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Jyty Lahti ry:n hallitus ja 
luottamusmiehet toivottavat 

hyvää kesää kaikille!

Lahden kaupungin pääluottamusmies Katja Päivä on lomalla 
1.7.–7.8. ja varapääluottamusmies Petri Vallgren toimii

sijaisena ajalla 11.7.–7.8.

PHHYKY:n pääluottamusmies Ann-Mari Lehtinen on lomalla
27.6.–4.7. ja 25.7.–21.8. ja varapääluottamusmies Kati Vuorio

toimii sijaisena ajalla 27.6.–4.7. ja 15.–21.8.

Taas koitti päivä kesäinen,
on mieli kevyt, iloinen.

Nyt avaan luontoon ikkunat,
päivänkakkarat siel kukkivat.

Oi kesäaamun autuutta,
en ajattele murheita

vaan nautin, nautin kaikesta
kesäaamun onnesta.
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Kolumni Jonna Voima

Kukaan ei liiku! Pitäiskö?

Kunta-alalla on lähes puoli miljoonaa työntekijää ja kuusi virka- ja työ-
ehtosopimusta, jotka kaikki ovat tällä hetkellä solmimatta. Ratkaisua 
on haettu neuvottelupöydässä, valtakunnansovittelijalla ja sovittelu-
lautakunnassa – turhaan.

Asiaa on uutisoitu lähinnä hoitohenkilöstön näkökulmasta. Hoitajat 
tekevätkin erittäin tärkeää työtä, mutta eivät yksinään. Tarvitaan lää-
käreitä, osastonsihteereitä, välinehuoltajia, ruokahuoltoa, siivousta ja 
niin edelleen. Tarvitaan myös työtä, mitä muualla kuntasektorilla teh-
dään, sillä se ehkäisee ongelmia, joita sote-henkilöstö joutuisi muuten 
hoitamaan.

Hyvinvointiyhteiskuntamme tarvitsee toimiakseen myös nämä julki-
suuden unohtamat ammattiryhmät.

Opettajien lakkoa siirrettiin ylioppilaskirjoitusten takia, koska kirjoituk-
siin tarvitaan valvojia. Samalla tosin unohtui, että myös ICT-puoli on 
tärkeä – jos tietoliikenneyhteydet takkuavat, ei yksikään kokelas saa 
kirjoitettua.

Toukokuisen lakkomme aikana sairaaloissa oli hoitajia, mutta esimer-
kiksi välinehuolto ja siivous sakkasivat. Tietojen kirjaaminen ontui 
osastonsihteerien puuttuessa. Onko kukaan koskaan nähnyt otsikoi-
ta, missä poliitikot haluavat näille elintärkeille ammattiryhmille lisää 
palkkaa? Aivan.

Suomessa ollaan ylpeitä koulutuksesta, lukutaidosta ja korkeasta 
osaamisestamme. Mahtaisiko jotain tekemistä olla opettajien, koulun-
käynninohjaajien, koulusihteerien tai kirjastohenkilöstön työpanok-
sella? Entä varhaiskasvatuksella ja sillä, että jo päiväkodissa opitaan 
tärkeitä taitoja?

Huolestumme nuorten pahoinvoinnista ja haluamme ennaltaehkäistä 
ongelmia. Tämä on esimerkiksi liikuntatoimen, nuoriso- ja sosiaalityön 
ydintä. Omavarainen ruoantuotanto edellyttää maanviljelijöitä, jotka 
kuitenkin joskus tarvitsevat vapaata tai sairauslomaa – tarvitaan siis 
maatalouslomittajia.

Monessa tukipalvelussa homman juju on, että kun se toimii, sitä ei 
huomaa. Se ei silti tarkoita, että se olisi yhtään sen vähäpätöisempää. 
Yli 250 000 ihmisen joukko ei ole vailla merkitystä, vaan ansaitsee 
tulla huomatuksi.

Studio Julmahuvi on tehnyt oivan sketsin sovitteluprosessista. Siinä 
riidellään viinerin jakamisesta ja hoetaan, että ”kukaan ei liiku”. Oi-
keassa elämässä tilanne on vakava ja liikkuminen sopimisen edellytys. 
Kaikkien on noustava poteroistaan ja tultava toisiaan vastaan, ja toi-
von todella, että näin käy.

Ratkaisun viivästyminen tarkoittaa, että kukaan ei saa palkankorotuk-
sia eikä työehtojen kehittämistyökään etene. Se ei ole kenenkään etu.

