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Ammatilliset opintopäivät ja enemmän 
irti Jytystä koulutukset 

22.–23.4.2023 Koulunkäynninohjaajien ammatilliset 
opintopäivät, Helsinki 
6.-7.5.2023 Kirjastoalan ammatilliset opintopäivät, Oulu 
10.-11.6.2023 Sihteeri-, hallinto- ja ICT-alan 
ammatilliset opintopäivät 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                      

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.  

 

> Kirjaudu sähköisiin 
asiointipalveluihin 
tästä! (ohje pdf) 

 
 
Jyty Jyväskylä ry:n kotisivut 
https://jyvaskyla.jytyliitto.net/   

 
Instagram 
https://www.instagram.com/jyt
y_jyvaskyla/  
 
Twitter 
https://twitter.com/JJyvaskyla 
 
Facebook 
https://www.facebook.com/Jyt
yJyvaskyla 
 
 
 

Pidä tietosi ajan tasalla 
jäsenpalvelu Jässärissä: 

 
• työnantaja 
• yhteystiedot 
• eläköityminen 

 

Jyty Jyväskylä tiedottaa 

 

 

Webinaari: Selkoa palvelumuotoilusta – mitä, kuka ja miksi 
16.2.2023 klo 17.30 – 19.00 

Palvelumuotoilu – Tuttu sana, mutta osaatko kertoa mitä se on? 
Tämän Jytyn järjestämän webinaarin jälkeen osaat! 

Ilmoittaudu 16.2.2023 mennessä tästä linkistä 

 

 
Ajankohtaiset koulutukset ja webinaarit löydät 
Jytyliiton sähköisestä koulutuskalenterista.  

Kaikki webinaarit ovat avoimia kaikille Jytyn jäsenille 

 

Mieleisen koulutuksen löydettyäsi ilmoita osallistumisestasi 
koulutusvastaava Kaisu Salmiselle (lulutsu06@gmail.com) 
tai puheenjohtaja Minna Sell (minna.sell@jyvaskyla.fi) 

 

 

2/23 

https://www.jytyliitto.fi/fi/jasenyys/sahkoiset-asiointipalvelut/Sivut/default.aspx
https://www.jytyliitto.fi/fi/jasenyys/sahkoiset-asiointipalvelut/Sivut/default.aspx
https://www.jytyliitto.fi/fi/jasenyys/sahkoiset-asiointipalvelut/Sivut/default.aspx
https://jytyliitto.fi/wp-content/uploads/2022/07/Kirjautumisohje-Jytyn-asiointipalvelut.pdf
https://jyvaskyla.jytyliitto.net/
https://www.instagram.com/jyty_jyvaskyla/
https://www.instagram.com/jyty_jyvaskyla/
https://twitter.com/JJyvaskyla
https://www.facebook.com/JytyJyvaskyla
https://www.facebook.com/JytyJyvaskyla
https://account.asuite.fi/openam/XUI/#login/&service=JYTY
https://jytyliitto.fi/tapahtumakalenteri/selkoa-palvelumuotoilusta-mita-kuka-ja-miksi-webinaari/
https://jytyliitto.fi/ajankohtaista/koulutus-ja-tapahtumakalenteri/
mailto:lulutsu06@gmail.com
mailto:minna.sell@jyvaskyla.fi


 

Jyty: Palkkatasa-arvoa on edistettävä työehtosopimuksilla 

Ammattiliitto Jytyn uutena edunvalvontajohtajana 
hiljattain aloittanut entinen tasa-arvovaltuutettu Jukka 
Maarianvaara pitää työehtosopimuksia ja niiden 
palkkaratkaisuja keskeisenä tekijänä 
samapalkkaisuuden ja palkkatasa-arvon edistämisessä. 
Työmarkkinapolitiikkaan kiinnitettiin huomiota myös 
Sosiaali- ja terveysministeriön samapalkkaohjelman 
raportissa, joka julkaistiin 2. helmikuuta. 

 

Jytyn eduskuntavaalitavoitteet julki – Kuntien ja hyvinvointialueiden 
rahoitus ja henkilöstöresurssit turvattava: Ammattiliitto Jyty korostaa 

eduskuntavaalitavoitteissaan laadukkaiden julkisten palvelujen merkitystä. Tulevalla 
hallituskaudella erityisen tärkeää on turvata kuntien ja hyvinvointialueiden rahoitus, riittävät 
henkilöstöresurssit ja työntekijöiden hyvinvointi. 

 

Olisitko sinä yhdistyksesi uusi nuorisovastaava? 

