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Jäsenlehti 5/2014 ilmestyy joulukuussa

Työstressiä syntyy, kun työntekijällä on liian
suuri työmäärä tai jatkuva kiire, töiden tavoitteet ovat epäselvät, työ keskeytyy jatkuvasti,
työssä on jatkuvaa muutosta tai pitkittynyttä
epävarmuutta taikka työssä ei ole mahdollisuutta oppia ja kehittyä. Lisäksi työstressin syntyyn
vaikuttaa myös epäasiallinen tai epätasa-arvoinen kohtelu, huono tiedonkulku ja yhteistyöongelmat työpaikalla.
Ovatko työnantajat unohtaneet inhimilliset tekijät säästöohjelmia laatiessaan? Toki yhtälö on
vaikea, kun esim. kuntapuolella palvelut täytyy
tuottaa, valtiolta tulee lisätehtäviä ja säästöjä on
saatava. Yksityisellä puolella osakkeenomistajat
odottavat positiivista tulosta. Jostain on karsittava. Mutta onko oikea tapa säästää työntekijöiden hyvinvoinnista? Ei tietenkään ole. Lyhyellä aikavälillä henkilöstömenoista karsiminen on
tehokas tapa, mutta pidemmällä aikavälillä tarkasteltuna työstressin, sairauslomien, varhaiseläkkeiden ym. kasvaminen aiheuttaa enemmän
kuluja työnantajalle.
kuva: Jytyliitto ry
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Jytyn jäsentutkimuksen mukaan työpaikkojen
säästötoimenpiteet ovat lisääntyneet viime vuodesta. Lähes puolet kyselyyn vastanneista ovat
joutuneet säästötoimien kohteeksi ja yli puolet
vastanneista kokee työnsä henkisesti raskaaksi vähintään muutamia kertoja kuukaudessa.
Voimme siis ajatella, että työstressi on lähivuosien aikana lisääntynyt.

Tutkimusten mukaan työhyvinvointiin panostaminen ja työntekijöiden kuunteleminen lisää työn
tehokkuutta. Hyvinvoiva työntekijä on tuottava,
tehokas, innovatiivinen ja motivoitunut sekä sitoutunut työnantajaansa kohtaan. Työpaikan
eri toimijoiden kuten esimiesten, työntekijöiden
ja työterveyshuollon velvollisuus on huolehtia
osaamisestaan ja yhteistyön toimivuudesta.

Jyty Tampere ry

Työntekijöiden tulee huolehtia päivittäisestä
palautumisestaan, arvioida omaa hyvinvointiaan
säännöllisesti, ottaa epäkohdat puheeksi, jakaa
kokemuksia ja keinoja muiden kanssa ja hakea
työterveyshuollosta apua, jos tilanne ei muuten
parane. Työhyvinvointiin panostava työnantaja
kehittää työtä ja toimintatapoja jatkuvasti, kannustaa työntekijöitään osallistumaan kehitykseen
ja rohkaisee henkilöstöä kehittämään itseään.
Henkilöstömenojen karsiminen ja työhyvinvoinnin lisääminen eivät ole vastakohtia toisilleen, vaikka usein niin moni ajattelee. Työn ja
toimintatapojen kehittäminen esim. sähköisin
tiedonsiirroin tai työntekijöiden ja asiakkaiden
itsepalvelumahdollisuuksia lisäämällä mahdollistaa henkilöstömäärän pienentämisen stressittömämmin. Eläköityvien tilalle ei välttämättä tarvitse palkata uutta henkilöä, töitä voidaan jakaa,
mutta tässäkin on työnantajan huomioitava tilannekohtainen harkinta. Suoraviivainen ajattelu
”eläköityvän tilalle ei palkata uutta henkilöä” ei
toimi, koska työtehtävät ja -tilanteet ovat erilaisia. Erilaisin toimintatapamuutoksin työmäärä laskee tai siirtyy prosessin eri vaiheeseen eri
henkilön tehtäväksi. Päällekkäisen työn tekeminen vähenee.
Ollaan kaikki silmät auki, kehitetään toimintatapoja ja tuodaan epäkohdat esiin, jotta meillä
kaikilla olisi työssämme hyvä olla siihen eläkeikään asti, joka meille on määritelty.
Kirsi Kuukkanen
puheenjohtaja
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Vaikka kuluva vuosi on jo pitkällä ja lähenee
loppuaan, on tammikuinen Tampereen
yliopiston Johtamiskorkeakoulun professori
Marja-Liisa Mankan työnilonjulistus aina
ajankohtainen.