Kirjoittaja on porvoolainen ammattiliitto Jytyn puheenjohtaja
Valokuva: Aleksi Poutanen
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Onnellisesti oman näköinen kesä
Pysähdy kesän alussa positiivisen psykologian onnellisuutta lisäävi-
en kesävinkkien äärelle! Näin saat kesästäsi kaiken ilon ja kauneuden 
talteen tieteellisesti tutkituilla menetelmillä, vietit kesän sitten lomalla, 
töissä, yksin tai perheen kanssa.

5 vinkkiä onnelliseen ja merkitykselliseen kesään

Me suomalaiset odotamme kevättä ja kesää usein malttamattomuu-
della. Hehkuttelemme etukäteen ajatuksella valoisista pitkistä illoista 
ja öistä sekä kaikesta siitä ihanasta, mitä kesällä voimme tehdä ja ko-
kea. Myös mainokset tuuttaavat kesälle odotuksia joka tuutista, ehkä 
enemmän kuin tarpeeksi: Nauti, lepää, koe, mene, tee, grillaa! Huh, ke-
sän ei kuitenkaan ehkä tarvitse olla yhtä nautinnon ja ilon suorittamista, 
eihän? Seuraavat 5 vinkkiä hyvään kesään auttavat sinua viettämään 
aidosti onnellisen ja ennen kaikkea oman näköisen kesän positiivisen 
psykologian tutkimustiedon avulla.

Sinä valitset – Onnellinen kesä on omannäköinen!

Jos huomaat, että odotukset kesälle ovat kuluneen vuoden jälkeen en-
tistä suuremmat, on hyvä pysähtyä pohtimaan, mitä juuri sinä kesältä 
toivot ja odotat? Omannäköinen onnellinen kesä on juuri sitä – sinun it-
sesi näköinen hyvä, onnellinen ja merkityksellinen kesä. Se, että valitset 
itse oman näköisen kesän ja kuinka kesän vietät, on ensimmäinen askel 
hyvään kesään.

Tutkimusten mukaan yksi hyvän elämän edellytys on se, että koemme 
olevamme itse vastuussa siitä, miten aikaamme käytämme. Tunne au-
tonomiasta, eli siitä, että saamme itse päättää ja valita on keskeinen 
hyvän elämän kokemukselle. Kokemus siitä, että olemme itse vastuus-
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sa omista valinnoistamme ja seisomme niiden takana, lisää ihmisten 
elämäntyytyväisyyttä ja myös työtyytyväisyyttä tutkimusten mukaan.

Niinpä, vietät kesää sitten miten vaan: lomalla, töissä, yksin tai yhdes-
sä, pysähdy pohtimaan, kuinka suurelta osalta olet itse valinnut sel-
laisen kesänviettotavan, joka joko tukee omia arvojasi ja pitkän täh-
täimen tavoitteita sekä tuntuu mahdollisimman suuresti itse valitulta!

Tietoinen läsnäolo kesän kauneuden äärellä – Ihana 
kesä on tässä ja nyt

Usein käy niin, että me ihmiset odotamme onnellisuutta ja nautinnol-
lista ”sitku-elämää” jossakin tulevaisuudessa, “kunhan piha on sii-
vottu, työprojekti tehty tai lapset ovat isompia”. Tutkimusten mukaan 
hyvin moni meistä ajattelee onnellisuuden odottavan jossakin tulevai-
suudessa. Seuraavassa viikossa, tulevassa lomassa tai viikonlopussa.

Olemme ihmisinä mestareita kuvittelemaan, että toivomamme hyvä 
on aina jossakin muualla kuin tässä ja nyt. Tulevaisuuden hyvien 
asioiden odottamisessa on toki oma ihanuutensa, mutta kannattaa 
olla tietoinen siitä, että se odotusten mukainen onnellinen elämä ei 
siirry aina vaan tulevaisuuteen. On tärkeää, että osaamme pysähtyä 
onnellisten ja ihanien hetkien äärelle juuri silloin kuin ne tapahtuvat.

Olet sitten töissä tai lomalla, yksin tai yhdessä perheen kanssa, har-
joittele pysähtymään tämän hetken äärelle tietoisella ja hyväksyvällä 
läsnäololla. Huomaa, mikä kaikki on juuri nyt totta tässä hetkessä ja 
ehkäpä jopa kaunista ja hyvää. Kuinka alkukesä on kauneimmillaan, 
kuinka ulkona on valoisaa ja tuoksuvaa. Kuinka linnut laulavat, illat ovat 
valoisia ja olemme kaikki selvinneet pitkästä talvesta. Ja mikä tärkeintä: 
NYT ON KESÄ!