Ideoit tapahtumia nuorille jäsenille ja luot osallistuvaa kulttuuria nuorten pariin. 
Ilmianna itsesi pj:lle tai nuorisovastaavalle Nealle. 

Tehdään yhdessä parempaa tulevaisuutta! 
minna.sell@jyvaskyla.fi tai kahkonen.nea@gmail.com 

 

Jyty: Julkisen sektorin neuvottelujärjestöt JUKO ja JAU edellyttävät 
kuntien ja hyvinvointialueiden palkkaneuvottelujen käynnistämistä 
viipymättä – Palkankorotukset maksettava sovitusti verrokkialojen 
mukaan: Kuntien ja hyvinvointialueiden palkansaajia edustavat neuvottelujärjestöt 

JUKO ja JAU (JHL + Jyty) painottavat, että jatkoneuvottelut tämän ja ensi vuoden 
palkankorotuksista on aloitettava viipymättä. 
 

Ajankohtaista 
 

https://jytyliitto.fi/jyty-palkkatasa-arvoa-on-edistettava-tyoehtosopimuksilla/
https://jytyliitto.fi/jytyn-eduskuntavaalitavoitteet-julki-kuntien-ja-hyvinvointialueiden-rahoitus-ja-henkilostoresurssit-turvattava/
https://jytyliitto.fi/jytyn-eduskuntavaalitavoitteet-julki-kuntien-ja-hyvinvointialueiden-rahoitus-ja-henkilostoresurssit-turvattava/
https://jytyliitto.fi/julkisen-sektorin-neuvottelujarjestot-juko-ja-jau-edellyttavat/
https://jytyliitto.fi/julkisen-sektorin-neuvottelujarjestot-juko-ja-jau-edellyttavat/
https://jytyliitto.fi/julkisen-sektorin-neuvottelujarjestot-juko-ja-jau-edellyttavat/
https://jytyliitto.fi/julkisen-sektorin-neuvottelujarjestot-juko-ja-jau-edellyttavat/


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tapahtumat 

Vierailu Valamon 
luostariin 

25.-26.3.2023 
Lähde mukaan jäsenmatkalle, jossa 

pääset tutustumaan luostarin 
miljööseen  

 Ilmoittautumiset 6.3.2023 mennessä tästä linkistä 

Vierailun suunniteltu ohjelma: 

la 25.3.2023  
Matkaan lähtö (Reitti Muurame-Jyväskylä- Äänekoski) 
Muuramen Shell klo 9.00 - Harjukadun tilausajolaituri klo 9.30 ja 
Äänekosken linja-autoasema klo 10.15 (Kauppakatu 4) 
Perillä Valamossa n. klo 14.00 
15.00 - lounas noutopöydästä Ravintola Trapesassa 
16.00 - opastettu luostarikierros (kesto n. 1 h 15 min) 
18.00 - mahdollisuus osallistua liturgia palvelukseen (kesto n. 2 h) 
19.00 - teepöytä  
 
su 26.3.2023 
7:30-10:00 - Aamiainen Ravintola Trapesassa 
9:00 - mahdollisuus osallistua liturgia palvelukseen 
luostarin pääkirkossa 
Lähtö takaisin Jyväskylään n. klo 11 

 

https://forms.gle/kPDQByFCKNqchSZZ8


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kauneusilta Jyväskylän Gradialla 
22.3.2023 klo 16.30-18.30 

Omavastuu 10 €, joka sisältää 
Virkistävän kasvohoidon rentouttavalla hieronnalla 

Kahvi/tee pikkusuolainen/makea 

 

 Ilmoittautumiset 3.3.2023 mennessä tästä linkistä 

 

 Tapahtumat 

 

https://forms.gle/9hiHrGDqb25YTAUW7


 
 
 
 

Anne Karjalainen  
(työaika 2 pv/vko ma,ti)) 

anne.karjalainen(at)jyvaskyla.fi Jyväskylän kaupunki, 
pääluottamusmies, Jyväskylän 
kaupunki: kulttuuri- ja 
liikuntapalvelut 

Minna Sell   minna.sell(at)jyvaskyla.fi Jyväskylän kaupunki, 
varapääluottamusmies, 
Jyväskylän kaupunki: 
konsernihallinto, 
kaupunkirakenne, liikelaitokset 

Anna-Kreeta Saarinen   anna.saarinen(a)jyvaskyla.fi Jyväskylän kaupunki: kulttuuri- 
ja liikuntapalveluiden 
palvelualueet. 