Työnilonjulistus 2014

Jytyliitto, liittovaltuusto, aluehallitus, yhdistys

Hyvällä mielellä

- siis mikä Jyty?
Itse olin alkuun ihan sekaisin erilaisista organisaatiotasoista Jytyssä. Selvennän niitä teille tässä, jos joku muukin harhailee organisaatioviidakossa ilman kompassia.
Valtakunnallisella tasolla on siis Jytyliitto. Pääpaikka on Helsingissä, jossa toimii liiton puheenjohtaja Maija Pihlajamäki ja palkattuja
työntekijöitä eri toiminnoissa kuten jäsenrekisterissä, taloushallinnossa jne. Ylintä päätäntävaltaa käyttää liittovaltuusto, joka kokoontuu
vähintään 2 kertaa vuodessa. Liittovaltuustoon
valitaan henkilöt Jytyn alueilta. Olen nyt ensimmäistä kautta liittovaltuutettuna ja toimikausi on
2013-2016. Jytyllä on myös liittohallitus, joka
kokoontuu lähes kuukausittain ja päättää juoksevista asioista ja valmistelee tarvittavia asioita
liittovaltuustolle.

vapaa-aikatoimikunnassa, koulutusvastaavana,
nuorisovastaavana tai seniorivastaavana.
Kaikille toimijoille järjestetään koulutusta ja
esim. luottamusmiesten tukena toimivat aluetoimiston asiamiehet, liiton lakimiehet Helsingissä
ja pääluottamusmiehet eri työpaikoilla.
Aktiivinen toiminta yhdistyksessä tai organisaation muilla tasoilla antaa paljon tietoa ja
taitoa, mutta myös mukavia tuttavuuksia ja tapahtumia. Ja mikäli haluaa vaikuttaa asioihin, on
mahdollista päästä eteenpäin Jytyliiton luottamustoimissa. Sinä itse päätät mitä haluat tehdä
ja mihin vaikuttaa!
Kirsi Kuukkanen

kuva: Jytyliitto ry

Suomi on Jyty-mielessä jaettu eri alueisiin.
Me kuulumme Hämeen ja Keski-Suomen alueeseen. Alueen asioista päättää aluehallitus, joka
valitaan alueen yhdistysten jäsenistä. Alueella
on aluetoimisto, joka sijaitsee Tampereella, Hämeenkatu 5 A. Samassa osoitteessa toimii myös
Jyty Tampere ry:n toimisto. Jytyliitto muodostuu
siis erillisistä itsenäisistä yhdistyksistä. Yhdistykset voivat olla valtakunnallisia esim. tietyn
toimialan yhdistyksiä tai kuten Jyty Tampere ry,
jonkun alueen jäsenten yhdistys.
Koska Jyty Tampere ry on itsenäinen yhdistys,
sen asioista päättää yhdistyksen kevät- ja syyskokous ja asioita hoitaa yhdistyksen hallitus. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja 10 jäsentä.
Jäsenet valitaan 2 vuoden toimikaudeksi syyskokouksessa, joten kuka tahansa jäsen voi halutessaan asettua ehdokkaaksi. Yhdistyksen hallitus
kokoontuu pääsääntöisesti 11 kertaa vuodessa.
Yhdistyksessä voi toimia myös luottamusmiehenä,
varaluottamusmiehenä, tiedotustoimikunnassa,
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Tiedotusvastaavan
palsta

”

