl.fi
https://goo.gl/forms/RtE1rD0GbgP585cP2
https://pixabay.com/fi/hattu-karnevaali-baijeri-sininen-3100392/


 

 

 

 

 

 

Juhlistetaan yhdessä Jytyn 100 vuotista taivalta 
ammattiliittona.  

Risteilylle osallistuu Jytyn jäseniä Jyväskylän,    
Jämsän, Keuruun, Laukaan, Muuramen, Mänttä-
Vilppulan, Saarijärven, Virtain ja Äänekosken 
yhdistyksistä. 

Yhdistyksille kilpailu: Keksikää yhtenäinen  
Teema Jyty 100 vuotta! Käyttäkää Teemaa 
bussissa/kokoustilassa/illallisella.                      
Esim. värit, pukeutuminen, asuste, oma paikkakunta, 
numerot.  

Paras yhdistys palkitaan Jyty Jopolla! -Palkinnon lahjoittajana Jytyliitto.  Voittajan 

valitsee Alueasiamies Satu Leivonsalo kokoustilassa ennen buffetillallista. 

 

Lähtö Tilausajolaiturista (Harjukatu 12) la 9.6. klo 12:15,                               
paluu su 10.6. klo 22 

Matkan hinta on Jyty Jyväskylän jäsenelle 45 euroa. Hintaan sisältyvät bussi-

kuljetukset Jyväskylästä, laivamatkat 2 hengen B-lk hyteissä, laivalla lauantaina 

tervetulotilaisuus ja alkumalja sekä illallisbuffee. 

 

ERITTÄIN SITOVAT ilmoittautumiset pe 30.3.2018 mennessä tästä linkistä: 

https://goo.gl/forms/aQZNQdPecXRzM8Uv1 

Ilmoittautumisessa kysytään seuraavat tiedot:  
a)  Sähköpostiosoite  
b)  Puhelinnumero 
c)  Nimi 
d) Syntymäaika 
e) Hyttikaveritoive 
f) Ilmoita paikka mistä tulet bussin kyytiin (Harjun tilausajolaituri, Keljon ABC:n ramppi 

pikavuoropysäkki, Muuramen Shell, Korpilahti linja-autoasema, Jämsä, Keuruu, Laukaa, 
Mänttä-Vilppula, Virrat, Äänekoski) 

 

Maksa osallistumismaksusi yhdistyksesi tilille: FI94 5290 0220 4883 14                
Viite 1216 

Matka maksetaan viimeistään eräpäivänä ma 16.4.2018  

Keski-Suomen alueen Seuturisteily  
Jyty 100 vuotta Helsinki-Tallinna 9.-10.6.2018  
m/s Silja Europalla 

https://goo.gl/forms/aQZNQdPecXRzM8Uv1


Matkan ohjelma la 9.6.2018 

Klo 12:15 lähtö tilausajolaiturista 

n. puolivälissä matkaa omakustanteinen tauko 

Klo 17 Helsinki/Länsiterminaali lähtöselvitys 

Klo 18:30 M/S Silja Europa lähtee Helsingistä 

Klo 19 Alkusanat, lasi kuohuviiniä ja kilpailun 
palkintojen jako kokoustila Teatteri Eurooppa 
(kansi 6) 

Klo 20:30 Buffetillallinen, Grande Buffet, kansi 
8 (Illalliseen sisältyvät ruokajuomat, olut, viini, 
vesi, virvokkeet ja kahvi, arvo 33 e) 

Omaa vapaa-aikaa 

su 10.6.2018: 

Klo 8-11:45 Mahdollisuus maihinnousuun Tallinnassa 

Klo 12:30 M/S Silja Europa lähtee Tallinnasta kohti Helsinkiä 

Klo 16 Laiva saapuu Helsinkiin 

Klo 16:30 Paluukuljetukset lähtevät  

n. puolivälissä matkaa omakustanteinen tauko 

Klo 22 Paluu omalle paikkakunnalle 

 

Matkan peruminen ei ole mahdollista ma 16.4.2018 jälkeen, matkatoimiston 
käytäntöjen vuoksi. Peruessasi osallistumisesi tuon ajankohdan jälkeen tulee 
jäsenen maksettavaksi risteilystä aiheutuvat kustannukset (yht. 88 euroa) 

Ota matkalle mukaan voimassaoleva passi tai henkilökortti ja iloinen 
mieli! 