Jos haluat, voit tietoisesti harjoitella joka päivä muutaman minuutin 
ajan aistien ja luonnon äänien ja tuoksujen äärelle pysähtymistä. Mene 
ulos pihalle, metsään tai meren rannalle. Pysähdy hetkeksi, sulje sil-
mäsi ja kuuntele – mitä ääniä kuulet? Mitä tuoksuja voit haistaa? Entä 
miltä tuuli, ilma ja aistit tuntuvat iholla ja kehossa? Hengitä tietoisesti 
5-10 rauhallista pitkää sisään- ja uloshengitystä ja avaa sitten silmät 
ja huomioi, että juuri nyt on kesä ja kaikki on todennäköisesti aika hy-
vin, jos olet ehtinyt pysähtyä tämän lyhyen harjoituksen äärelle.

Hyvän huomaaminen ja kiittäminen nostaa onnelli-
suuden pintaan

Ihmisen elämässä on tutkimusten mukaan paljon enemmän hyvää 
kuin huonoa. Keskimäärin elämässämme tapahtuu joka päivä jopa 
2–3 kertaa enemmän kaikkea sellaista mikä sujuu hyvin, onnistuu ja 
menee oikein – kuin kaikkea sitä, mikä ei suju tai epäonnistuu. Oleel-
lista on se, että koska aivomme keskittyvät biologisesti haasteisiin ja 
siihen, mikä ei ole “täydellistä” ja säästävät meitä turhalta energian-
kulutukselta, emme ilman tietoista ponnistelua huomaa kaikkea sitä 
hyvää, mikä koko ajan elämässämme sujuu ja onnistuu.

Hyvinvoinnin ja onnellisuuden näkökulmasta on tärkeää opetella ja 
oppia huomaamaan kaikki se hyvä, mikä elämässämme on ja tapah-
tuu koko ajan. Yksi tehokkaimmista tavoista varmistaa oma onnelli-
nen kesä on kirjata esimerkiksi kesän aikana 2–3 viikkoa ylös kaikkea 
sitä hyvää, mitä elämässämme on ja josta voimme olla kiitollisia. Esi-
merkiksi kiitollisuustutkimuksen uranuurtaja, professori Sonja Lyubo-
mirsky kehottaa pitämään kiitollisuuspäiväkirjaa kuureina, jolloin sen 
vaikutukset ovat erityisen tehokkaita. Mikä siis parempi aika pysähtyä 
kiitollisuuden ja hyvän huomaamisen äärelle, kuin kesä?
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Anna aikaa ja rakkautta läheisille – saat takaisin onnea 
ja merkitystä!

Hyvä elämä rakennetaan hyvillä ihmissuhteilla. Tämän tiedämme 
sekä tutkimuksesta että jokainen syvällä sisällämme todeksi. Hyvä ja 
onnellinen elämä on parasta yhdessä koettuna. Pysähdy siis tietoi-
sesti miettimään, ketkä tärkeät ihmiset haluat tietoisesti huomata ja 
huomioida kesällä rakkaudella, arvostuksella ja aidolla välittämisellä.

Pysähdy kiittämään, kehumaan ja arvostamaan sinulle tärkeitä ihmi-
siä pienesti ja suuresti mahdollisimman usein. Yhtenä hyvinvointia li-
säävänä kesätehtävänä voit kirjoittaa kesäpäivien aikana kiitoskirjeitä 
läheisillesi luettavaksi joko kesällä tai säästää kiitoskirjeet merkkipäi-
vään tai lahjoiksi tulevaisuuteen.

Kiitollisuuskirjeessä keskitytään kiittämään jotain itselle tärkeää hen-
kilöä ja tämä kiitollisuus ilmaistaan joko kirjallisesti kirjeen muodossa 
tai jollakin muulla tavalla esimerkiksi suullisesti tai piirustuksen avulla. 
Harjoituksen toinen osa on kiitollisuuden ilmaiseminen kirjeen kohteel-
le, joko kasvotusten, puhelimella tai lähettämällä kirje postissa. Suurin 
tutkittu onnellisuusvaikutus on aidosti kirjoitetulla ja henkilökohtaisella 
kirjeellä, jonka kirjoittaja lukee kasvotusten kirjeen kohteelle.

Ole myös itsellesi rakastava ja läheinen ihmissuhde. Pysähdy poh-
timaan, kuinka voisit kohdella itseäsi lomalla kuin rakasta ja tärkeää 
ystävää. Mitä kaikkea tekisit itsesi puolesta ja itsellesi rakkauden te-
koina? Mitä kaikkea antaisit itsellesi ja miten puhuttelisit itseäsi?