”Julistettakoon työn tekemisen iloa ja rauhaa
koko Suomeen. Haastamme kaikki työpaikat mukaan työhyvinvoinnin kehittämiseen. Alkakaamme
vaikuttaa asioihimme valittamisen sijaan. Meillähän ei ole mitään hätää, mikäli uskoa Maailman
talousfoorumia, jonka mukaan Suomi oli kolmantena strategiselta kilpailukyvyltään. Kansalaisten
hyvinvointia lapsuudesta vanhuuteen tarkastelevassa inhimillisen pääoman indeksissä sijoituimme
toiseksi.
Hyvä mieli hyödyttää kaikkia osapuolia,
koska se avartaa havaintokykyämme ja
mahdollistaa uudet oivallukset. Tästä syntyy työnantajalle tulevaisuuden arvoa ja tulosta.
Ilo tarttuu asiakkaisiinkin ja parantaa palvelun
laatua. Eräs verotoimiston palvelupuhelimen
työntekijä ihmetteli yhtenä aamuna, miksi kaikki soittajat olivat niin ”kiukkuusia”. Hän oivalsi
olevansa itse pahalla päällä, rauhoittui ja niin tekivät asiakkaatkin. Myönteisyys kartuttaa myös
henkilökohtaisia voimavarojamme, jopa terveyttämme ja elämäntyytyväisyyttämme.

Arvostakaamme jokaisen työtä. Yhdellä ihmisellä, johtajallakaan, ei voi olla tänä päivänä
ylivertaista osaamista luotsata laivaa tulevaisuuteen. Hyvä johtajuus syntyy vastavuoroisuudesta ja siitä, että jokainen kantaa vastuun omasta
osuudestaan. Niinpä palkitsemisenkin pitäisi jakautua koko työyhteisölle. Lopettakaamme kahdesta käsiparista tai lattiatasosta puhuminen,
koska kaikissa tehtävissä tarvitaan myös aivoja. Annettakoon myös esimiehelle onnistumisen
mahdollisuus ja kaikki tuki.
Toimivat työnteon tavat ja aikaansaaminen
luovat hyvän mielen perustan, mutta myös
työkavereista riippuu, onko työhön aamulla kiva
tulla. Yhteinen aaltopituus syntyy hymystä, nyökyttelystä ja katsekontaktista, mutta toki ääntäkin tarvitaan. Tervehdi, kiitä ja pyydä tarvittaessa
myös anteeksi. Eräässä päiväkodissa korvattiin

Jyty Tampere ry

murinalaatikko hyvän mielen boksilla, johon alettiin valitusten sijaan kerätä kiitollisuuden aiheita,
työnteon tähtihetkiä ja kehuja.
Hyvän mielen pilareita ovat itseluottamus,
toiveikkuus, optimismi ja sitkeys. Niiden oppiminen on paljolti omissa käsissä. Pienet riskinotot ja niissä onnistumiset vahvistavat itseluottamusta. Toiveikas uskoo huomiseen ja etsii
vaihtoehtoisia reittejä seinän noustessa toiveiden tielle. Huomion kiinnittäminen siihen, mikä
on hyvin, lisää myönteisiä tunteita. Sitkeä jaksaa yrittää yhä uudestaan – epäonnistumisista
huolimatta.
Kohtaa omat mörkösi. Ongelmat kuuluvat
elämään, mutta ne on otettava puheeksi. Stressikin on positiivista tiettyyn pisteeseen asti, mutta negatiiviseksi muuttuessaan se syö voimat ja
tekee meistä ikäviä ihmisiä. Siksi jokaisen on
hyvä tiedostaa omat rajansa. Myönteisten tunteiden ylijäämä suojelee meitä stressitilanteessa, koska arvioimme sitä silloin eri silmin – rauhallisemmin ja joustavammin. Tuolloin myös
kehon toimintakyky palautuu nopeammin.
On myös tärkeätä, että työstä on mukava
lähteä kotiin. Voimasi elpyvät sopivasta liikunnasta ja hyvistä harrastuksista. Tee joka päivä
jotakin kivaa. Ja ole yhtä utelias kuin Kaisa,
joka otti 95-vuotiaana ensimmäistä kertaa väriä
hiuksiinsa.

”

Toivotamme kaikille valoa, iloa ja työn tekemisen rauhaa!”
Hyvää syksyä ja toivottavasti tapaamme
tulevissa tapahtumissa!

