
Keski-Suomen jäsenedut:  

LuontaisOLO ky 

• Tarjoaa hyvinvointi ohjelmaa, luentoja sekä rentouttavia hemmotteluhoitoja yhdistyksenne 
käyttöön. 

•  – 10% alennus kaikista LuontaisOLOn rentouttavista hoidoista. 
Kauppakatu 12, 40100 Jyväskylä 
p. 040 708 22 78 
https://luontaisolo.fi 

Metro-tukku 

• Metro-pikatukut tarjoavat 5 % jäsenedun Marttayhdistyksille kaikista normaalihintaisista 
elintarvikkeista ja nonfoodista (ei alkoholi, tupakka, pantit ja palveluveloitukset). 

• Edun saa näyttämällä kassalla jäsenkorttia sekä kertomalla Keski-Suomen piirin 
asiakasnumeron joka on 1019595. 

• Osoitteessa https://www.emetro.fi/metro/ pääsee katsomaan valikoimaa ilman hintoja sekä 
löytää lähinnä yhdistystä olevan pikatukun. 

• Jäsenetu on voimassa vuosina 2019-2021 
• Metro-tukku Jyväskylän osoite: Sorastajantie 1, 40320 Jyväskylä. Puh: 020 5104708 
• Yhteyshenkilömme Metro-tukussa on Heli Vihervuori p. 040-

5549284, heli.vihervuori@wihuri.fi. Hän vastaa etuun liittyviin kysymyksiin. 

 Neuloosi Oy – Lankamyymälä 
Etu -5% normaalihintaisista tuotteista 
Väinönkatu 32 
40100 Jyväskylä 
Puh.  040 5866 443 
 
Kukkakauppa ja Hautaustoimisto 
Marjatta Ryynänen  -10 % 
Puistokatu 19 
40100 Jyväskylä 
p. 014 614 561 
www.marjattaryynanen.fi 

Keski-Suomen Keittiö ja Sähkö Ky  -10 % 

Sammonkatu 3 
40100 Jyväskylä 
p. 010 666 92 50 
http://www.kskeittiosahko.fi/ 

Kytölän Kello ja Kulta Oy                  -20% 
Torikeskus 
40100 Jyväskylä 
p. 014 618 958 
http://kytolankello.fi/ 
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Väinönkadun Liivi- ja sukkapiste 
–10% normaalihintaisista tuotteista 
Väinönkatu 32, 40100 Jyväskylä 
p. 014 610 688 
info@liivijasukka.fi 
www.liivijasukka.fi 

Kauneuspiste Tara 

-10% normaalihintaisista hoidoista 
Väinönkatu 15, 40100 Jyväskylä (Väinönkadun ja Harjukadun kulmassa) 
p. 040 774 2662 
www.kauneustara.fi 

Scandic Laajavuori 
kylpyla.laajavuori@scandichotelsa.com , p. 0306062775 

• Kylpylä & Kuntosali aikuiset  
o 11 €/hlö/3h (ma-pe klo 7-14) 
o 15 €/hlö/3h (muina aikoina) 

• Keilaus 
o -20 % normaalihinnoista 

• Hieronta 
o 10 % normaalihinnoista 

• Studio AK Laajavuori 
o -10 % lisäpalveluista koodilla laajavuori10 
o – 10 % Studio Line-hiustuotteista koodilla laajavuori10 

• Voimassaoloaika 1.1.-31.12.2021 
• etu on voimassa esittämällä henkilö- tai jäsenkortti kylpylän vastaanotossa, sisääntulon 

yhteydessä. 
• etu on henkilökohtainen 
• etu myönnetään normaalihinnasta, etua ei voi yhdistää muihin etuihin tai alennuksiin 
• etuhinnat eivät ole voimassa koululaisten lomakausina, pois lukien kesäloma 

 

mailto:info@liivijasukka.fi
http://www.liivijasukka.fi/
http://www.kauneustara.fi/
mailto:kylpyla.laajavuori@scandichotelsa.com