Lue ohjeet itsesi kiittämiseen alla olevasta linkistä ja kirjoita kiitos-
kirje itsellesi: 

Aseta itsellesi oman näköiset onnellisen kesän tavoit-
teet!

Mitä jos suhtautuisit kesään ja kesälomaan samalla suunnitelmal-
lisuudella, kuin johonkin erityisen tärkeään tavoitteeseen, jonka on-
nistumisen haluat varmistaa? Mitä jos käyttäisit yhden päivän kesäs-
tä siihen, että pysähtyisit kirjoittamaan oman tavoitekirjeen omalle 
kesälle? Koska yksi onnellisen elämän osatekijä on itselle tärkeiden 
tavoitteiden saavuttaminen, kannattaa myös kesää, lomaa ja oman 
hyvinvoinnin vahvistamista lähestyä suunnitelmallisesti ja tavoitteel-
lisesti.

Omasta onnellisen kesän tavoitekirjeestä kannattaa kirjoittaa mah-
dollisimman hyvin omaa hyvinvointia, lepoa ja palautumista tukeva. 
Esimerkiksi nän: “Lupaan nukkua pitkään ja herätä ilman herätyskel-
loa tai aikataulua. Lupaan nauttia aamukahvista / aamuhetkistä rau-
hassa ja unohtaa, mitä kaikkea tänään ”piti tehdä”. Lupaan olla suorit-
tamatta ja stressaamatta ja opetan itseni sanomaan itselleni lempeitä 
lauseita kuten ””tämä riittää” ”hyvä minä”, ”ei haittaa”, ”nyt lepään” ja 
”minä rakastan minua”. Näille ihanille tavoitteille kannattaa todellakin 
antaa aikaa ja tilaa – saavuttaminen ei ole koskaan ollut rennompaa ja 
ihanampaa! Onnellista kesää!

Teksti: Suomen positiivisen psykologian yhdistys

https://mailchi.mp/positiivinenoppiminen/kukoistavaa-kes?e=9d688c118d Koska sinä olet tärkeä!
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Tilaa taskukalenteri 2023!

Yhdistys tilaa jäsenilleen taskukalenterit vuodelle 2023.

Huomioithan, että kalenterin saat vain tilaamalla. Jos 
haluat itsellesi kalenterin, niin laitathan sähköpostia 
osoitteeseen jytylahti@phnet.fi.

Laita sähköpostin aihekenttään: ”Kalenteritilaus” ja 
muista myös lisätä viestiin oma nimesi ja työpaikkasi.

Tilaukset viimeistään 26.8.2022!
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Loistava jäsenetu Vesijärven rannalla lähellä Lahden keskustaa 

Koivu-mökki sijaitsee upealla paikalla Vesijärven rannalla Lahdessa, Kilpiäisten kaupunginosassa, Vaskirannankatu 13. Koivun vapaita päiviä 
vuokrataan myös ulkopuolisille. Kuvia löytyy yhdistyksen kotisivulta osoitteesta https://www.jytylahti.fi/virkapirtti/.

Koivu-mökki
Tilat sopivat perhejuhliin, saunailtaan, Tyky-päivään, kokouskäyttöön 
tai muuten vain yhdessäoloon ja rentoutumiseen.

Mökissä on tupa, takkahuone, baarikeittiö ja saunatilat suihkuineen. 
Katettu terassi järvelle päin ja laituri. Pihalla grillikatos, jossa voi gril-
lata makkarat ja paistaa muurikalla letut itse tuoduilla hiileillä. 

Varustelu: Jääkaappi, hella, uuni, kahvinkeitin ja mikro. Astioita löytyy 
30 henkilölle ja lisäksi erilaisia tarjoiluastioita ja kattiloita. 

Astiapesukonetta mökissä ei ole. 

Tutustu mökkiin tarkemmin https://www.jytylahti.fi/virkapirtti/

Vuokrat Jyty Lahti ry jäseniltä: 

• yksittäinen päivä klo 8.00-24.00, (ma-to) 60 €
• yksittäinen päivä klo 8.00-24.00, (pe-su) 80 €
• yksittäinen päivä klo 8.00-24.00, juhannuksena +20 €.