Aino Hirvonen
tiedotusvastaava
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Tamperelaisen

talous- ja velkaneuvojan

13.00–14.00 on iltapäivän puhelinpäivystysaika.
Omilta asiakkailta tulee kyselyitä muun muassa
velkajärjestelylain mukaisesta lisäsuoritusvelvollisuudesta. Sovin kaksi uutta käyntiaikaa tarkempien neuvojen läpikäymiseksi.

Ammatit
tutuksi
-palsta

14.00 iltapäivän puhelinpäivystysajan jälkeen
jatkan velkajärjestelyhakemusten valmistelua.
Iltapäiväpostissa tulee käräjäoikeudelta lausumapyyntöjä asiakkaiden velkajärjestelyasioissa,
alan valmistelemaan näitä.
kuvat: freedigitalphotos.net

työviikko 14. -18.4.2014

Maanantai 14.4.2014
8.30 saavun työpisteelle. Päivän ensimmäinen
ajan varannut uusi asiakas on tulossa klo 10.30
ja ennen tätä ehdin valmistella sekä käräjäoikeuteen lähteviä hakemuksia että käräjäoikeudessa vireillä olevassa hakemusasiassa lausumaa.
Käyn aamun saapuneet kirje- ja sähköpostit läpi.
9.30–10.30 on aamun puhelinpäivystysaika. Tulee muutama puhelu: osa omilta asiakkailta, jotka haluavat vielä tarkentaa velkajärjestelyynsä
liittyviä asioita, ja osa soittajista kysyy yleistä
informaatiota velkojensa järjestelemiseksi.
10.30–11.30 asiakasvastaanotolla on noin
30-vuotias mies, jolla on vakityö ja joka on ylivelkaantunut pikaluotoilla. Käymme tilanteen
vaihtoehdot läpi ja asiakas päätyy selvittämään
vielä muita vaihtoehtoja, kuin yksityishenkilön
velkajärjestelyn tai Takuu-Säätiön myöntämän
takauksen järjestelyluottoa varten.
12.00 lounaan jälkeen jatkan käräjäoikeudelle
lähetettävien velkajärjestelyhakemusten valmistelua.
13.00–14.00 iltapäivän puhelinpäivystysaika.
Tulee muutama puhelu, joissa asiakkaat kyselevät mahdollisuuksista saada taloudellinen tilanteensa järjesteltyä. Lähetän ajanvarausta varten
uusille asiakkaille kirjallisia ohjeita.
14.00 päivän toinen ajan varannut uusi asiakas.
Käymme talous- ja velkaneuvonnan tarjoamat
vaihtoehdot läpi. Kartoitan asiakkaan taloudellisen kokonaistilanteen eli tulot, menot, varallisuuden ja velat. Laadimme velkajärjestelylain
mukaisen maksuvaralaskelman, ja velkojen kokonaismäärään suhteutettuna asiakas päätyy hakemaan yksityishenkilön velkajärjestelyä. Käyn
myös lain suomat mahdollisuudet ja mahdolliset
velkajärjestelyn esteet asiakkaan kanssa läpi.

6

15.00 asiakaskäynti on ohi, käyn vielä iltapäivän
kirje- ja sähköpostin läpi.
15.50 työpäivä päättyy.
Tiistai 15.4.2014
8.30 saavun työpisteelle. Käyn läpi vapaaehtoisen velkajärjestelyn ja lähetän velkojille ehdotuksen asiakkaan tilanteen korjaamiseksi.
Valmistelen käräjäoikeudelle lähetettäviä velkajärjestelyhakemuksia sekä käyn aamun saapuneet sähkö- ja kirjepostit läpi.
9.30–11.30 on puhelinpäivystysaika. Tulee muutama neuvontapuhelu. Osa on omilta asiakkailta, jotka kysyvät tarkennuksia omaan tilanteeseensa ja neuvoja, kuinka toimia sen aikaa, kun
heidän velkajärjestelyasiansa odottaa käräjäoikeuden toimia. Pari muuta neuvontapuhelua
tulee asiakkailta, jotka eivät ole vielä käyneet
talous- ja velkaneuvojan luona. He kyselevät
vaihtoehtoja, kuinka ratkaista taloudellinen tilanteensa. Neuvon heitä varaamaan ajan, jotta
voimme selvittää heidän taloudellisen kokonaistilanteensa paremmin.
12.00 lounaan jälkeen valmistelen asiakkaan
lausumaa käräjäoikeudelle. Kirjepostissa tulee
jatkotoimenpiteitä vaativia selvityksiä, joista
olen yhteydessä perintätoimistoihin.