Minna Arola minna.arola(at)jyvaskyla.fi Jyväskylän kaupunki: kasvun ja 
oppimisen palvelualueet 

Ulla Pietiläinen-Söderholm ulla.pietilainen- 
soderholm(at)hyvaks.fi 

Sosiaali- ja terveyspalvelut 

Katja Hietala  katja.hietala(a)jva.fi Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy 
(Sinikka Sahi) sinikka.sahi(at)jva.fi varaluottamusmies 
Jyrki Heinänen  jyrki.heinanen(a)gradia.fi Jyväskylän 

koulutuskuntayhtymä Gradia, 
pääluottamusmies 

(Sirpa Joensuu) sirpa.joensuu(a)gradia.fi varaluottamusmies 
Anne Rahkonen anne.rahkonen(at)jamk.fi Jyväskylän ammattikorkeakoulu 
Katja Antikainen  katja.antikainen(at)keskisuomi.fi Keski-Suomen liitto 
(Mari Saalamo) 

 
varaluottamusmies 

Eija Hiljanen  eija.hiljanen@hyvaks.fi Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, 
pääluottamusmies 

(Nina Pieviläinen) 
 

varapääluottamusmies 
Erja Ahola  erja.ahola(at)petajavesi.fi Petäjäveden kunta, 

pääluottamusmies 
Marita Joutsen  marita.joutsen(at)monetra.fi Monetra Keski-Suomi Oy 
ei valittu 

 
Äänekosken kaupunki, 
pääluottamusmies 

Hannamaija Penttilä  hannamaija.penttila(at)poke.fi Pohjoisen Keski-Suomen 
ammattiopisto, 
pääluottamusmies 

(Pertti Gustafsson) pertti.gustafsson(a)poke.fi varapääluottamusmies 
Teppo Loman  teppo.loman(at)edu.muurame.fi Muuramen kunta, 

pääluottamusmies 

 
 

 
 

 
 
 

Palveluksessanne v. 2023 
 



 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

JÄSEN! Kutsu oma luottamusmiehesi kyläilemään työpaikallesi! 
 

JÄSEN! Sinulla on oikeus ottaa yhteyttä luottamusmieheesi! 
 

Luottamusmiehen työtehtävät ovat moninaiset ja käsiteltävien kysymysten kirjo 
on laaja. Yleisimmin luottamusmiehelle tuotavat asiat liittyvät kuitenkin alla 

oleviin teemoihin. 

 

 

Anne Karjalainen 

 
Minna Sell Katja Hietala 

 
Anne Rahkonen Jyrki Heinänen 

 
Ota rohkeasti yhteyttä oman alan luottamusmieheen kaikissa työsuhteen 

ongelmissa tai mieltä askarruttavissa asioissa.  
Luottamusmies työskentelee sinua varten ja on vaitiolovelvollinen! 

 



 

 

Ammattiliitto lähettää kaikille 
työvoimajäsenilleen aktivointiviestin, 
jonka avulla mobiilijäsenkortin voi ottaa 
käyttöön omassa älypuhelimessaan.  

Lue lisää mobiilijäsenkortista Jytyliiton 
verkkosivuilta tästä linkistä.  

 

Jyty Jyväskylä ry on myös somessa! 
Tiesithän, että Jyty Jyväskylä ry on myös Facebookissa ja Instagramissa. 
Ota Jytyn sosiaalisen median kanavat seurantaan ja pysy ajan tasalla 
ajankohtaisista uutisista! 
 
Jyty Jyväskylä ry arpoo 100 € arvoisen lahjakortin ravintola 
Kissanviiksiin, kun yhdistyksen sivuilla on 500 tykkääjää.  Käy 
tykkäämässä sivuista ja kutsu myös kaverisi mukaan!  

https://www.facebook.com/JytyJyvaskyla  

Käy tutustumassa myös muihin Jyty Jyväskylän sosiaalisen median 
kanaviin. Löydät meidät Facebookin lisäksi myös Instagramista ja 
Twitteristä. 

Instagram: jyty_jyvaskyla 
Twitter: Jjyvaskyla 
 

 

 

https://www.jytyliitto.fi/fi/jasenyys/jasenkortti/Sivut/default.aspx
https://www.facebook.com/JytyJyvaskyla


 
 

Ammattiliitto Jytyn suosittelukampanja on käynnissä. Kun jäsenenä 
suosittelet ja hankit 1.1.–30.6.2023 tai 1.7.–31.12.2023 välisenä aikana 
uusia jäseniä, sinut palkitaan lahjakortilla. Neljästä uudesta jäsenestä 
saat jopa 150 € arvoisen S-ryhmän lahjakortin!  
 