Ulkopuolisille hintoja korotetaan 100 % ja muille Jytyn yhdistysten jä-
senille 50 %

Koivu-mökin varauskalenterista näet vapaana olevat ajat. Mökkiä 
vuokrataan päiväkäyttöön. Varauskalenteriin linkki on https://www.
jytylahti.fi/virkapirtti/koivu-mokin-paivakaytto-varauska/ 

Tiedustelut ja varaukset osoitteesta jytylahti@gmail.com
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Juhannusperinteet
Suomalaisissa juhannusperinteissä iloitaan saapuvasta kesästä, nau-
titaan saunan lämmöstä, poltetaan juhannuskokkoa ja tehdään juhan-
nustaikoja. Perinteisesti juhannusta onkin haluttu viettää veden äärel-
lä, koska sillä on ajateltu olevan puhdistava vaikutus.

Juhannuksena kunnioitetaan Suomen lippua
Juhannus on liputuspäivistä ainoa, jolloin lippu saa olla salossa läpi yön. 
Liputus alkaa juhannusaattona kello 18 ja päättyy vasta juhannuspäi-
vänä kello 21. Juhannuspäivänä vietetään myös Suomen lipun päivää.

Juhannuskoivut koristelevat kodin
Juhannuskoivuja laitetaan koristamaan talon etuovea molemmin puolin. 
Vihreät koivun oksat symboloivat saapunutta kesää samoin kuin muut-
kin alkukesän kukkivat kasvit kuten juhannusruusut, syreenit ja tuomit. 
Kasvien on ajateltu houkuttelevan hyviä henkiä puoleensa.

Juhannuskokko piti pahat henget loitolla
Juhannuskokon alkuperäinen tarkoitus on ollut pahojen henkien pi-
täminen loitolla tulen avulla. Tapa on periytynyt esikristilliseltä ajalta. 
Meluaminen ja karkelointi kokon ympärillä oli tehokas keino varmistaa 
pahojen henkien säikäyttäminen. 

Löylyt juhannussaunassa
Löylyt juhannussaunassa ovat peruja suomalaisesta talonpoikaispe-
rinteestä. Koivuista tehdään vihta tai vasta, jolla vauhditetaan puh-
distumista ja saadaan veri kiertämään. Saunomisen lopuksi juhan-
nusvihta heitetään katolle ja kumpaan suuntaan vihdan puinen osa 
näyttää, osoittaa se mistä päin sulhanen saapuu.

Ripaus juhannustaikaa
Perinteisesti nuoret neidot ovat kokeilleet onneaan juhannustaioilla 
houkutellakseen luokseen sitä oikeaa. Jos juhannusyönä kerää seitse-
män kukkaa/yrttiä ja ylittää seitsemän aitaa ja nukkuu kukat tyynyn alla, 
niin unessa näkee tulevan sulhasen/morsiamen.

Mukavaa ja lämmintä juhannusta!



Virkapirtin Koivu-mökki on lauantaina 23.7. jäsenten vapaasti käytet-
tävissä; grilli ja sauna ovat kuumina. Ota omat eväät mukaan. Yhdis-
tys tarjoaa myös pientä suupalaa. 

Paikalla on mahdollisuus pieneen souturetkeen tai tule paikalle niin, 
että teet kävely-/pyöräretken. Kesäpaikkamme sijaitsee kauniilla luon-
nonsuojelualueella Kilpiäisissä aivan niemen kärjessä. 

”Vesijärven rannalla sijaitseva Kilpiäisten tikkametsä on arvokas leh-
toalue, jolle on ominaista kosteiden lehtojen lajiston runsaus. Alueen 
monet pökkelöt ja maapuut mahdollistavat uhanalaisten lajien, kuten 
valkoselkätikan esiintymisen alueella.

Tikkametsä rauhoitettiin suojelualueeksi vuonna 1995. Yhdessä koh-
teen eteläisen Ritamäen ja pohjoisen Kilpiäistenpohjan suojelualuei-
den kanssa se muodostaa yhden merkittävimmistä suojelualuever-
kostoista Lahden alueella.”

Voit myös osallistua ohjattuun ulkojoogaan ja vesijuoksuun. Lisäk-
si saunotaan Koivu-mökin saunassa (sisältäen jalkakylvyt, luonnon 
saippuat, shampoot ja voiteet). Ota oma pesuvati mukaan.

Tervetuloa viettämään kiva kesäpäivä Virkapirtille, Vaskirannan- 
katu 13. Ovet ovat avoinna klo 10–19. 

Ota mukaan rentoasu jos osallistut joogaan ja uimapuku sekä pyyhe.

Huom! Jooga ja saunomisryhmiin ilmoittautuminen etukäteen jytylahtivirkistys@gmail.com.