Jyty Tampere ry

Noin klo 16.00 työpäivä päättyy.
Keskiviikko 16.4.2014
Noin klo 9.30 saavun työpisteelle. Käyn aamun
kirje- ja sähköpostia läpi, valmistelen velkajärjestelyhakemuksia ja lausumia käräjäoikeudelle.
9.30–11.30 on aamupäivän puhelinpäivystysaika. Muutama puhelu omilta asiakkailta, annan
tarkentavia neuvoja koskien muun muassa liitteitä, joita asiakkailta pyydetään hakemusasioiden valmistelua varten.
12.00 lounaan jälkeen jatkuu velkajärjestelyhakemusten ja lausumien valmistelua käräjäoikeudelle.
13.00–14.00 on iltapäivän puhelinpäivystysaika.
Tulee muutama puhelu. Omat asiakkaat haluavat tietää, missä vaiheessa käräjäoikeus mahdollisesti antaa päätöksen heidän asiassaan, osa
tiedustelee mahdollisuuksistaan päästä velkajärjestelyyn.
14.00 tarkistan kirje- ja sähköpostin. Käräjäoikeuden määräämiltä selvittäjiltä on tullut pari
maksuohjelmaehdotusta, otan ehdotusten tiimoilta asiakkaisiin yhteyttä. Tarkistan maksuohjelmien sisältöjä ja valmistelen velkajärjestelyhakemuksia ja lausumia käräjäoikeudelle.
Noin klo 16.30 päivä päättyy
Torstai 17.4.2014
Noin klo 9.00 saavun työpisteelle. Käyn aamun
kirje- ja sähköpostin läpi.
9.30–11.30 on aamupäivän puhelinpäivystysaika. Tulee vain pari neuvontapuhelua, pääsiäisen
vietto näkyy puhelinneuvontamäärissä. Postitan
alkuviikosta asti valmistelemani lausuman käräjäoikeudelle. Kopioin ja lähetän takaushakemuksen Takuu-Säätiöön sekä kopioin ja lähetän velkajärjestelyhakemuksen käräjäoikeudelle.

Jyty Tampere ry

12.00 lounaan jälkeen jatkan hakemusten ja
uusien lausumien valmistelua käräjäoikeudelle.
Aamun postissa tulee yksi maksuohjelmaehdotus käräjäoikeuden määräämältä selvittäjältä,
käyn ehdotuksen läpi ja soitan asiakkaalle sen
tiimoilta.
13.00–14.00 on iltapäivän puhelinpäivystysaika.
Muutama oma asiakas soittaa kyselläkseen velkajärjestelynsä maksuohjelmaan sisältyvästä lisäsuoritusvelvollisuudesta, maksuohjelman vahvistamisesta ja siitä, milloin tulojen ulosmittaus
maksuohjelman vahvistamispäätöksen jälkeen
päättyisi.
klo 14.00 on asiakaskäynti. Teemme taloudellisen tilanteen kokonaiskartoituksen eli selvitämme tulot, menot, varallisuuden ja velat.
Laadimme velkajärjestelylain mukaisen maksuvaralaskelman, selvitän asiakkaan kanssa eri
järjestelykeinoja tilanteen ratkaisemiseksi. Päädymme lähettämään sovintoehdotuksen suoraan
velkojille, asiakas ei halunnut vielä tässä vaiheessa hakea velkajärjestelyä käräjäoikeudesta.
klo 15.00 asiakaskäynnin jälkeen valmistelen
vielä yhtä käräjäoikeudelle annettavaa lausumaa. Käyty läpi iltapäivän kirje- ja sähköpostit,
muutama vielä toimenpiteitä vaativa sähköposti
on saapunut.
Noin klo 16.00 lähden viettämään pääsiäislomaa.
Perjantai 18.4.2014
Pitkäperjantai, hyvää pääsiäislomaa