Palkitseminen lahjakortein:  
2 jäsentä = 30 € arvoinen S-ryhmän lahjakortti 
3 jäsentä = 50 € arvoinen S-ryhmän lahjakortti 
4 jäsentä = 150 € arvoinen S-ryhmän lahjakortti 

Kampanjasta lisätietoa tästä linkistä 

Sähköinen liittymislomake Tästä linkistä tietoja jäsenhankintaan: Jytyn jäsenyys. 

 
Jyty Jyväskylä ry palkitsee jäseniään jäsenhankinnasta! 
 

Toimi näin: Ilmoita 1.1-30.6.2023 välisenä aikana hankkimiesi 
jäsenten nimet sähköpostilla: ulla.pietilainen-soderholm@hyvaks.fi 
31.7.2023 mennessä. (Mikäli olet unohtanut ilmoittaa v.2022 
hankkimistasi jäsenistä, ilmoita näistä mahdollisimman pian)  

Palkinto: 50 euron lahjakortti S-kauppaan. Palkinto annetaan 
kevät/syyskokouksessa  

https://www.jytyliitto.fi/fi/jasenyys/suosittele/Sivut/default.aspx
https://jassari.jytyliitto.fi/liity/
https://www.jytyliitto.fi/fi/jasenyys/Sivut/default.aspx
mailto:ulla.pietilainen-soderholm@hyvaks.fi


 

Finnkinon elokuvaliput 

Yhdistys jatkaa huippusuosittua 
elokuvalipputarjousta ja myy edelleen 
Finnkinon elokuvalippuja edulliseen 5 
euron kappalehintaan.  

Voit ostaa 4 lippua kerralla. Etu on Jyty Jyväskylä 
ry:n jäsenilleen neuvottelema etuus ja koskee 
kaikkia Jyty Jyväskylä ry:n jäseniä riippumatta 
työnantajasta. 

Elokuvalippuja myyvät: 

• susanna.lehtonen(at)jamk.fi 
• jyrki.heinanen(at)gradia.fi 
• teppo.loman(at)edu.muurame.fi 
• merja.lahteinen(at)aanekoski.fi 
• eija.hiljanen(at)hyvaks.fi 
• katja.hietala(at)jva.fi 

 

 

 

 

 

 

 

Huomioithan, että edellä mainitut henkilöt myyvät elokuvalippuja vapaaehtoisperiaatteella, joten 
mahdollisista poissaoloista tai muusta vastaavasta syystä elokuvalippujen toimituksessa saattaa 
esiintyä viiveitä. Joten tilaathan elokuvaliput myyjältä hyvissä ajoin, ennen tarvitsemaasi ajankohtaa. 
Lippujen nouto omakustanteisesti. 

Elokuvalippuetu on tarkoitettu Jyty Jyväskylä ry:n jäsenille ja heidän perheenjäsenilleen. Lippujen 
edelleen myynti on ehdottomasti kielletty ja yhdistys seuraa tarkasti lippujen myyntiä ja tätä etua 
voidaan joutua rajoittamaan, jos väärinkäytöksiä ilmenee. 

 

 

Elokuvalippuja Kino Hirveen ja Navettakinoon myy: 
merja.lahteinen@aanekoski.fi 

Kino Hirvi ja Pyhälahden Navettakino 

Yhdistys tarjoaa elokuvalipputarjouksen myös Äänekosken Kino Hirveen 
ja Pyhälahden Navettakinoon Konnevedellä. Elokuvalipun hinta on 6 
euroa/kpl. Etu on kaikkien Jyty Jyväskylä ry:n jäsenten käytettävissä 

Leffaan! 

mailto:susanna.lehtonen@jamk.fi
mailto:jyrki.heinanen@gradia.fi
mailto:teppo.loman@edu.muurame.fi
mailto:merja.lahteinen@aanekoski.fi
https://d.docs.live.net/25cc001ee9880587/JYTY/Tiedotteet%202023/eija.hiljanen(at)hyvaks.fi
file:///C:/Users/kahko/Downloads/katja.hietala(at)jva.fi
file:///C:/Users/kahko/Downloads/katja.hietala(at)jva.fi
mailto:merja.lahteinen@aanekoski.fi


Yhdistyksesi neuvottelemat paikallisedut: 
 

 
 