1. ryhmä alkaa klo 10.00
2. ryhmä alkaa klo 13.00

Jooga- 
ja saunomisryhmät
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Tulevia tapahtumia

Avoimet ovet Virkapirtillä 23.7. – Kehon ja mielen hemmottelua!
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Kuutamoristeily Vesijärvellä 
11.8.2022

Kuutamoristeily Vesijärvellä järjestetään torstaina 11.8. klo 18–22. 
Lähtöpaikkana on Lahden matkustajasatama ja laivana M/S Suomen 
Neito.

Nautitaan illasta vetten päällä yksin tai kaksin. Laivalla on ravintola- ja 
kahvilapalvelut anniskeluoikeuksin. Laivan kapteeni selostaa matkan 
aikana näkyviä maisemia.

Risteilyn hinta on jäseneltä 10 € ja ystävältä 28 €. 

Huom! Jäsenhinnalla max. 30 henkilöä. 

Liput jaetaan matkustajasatamassa laivan luona klo 17.30.

Muista ilmoittautumisen yhteydessä kertoa onko osallistuja Jyty Lah-
ti ry:n jäsen vai ystävä. Ilmoittautumisajan jälkeen saat vastaanotto-
kuittauksen, jossa kerrotaan maksutiedot: tilinumero, viitenumero ja 
eräpäivä.

Ilmoittautumiset 18.–24.7.2022 osoitteeseen

jytylahtivirkistys@gmail.com.

Tervetuloa mukaan!

Kuva: Päijänne Risteilyt Hilden
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Jäsenristeily 7.–8.10.2022
Vuoden suurin jäsentapahtuma on hyvinvointi- ja virkistäytymisristei-
ly Tallinnaan 7.–8.10.2022. 

Jäsentapahtuman laivana toimii upea M/S Silja Europa. Ohjelmassa 
on mm. verkostoitumista ja hauskanpitoa, yllätysesiintyjä, yhteistyö-
kumppaneihin tutustumista sekä tv-kasvo Anna Perhon pitämä hy-
vinvointiluento. 

Lisätietoja ja varaukset: 
https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/msjyty2022/Sivut/default.aspx 

https://www.matkapojat.fi/dokumentit/92JYTY.pdf

Varauksen jokainen hoitaa itse Matkapoikien nettisivujen kautta, yh-
distys ei tee ryhmävarausta. 

Varaa paikkasi jäsenristeilylle 30.6.2022 mennessä.

Jyty Lahti ry tukee matkakustannuksia enintään 100 euron korvauk-
sella kuittia vastaan – korvaus maksetaan matkan toteuduttua loka-
kuussa.

Toimita kuitti ja tilinumero kuukauden sisällä matkan toteutumisen jäl-
keen yhdistykselle:  jytylahtivirkistys@gmail.com

Omavastuun osuus riippuu hyttiluokasta ja valituista palveluista.

Tätä risteilyä et halua jättää väliin! 

Tule mukaan iloiseen joukkoon! 

Kuva: Tallink Silja / Marko Stampehl
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Harjun terveys Puhelin Sähköposti

Luottamusmies Eira Sällinen         040 8069434 eira.sallinen@harjunterveys.fi

Hollolan kunta Puhelin Sähköposti

Luottamusmies puuttuu. Tarvittaessa ota yhteys aluetoimistoon.

Koulutuskeskus Salpaus Ky Puhelin Sähköposti

Pääluottamusmies Päivi Mihailow  044 708 0982 paivi.mihailow@salpaus.fi

Luottamusmies Minna Hultin 044 708 1229 minna.hultin@salpaus.fi

Lahden kaupunki Puhelin Sähköposti

Pääluottamusmies Katja Päivä      050 383 6520      katja.paiva@lahti.fi

1. alue Keskushallinto (konsernihallintopalvelut, hepa, hankinta, tilakeskus, tekninen- ja ympäristötoimiala)

Luottamusmies Niina Takala         044 7161 431 niina.takala@lahti.fi

2. alue Sivistystoimialan hallinto, perusopetus, lukiokoulutus, Wellamo-opisto

Luottamusmies puuttuu. Ota yhteys pääluottamusmies Katja Päivään. Yhteystiedot yllä.