Tanja Saarinen
talous- ja velkaneuvoja
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Senioritoiminta
Jyty Tampereen

senioritoiminta
Senioritoimintamme käynnistyi kesätauon jälkeen elokuun 18. päivä. Osa senioreista vietti
vielä lomaa, mutta me paikalla olleet vietimme
mukavan yhdessäolon hetken. Vaihdoimme kesän kuulumisia ja suunnittelimme tulevaa. Eniten puhutti, kuinkas muutenkaan, kesän poikkeuksellinen sää.
Keskustelussa nousi esiin mm. retki Mäntän uuteen taidemuseoon, Tallinnaan kulttuurimatka,
Killinkosken Wanhan Tehtaan miljöö ja museokäyntejä. Otan mielelläni toimintaehdotuksia/vinkkejä.
Valtakunnallinen senioritoiminta

Kulttuuria!
Oopperan ystävä: tiesitkö, että
oopperaelämyksistä voi nauttia
myös Finnkinon teattereissa?

Itseäni voin pitää oikeastaan jo kolmannen polven Tamperelaisena, vaikka
osan lapsuudesta vietinkin Valkeakoskella ja opiskeluajan Turussa. Takaisin
Tampereelle muutimme perheeni kanssa 2004 ja tällä hetkellä asustelemme
vanhassa paritalossa Petsamossa, jonka johdosta on myös herännyt eräänlainen nikkarointiharrastus. Muuten vapaa-aikani kuluu 10-vuotiaan poikani
musiikki- ja näytelmäharrastusten parissa, matkustellen sekä kuntoillen ja
Nokialla golfpalloja hukkaillen.

Tällä hetkellä Jytyseniori ry:n jäsenet saavat
alennuksia esim. useilta kylpylähotelleilta ympäri Suomea. Jäsenet voivat käyttää niitä yksin,
kaksin tai useamman henkilön kanssa. Näistä
löytyy tarkempia tiedot http://jytyseniorit.jytyliitto.net/

Olli Järvelä

Toimintaehdotuksia ja -vinkkejä voi laittaa sähköpostiini tuula.jaskarimalinen@saunalahti.fi
Senioriterveisin
Tuula Jaskari-Malinen

Toimin Jytyssä Hämeen ja Keski-Suomen alueen järjestöasiamiehenä. Aloitin
työt Jytyssä vuonna 2006. Tehtäviini kuuluu jäsenpalvelu ja -neuvonta, niin
puhelimitse kuin sähköpostilla. Toimistomme sijaitsee osoitteessa Hämeenkatu 5, mihin jäsenet ovat tervetulleita poikkeamaan. Kannattaa kuitenkin
soittaa, mikäli mahdollista, etukäteen ja sopia aika.
Työhöni kuuluu myös yhdistysten tukeminen ja neuvonta – minut voi kutsua esim. hallituksen ja yhdistyksen kevät- ja/tai syyskokouksiin kertomaan
ajankohtaisista asioista. Alueellamme on 32 Jytyn yhdistystä, joten ajokilometrejä kertyy. Viime vuosina olemme yhdessä yhdistysten kanssa kiertäneet paljon jäsentemme työpaikoilla erilaisten kampanjoiden tiimoilta – työ
jatkuu edelleen.
Perheeseeni kuuluu 16-vuotias ratsastusta harrastava tytär sekä ”ärhäkkä”
spanieli. Tytär viihtyy tallilla 6-7 iltaa viikosta ja minä kuntosalilla, juoksulenkillä tai rullaluistimien
päällä. Joskus 20 kilometrin työmatka taittuu fillarilla. Politiikan ja globaalien ajankohtaisten asioiden
seuraaminen kiinnostaa – luettua tulee paljon.

Ainutlaatuisista ja häikäisevistä New
York Metropolitan Opera -esityksistä voi
nauttia Finnkinon valkokankaalla. Kaudella
2014–2015 on kymmenen esitystä, joissa
nähdään ja kuullaan 12 oopperaa.

