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Ammatilliset opintopäivät keväällä 2019 

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

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  

 

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

Tulevia tapahtumia: 

* Geokätköily 15.5.2019 
* Kevätkokous 29.5.2019 
* Työhyvinvointipäivä hotelli Scandic Laajavuoressa la 5.10.2019 

                                  

   

 

 

 

 

 

Liitteenä flyer 
jäsenhankinnan avuksi! 
 
Tänä vuonna liittyvä jäsen 
osallistuu arvontaan, jossa 
on mahdollista voittaa: 
1 kpl GoGift lahjakortti 
         (arvo 300 e) 
1 kpl GoGift lahjakortti 
         (arvo 200 e) 
1 kpl GoGift lahjakortti 
         (arvo 100 e) 
 
GoGift lahjakortti käy 
maksuvälineenä yli 100 
paikassa. 

 
 
 
 
 
 
 
Jyty Jyväskylä ry   
 
Kotisivut: 
https://jyvaskyla.jytyliitto.net
/   
Facebook: 
https://www.facebook.com/
JytyJyvaskyla  
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JÄSENALOITE 

Onko sinulla ajatus miten Jyty Jyväskylä ry voisi kehittää toimintaansa tai voisi 
muuttua 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 29.4.2019 mennessä hallituksen 
puheenjohtajalle minna.sell@jkl.fi. 
 
Aloite on tehtävä 30 päivää ennen kevät- ja syyskokousta. Kevään 2019 aloitteet 
käsitellään 8.5.19 hallituksen kokouksessa sekä Kevätkokouksessa 29.5.19.  
 
Tapahtumaehdotukset voi toimittaa vapaa-ajan toimikunnan vetäjälle Ullalle. 
ulla.pietilainen-soderholm@jkl.fi 
 

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

STIPENDI 
 

Sinä jytyläinen, joka olet tutkintotavoitteisen koulutuksen loppuvaiheessa. 
 

Lähetä perusteltu hakemus 1.4.2019 mennessä, miksi juuri sinut pitäisi palkita  
100 euron stipendillä. Lähetä sähköpostia yhdistyksemme puheenjohtajalle 
Minnalle minna.sell@jkl.fi  
 
Yhdistyksen hallitus päättää seuraavassa kokouksessa, kenelle stipendi 
myönnetään tänä keväänä. Stipendit jaetaan Kevätkokouksessa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jäsenaloite ja stipendin haku 
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Yhdistys jatkaa huippusuosittua elokuvalipputarjousta ja myy edelleen Finnkinon elokuvalippuja 

edulliseen 5 euron kappalehintaan. Voit ostaa 4 lippua kerralla. 

Elokuvalippuja myyvien henkilöiden sähköpostiosoitteet: 

 eija.hiljanen@ksshp.fi  

 susanna.konu@jamk.fi  

 ulla.pietilainen-soderholm@jkl.fi   

 tanja.parker@gradia.fi  

 heidi.heikkonen@jkl.fi 

 jussi.seppanen@jko.fi 

 

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

Kevään viimeinen Jyty-lenkki to 21.3.2019 

 
 Lähde kevään viimeiselle Jyty-lenkille to 21.3.19 klo 18:10 
 Lutakon sataman kioskilta Ullan, Minnan ja Jyty-koirien Ellin ja Sannin kanssa. 
 Mukaan voit otttaa myös puolisosi, ystäväsi tai lemmikkisi. 
 
 Nähdään satamassa! 
 
 

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

 

Käy päivittämässä muuttuneet tietosi Jässärissä! 

 

Kirjautumisohje Jytyn sähköisiin asiointipalveluihin (pdf)  

 

> Kirjaudu sähköisiin asiointipalveluihin tästä! 

 

 

 

 

Leffaan ja Jyty-lenkille 
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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 
(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.nevanpera@petajavesi.fi  Petäjäveden kunta 
 
 
Johanna Pällijeff johanna.pallijeff@monetra.fi   Monetra, tulkkipalvelut 
         
Jussi Seppänen jussi.seppanen@jko.fi    Jyväskylän kristillinen opisto 
(Anne-Marie Raatikainen) 
 
Marita Joutsen marita.joutsen@jkl.fi   Monetra Keski-Suomi Oy 
 

 
 
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 %  

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

Jäsenkortilla alennuksia 
vuodelle 2019 
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18.3.2019                                                                                                             
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 – 30 € (norm. 40 €) puolihieronta,  

 90 min – 45 € (norm. 55 €) kokohieronta,  

 120 min – 60 € (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. 

Gummeruksenkatu 9, puh. 040 779 5300 

erika.nurmela@disaerika.fi  

https://www.facebook.com/hierontadisaerika/  
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