3. alue Sivistystoimiala (kirjastopalvelut)

Luottamusmies Pirjo Boman        050 398 5950   pirjo.boman@lahti.fi

Varaluottamusmies Susanna Partanen 044 416 4954 susanna.partanen@lahti.fi

4. alue Sivistystoimiala (varhaiskasvatus)

Luottamusmies Katja Päivä           050 383 6520  katja.paiva@lahti.fi

5. alue Sivistystoimiala (kaupunginmuseo, liikuntapalvelut, nuorisopalvelut, kulttuurikeskus, kaupunginteatteri ja kaupunginorkesteri)

Luottamusmies Petri Vallgren       050 559 4157 petri.vallgren@lahti.fi

Lahden Talot Oy, Lahden Asunnot Oy Puhelin Sähköposti

Pääluottamusmies Tia Koivunen 044 429 5745  tia.koivunen@lahdentalot.fi

Luottamusmiehet
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Lahti Aqua Oy Puhelin Sähköposti

Luottamusmies puuttuu. Tarvittaessa ota yhteys aluetoimistoon.

Provincia Oy Puhelin Sähköposti

Pääluottamusmies Tiia Salminen 044 435 6050 tiia.salminen@provincia.fi    

Luottamusmies Kati Kemppainen 044 435 6016 kati.kemppainen@provincia.fi

Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy Puhelin Sähköposti

Pääluottamusmies Eeva Marttila  044 482 6128 eeva.marttila@paijatateria.fi

Luottamusmies Tuija Lindfors  044 416 2818 tuija.lindfors@paijatateria.fi

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä  Puhelin Sähköposti

Pääluottamusmies Ann-Mari Lehtinen             044 440 6088 ann-mari.lehtinen@phhyky.fi

Varapääluottamusmies Kati Vuorio                    044 482 8623 kati.vuorio@phhyky.fi

Luottamusmies Helena Tinnilä                          044 778 0766 helena.tinnila@phhyky.fi

Luottamusmies Marianna Gripenberg              044 440 6089 marianna.gripenberg@phhyky.fi

Päijät-Hämeen liitto Puhelin Sähköposti

Pääluottamusmies Maaret Monola   044 371 9443 maaret.monola@paijat-hame.fi

Varapääluottamusmies Jaana Rissanen 044 371 9440 jaana.rissanen@paijat-hame.fi

Suomen kuntaperintä Puhelin Sähköposti

Luottamusmies Päivi Sillanpää          050 3454 721 paivi.sillanpaa@sarastia.fi

Työterveys Wellamo Oy Puhelin Sähköposti

Pääluottamusmies Marja Ruuska 044 755 6850 marja.ruuska@tyoterveyswellamo.fi

Luottamusmies Kristiina Kumpulainen 044 755 6859 kristiina.kumpulainen@tyoterveyswellamo.fi

2M-IT Puhelin Sähköposti

Luottamusmies Sirpa Roviomaa                     044 760 4188 sirpa.roviomaa@2m-it.fi
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Puheenjohtaja Puhelin sähköposti Varapuheenjohtaja Puhelin sähköposti

Boman Pirjo 050 398 5950  pirjo.boman@lahti.fi Lehtinen Ann-Mari 044 440 6088 ann-mari.lehtinen@phhyky.fi

Varsinainen jäsen Puhelin sähköposti Varajäsen Puhelin sähköposti

Lavia Asta 050 398 7281 asta.lavia@phhyky.fi Hokkanen Maria 040 830 0704 marja-liisa.hokkanen@phhyky.fi

Lehtinen Ann-Mari 044 440 6088 ann-mari.lehtinen@phhyky.fi Vuorio Kati 044 482 8623 kati.vuorio@phhyky.fi

Luodonmaa Merja 044 534 0004 merja.luodonmaa@phhyky.fi Sandberg Ulla 044 258 5050 ulla.sandberg2@gmail.com

Mihailow Päivi 044 708 0982 paivi.mihailow@salpaus.fi Tupasela Leila 044 780 1425  leila.tupasela@hollola.fi

Monola Maaret 044 371 9443 maaret.monola@paijat-hame.fi Nurminen Riitta 044 416 4043 riitta.nurminen@lahti.fi

Niemelä Eini 044 030 3660 eini.niemela@salpaus.fi Hultin Minna 044 708 1229 minna.hultin@salpaus.fi

Salminen Tiia 044 435 6050 tiia.salminen@provincia.fi   Paulasaari Päivi paivi.paulasaari@provincia.fi

Sällinen Eira 040 8069434 eira.sallinen@harjunterveys.fi Kemppainen Kati 044 435 6016 kati.kemppainen@provincia.fi

Takala Niina 044 7161 431 niina.takala@lahti.fi Marttila Eeva 044 482 6128 eeva.marttila@paijatateria.fi

Valjus-Romppanen Sirpa 050 398 5286 sirpa.valjus-romppanen@lahti.fi Rämö Mia 045 1265533 miamarika39@gmail.com