Scandic Laajavuori, (Scandic Aulanko ja Scandic Nokia) tarjoaa Jyty Jyväskylän jäsenille vapaa-
ajan kylpyläedut. 
Alla olevat edut ovat voimassa kaikkina viikonpäivinä sesonkiaikojen ulkopuolella 
(Sesonkiajankohdat 25.12 -6.1, vkot 8-9, pääsiäinen, heinäkuu ja vkot 42-43) 
·       20 % alennus kylpylöiden kertalipuista (aikuiset, lapset ja alennusryhmäläiset) kaikkina 
viikonpäivinä  
·       etu on henkilökohtainen ja saatavilla kylpylän vastaanotossa jäsenkorttia näyttämällä 
·       etua voi hyödyntää itselleen ja kolmelle (3) seuralaiselle 
·       etua ei voi yhdistää muihin etuihin tai alennuksiin 
Lisäedut Scandic Laajavuori: 
Kuntosali 
·       Sisältyy kylpylälipun hintaan 
Keilaus 
·       - 20 % normaalihinnoista 
 Hieroja- kuntohoitaja Jari Pilkkakangas 
•                 -10 % normaalihinnoista 
Studio AK Laajavuori 
•                 -10 % lisäpalveluista koodilla laajavuori10 
•                 -10 % Studio Line-hiustuotteista koodilla laajavuori10 
 
 

                   
 

 

Kauneuskeskus Essi: Koko vuoden 2023 voimassaoleva etu Jytyn jäsenille 

10% , hoidot ja tuotteet.  Yliopistonkatu 50, puh. 050 353 5260 www.essi.fi  

 

 
RTV: Alennus 15 % - 30 % tuotekohtaisesti; maaleista, tapeteista ja 
laminaateista. Ahjokatu 18, puh. (014) 449 1400  
 

 
 

Keilahalli Pankkari Bowling  
-5% alennus normaalihinnasta jäsenkorttia esittämällä.  
Alennus päivä- ja iltahinnoista, ei koske hohtokeilausta.  
Vanha Vaasantie, 462, Äänekoski  
 

Jäsenkortilla alennuksia 2023 



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

 
Kukkakauppa Pajunkukka, Äänekoski 
-10 % alennus jäsenille kukista ja viherkasveista. 
Kauppakatu 10, 44100 Äänekoski Puh. 014 522 076 

 
 

Tmi Disa-Erika 
Hieronta hinnasto 2023 
• 50 min – 42 € (norm. 65 €)  
• 75 min – 65 € (norm. 98 €)   
• 110 min – 84 € (norm. 130 €)  

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://nettivaraus6.ajas.fi/fi/5631855669d9?offices=1&employees=478        
 
 

Buugi Liikunta- ja hyvinvointikeskus 
o 12kk Ryhmäliikuntakortti hintaan 49€/kk 
o 12kk Kuntosalikortti hintaan 29€/kk 
o 12kk Kortteihin sisältyy: 

o Kaupungin laajin tuntivalikoima, paljon myös matalan kynnyksen tunteja 
o Laadukas kuntosali (meillä et jonota laitteille) 
o Sulkapallovuorot (arkisin klo 7-15) 
o Juoksukoulu 
o Jooga 
Muista normaalihintaisista ryhmäliikunta- ja kuntosalikorteista -10%:n alennus 
Sykeraitti 7, 40630 Jyväskylä 
www.buugi.fi 

 
GOGO Express 

o Ilmainen tutustuminen kuntosaliin, 1 krt/hlö (norm. 10 €) 
o 12kk jäsenyys 18 €/kk, käytössä kaikki GOGO Express -kuntosalit (norm. 29,90 €/kk) 

Sopimuksen syntymisestä ensimmäiset 6 viikkoa liittymismaksu 0 € (norm. 19,90 €/ 29,90 
€), tämän jälkeen liittymismaksu aina -50 % 

  Edut koskevat myös samassa taloudessa asuvia perheenjäseniä! 
 
 
 
 

https://nettivaraus6.ajas.fi/fi/5631855669d9?offices=1&employees=478
http://www.buugi.fi/


 
 
 
 

Huhtikuussa: 

Kasvopilates 19.4. 

Toukokuussa: 

Äijäjoogaa ja olutta 6.5. 

Saunajoogaa ja skumppaa 6.5. 

Kevätkokous 

Ilmoittautuminen kevään tapahtumiin avautuu myöhemmin, 
lisätietoa seuraavassa tiedotteessa 

 

 

Tulossa keväällä 2023 

Mikäli haluat mukaan suunnittelemaan ja 
ideoimaan tulevia tapahtumia, tule mukaan 

vapaa-aikatoimikuntaan! 

Laita siis viestiä ulla.pietilainen-soderholm@hyvaks.fi, 
mikäli olet kiinnostunut! 

 

9.2.2023 Nea Kähkönen - tiedottaja 

mailto:ulla.pietilainen-soderholm@hyvaks.fi