 

 

 
 



Yhdistyksen aktiivien esittely 
 

 
 
 
 

 
YHDISTYKSEN UUSI HALLITUS V. 2018 JA MUUT TOIMIJAT LIITTEENÄ! 
 
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.  Sirpa Costiander, hallituksen jäsen ja luottamusmies Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy. 

2.  Minua on pyydetty näihin tehtäviin.  

3.  Yhdistyksen toimintaa on hallituksen taholta yritetty kehittää   

jatkuvasti. Toivoisin jäsenten osallistuvan aktiivisesti yhdistyksen 

ja liiton järjestämiin tapahtumiin, ja tuovan omia toiveita ja ideoita 

     hallituksen tiedoksi. Nuoria mukaan toimintaan. 

4.  Parhaan ystäväni. 

5.  En varsinaisesti kumpikaan. Ei ole itselläni ollut lemmikkejä, mutta 

kavereiden kissat ja koirat ihan ok. 

6.  Elämä on ihanaa, kun sen oikein oivaltaa. 

 

 

 

 

 

 

1.  Olen Tiina Pennanen, hallituksen jäsen ja nuorisovastaava. 

2.  Olen ollut jo jonkin aikaa mukana yhdistyksen toiminnassa ja 

minua pyydettiin mukaan hallitukseen ja nuorisovastaavaksi.  

3.  Opiskelijajäseniä pitäisi saada yhdistykseen. 

4.  Vaikea kysymys, en osaa sanoa.  

5.  Sekä kissa- että koiraihminen 

6.  En luovuta! 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
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 Eija Hiljanen, osastonsihteeri, Keski-Suomen 

sairaanhoitopiiristä. Olen Jyväskylän Jyty Ry:ssä hallituksen   

varsinaisena jäsenenä ja sairaanhoitopiirissä Jytyn 

luottamusmiehenä.  

2. Aikoinaan työkaveri houkutteli minut toimintaan mukaan ja 

kiinnostavaa tämä homma on ollut. 

3. Olisi kiva saada nuoria mukaan yhdistystoimintaan. Myös 

yhdistyksen vapaa-ajan toiminta on tärkeää, tapahtumat 

vahvistavat yhteishenkeä 

4. Kaikki ystävät olisi kiva saada saman pöydän ääreen 

ruokailemaan pitkän kaavan mukaan ja vaihtamaan kuulumisia. Tähän on viime aikoina 

ollut liian vähän aikaa. 

5. Koiraihminen  

6. No, eiköhän tämä tästä. 

 

 

1. Tanja Parker, hallituksen sihteeri    

2. Olin kiinnostunut paikallisyhdistyksen toiminnasta ja halusin 

päästä vaikuttamaan jäseniämme koskeviin asioihin paikallisella 

tasolla. Kun paikka hallituksessa avautui, ilmaisin kiinnostukseni 

ja tulin valituksi.  Muutaman kuukauden hallituksessa oltuani, 

minua kysyttiin sihteeriksi. 

3. Toivoisin, että saisimme nuoria ja opiskelijoita mukaan 

toimintaamme. 

4. Tätini, joka asuu USA:ssa, olen nähnyt hänet viimeksi 7 vuotta 

sitten.  

5. Muutama villakoira löytyy sohvan alta eli taidan olla 

koiraihminen.  

6. Don't worry about the things that haven't happened yet  

 

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 

 minna.arola@jkl.fi (myynti vain käteisellä) 

                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 

                    Leffaan 
 

        

 

 
 

 

mailto:hilkka.kallio@ksshp.fi
mailto:susanna.konu@jamk.fi
mailto:ulla.pietilainen-soderholm@jkl.fi
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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 Joensuu sirpa.joensuu@jao.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 luonnolliset noin vuoden kestävät 
kulmakarvat Microblading menetelmälle 250 € -10%, karvanpoisto 
sokeroinnilla esim. huuli, leuka, sääret, koko jalat jne. -10 %, 
volyymiripsien laitto 124 € -10 % ja varpaankynsien geelilakkaus 45 
€ -10%. Tarjoukset voimassa 1.1.18-31.3.2018. 
Vapaudenkatu 48-50, puh. puh. 050 353 5260 www.essi.fi 

 

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 

 

 

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

Jäsenkortilla alennuksia 
vuodelle 2017-2018 
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