Hallitus 2022–2023

Jäsen Puhelin Sähköposti

Artoma Marja 040 770 4229 marja.artoma@lahti.fi

Luodonmaa Merja 044 534 0004 merja.luodonmaa@phhyky.fi

Takala Niina 044 7161 431 niina.takala@lahti.fi

Valjus-Romppanen Sirpa 050 398 5286 sirpa.valjus-romppanen@lahti.fi

Voit lähettää ehdotuksia vapaa-ajan toimintaan koskien sähköpostilla osoitteeseen jytylahtivirkistys@gmail.com

Vapaa-ajan toimikunta
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Itä-Suomen alue, Kouvolan toimipiste Puhelin Sähköposti

Maija Kuittinen, alueasiamies                         0400 378 886 maija.kuittinen@jytyliitto.fi

Sonja Rapo, alueasiamies                                040 727 2854 sonja.rapo@jytyliitto.fi

tyosuhdeneuvonta@jytyliitto.fi

Itä-Suomen alue, Kouvolan toimipiste

Ole rohkeasti meihin yhteyksissä!

Pidäthän jäsentietosi ajan tasalla

• päivitä sähköpostiosoitteesi
• jäsentietojen muutokset 
 (opiskelu, äitiysloma, sairausloma, vuorotteluvapaa ja työttömyys)

• nimen ja osoitteenmuutokset
• nimikkeen muutokset
• työpaikan vaihdokset
• liitosta eroaminen

Onhan jäsentietosi varmasti oikein? Jos ei ole, tarkista jäsentiedot 
ja lisää myös käytössä oleva sähköpostiosoite. 

Kun yhteystietosi jäsenrekisterissämme ovat ajan tasalla, pysyt 
perillä siitä, mitä ammattiliitto Jyty tekee hyväksesi ja millaisiin jä-
senetuihin juuri sinä olet oikeutettu.  Saat tietoa tärkeistä asioista 
ja tapahtumista suoraan sähköpostiisi.
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Miten toimia työpaikan ongelmatilanteissa
Lähin kontaktihenkilösi ongelmatilanteissa on työpaikallasi toimiva Jytyn luottamusmies

Toimi työpaikan ongelmatilanteissa näin

1.  Keskustele asiasta ensin esimiehesi kanssa

2.  Jos esimiehesi ei voi auttaa tai olette erimielisiä, ota yhteys luottamusmieheesi (yhteystiedot löydät tästä Jytysestä)

3.  Jos työpaikallasi ei ole luottamusmiestä, ota yhteys oman alueesi alueasiamieheen Maija Kuittiseen

4. Tarvittaessa ota yhteys liiton edunvalvontaosastoon, jossa asian käsittelee liiton asia- tai lakimies

Työsuhdeneuvonnan ja edunvalvonnan yhteystiedot löytyvät Jytyn nettisivuilta www.jytyliitto.fi.

Miten toimia työttömyyden uhatessa
Lähin kontaktihenkilösi ongelmatilanteissa on työpaikallasi toimiva Jytyn luottamusmies

Toimi työttömyyden uhatessa näin

1. Ota yhteys työpaikkasi luottamusmieheen ja kysy häneltä neuvoja

2. Ota yhteys Työttömyyskassa Aariaan. Lisätietoja: www.aariakassa.fi, puh. 020 7655 900

3. Ota yhteys työ- ja elinkeinotoimistoon ja ilmoittaudu siellä heti ensimmäisenä työttömyyspäivänä

http://www.jytyliitto.fi
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Suosittele Jytyn jäsenyyttä ja sinut palkitaan lahjakortilla!

Jyty Lahti ry @JytyLahti

Yhdistyksen yhteystiedot    

Ammattiliitto Jytyn suosittelukampanja on käynnissä koko vuoden 2022. Kun jäsenenä suosittelet ja hankit 1.1.–30.6.2022 tai 
1.7.–31.12.2022 uusia varsinaisia tai opiskelijajäseniä, sinut palkitaan lahjakortilla seuraavasti:

2 jäsentä = 30 € arvoinen S-ryhmän lahjakortti
3 jäsentä = 50 € arvoinen S-ryhmän lahjakortti
4 jäsentä = 150 € arvoinen S-ryhmän lahjakortti

Katso tarkemmat ohjeet palkitsemiselle: www.jytyliitto.fi/suosittele 

Jyty Lahti ry 
Rauhankatu 7 C 11  
15110 Lahti   

Toimistolla ei ole päivystystä!                                                                                                  
Yhteydenotot sähköpostitse jytylahti@phnet.fi

instagram  jyty_lahti_ry

www.jytylahti.fi

www.jytyliitto.fi