Sanna Mäkelä

Yhdistyksen jäsenenä voit lunastaa Finnkinon leffapaketin (sis. leffa- ja herkkulipun)
hintaan 5 €/pkt. Jäsen voi lunastaa kerrallaan kaksi lippupakettia. Lippuja voi lunastaa Sorin
Sirkuksen jäsenillassa 29.11.2014 sekä erikseen ilmoitettavina iltoina yhdistyksen toimistolta.
Seuraa nettisivujamme. Lisätietoja esityksistä löytyy osoitteesta:
https://media.finnkino.fi/Files/PDF-tiedostot/MET_2014-15_A5-kausiesite.pdf

8

Tervehdys
aluetoimistolta

Itse olen aloittanut työskentelyni Jytyssä alueasiamiehen tehtävässä syksyllä 2005 juuri samaisessa aluetoimistossa Pekka Linkalan jäätyä eläkkeelle. Ennen Jytyä olen ollut opiskelujen ohessa ja
opiskelujen jälkeen tehnyt erimittaisia pätkätöitä mm. järjestöissä, opettajana, myyjänä ja tarjoilijana. Vasta Jytyssä sain elämäni ensimmäisen toistaiseksi voimassa olevan
työsuhteeni, joten omakin työura on ollut aikalailla tavanomainen.

kuva: Finnkino

Jyty Tampereen kaikki kannatusjäsenet voivat
halutessaan osallistua Jyty Tampereen senioritoimintaan. Jytyliitossa toimii myös valtakunnallinen
Jytyseniorit ry, johon eläkkeellä olevat jäsenet
voivat liittyä. Jäsenmaksu on 15 €/vuosi. Varsinainen toiminta tapahtuu paikallisissa Alueker-

hoissa. Alueellamme toimii Häme-Keski-Suomen
Aluekerho. Jytyseniorit ry:n voi liittyä vaikka on
oman yhdistyksen kannatusjäsen. Jos kannatusjäsen liittyy Jytyseniorit ry:n, niin hän joutuu
maksamaan oman yhdistykseen kannatusjäsenmaksun ja Jytyseniorit ry:n jäsenmaksun. Aluekerho toimii hyvin pienellä budjetilla, joka koostuu pääasiassa jäsenmaksupalautteista. Jotain
pientä toimintaa voi toki järjestää.

Tampereen aluetoimisto on yksi yhdeksästä Jytyn aluetoimistosta.
Aluetoimisto toimii nimensä mukaisesti omalla alueellansa linkkinä alueella toimivien Jytyn yhdistysten kanssa sekä auttaa jäseniä neuvoen,
järjestäen tapahtumia ja koulutuksia. Toisin sanoen aluetoimisto on
Jytyn keskustoimisto pienoiskoossa. Aluetoimiston arki on hyvin monipuolista ja välillä kovin hektistäkin. Mikäli työpaikkatasolla ei asioita
saada sovittua omassa porukassa, alueasiamies toimii usein ns. ensiapupisteenä, jossa sitten lähdetään selvittämään asioita eteenpäin.
Monet luottamusmiehet ovatkin tulleet tutuiksi tässä vuosien saatossa.

Jyty Tampere ry

Hei!

Lehtemme on saanut uuden taittajan, Susu Kaukisen, jonka kädenjälki näkyy
tästä numerosta alkaen. Toivottavasti uudistus on jäsenille mieleinen ja innostaa
lukemaan lehden kokonaan. Parannusehdotuksia ja huomioita lehden ulkoasusta
voi laittaa meilitse osoitteeseen: tiedotus.jytytampere@gmail.com - kaunis kiitos.

Jyty Tampere ry
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Moro taas. Kesä ja emännän kesäloma tuli sitten lusittua. Kesällä oli muuten ihan kivaa, mutta
öttiäisistä en oikein tykkää. Varsinkaan ampiaisista. Ne on aika pelottavia kun tulevat pörräämään ihan kuonon lähelle. Koita siinä nyt sitten
näyttää miehekkäältä... Kerrankin yksi amppari
tuli mummun parvekkeelle enkä mä suostunu
meneen sinne. Se pörisi muuten tosi kovaa ja
kuullosti hirmu vaaralliselta tyypiltä. Se oli tosi
isokin, ihan oikeesti! Ainakin mun tassun kokonen. Taas kävi niin ku muinakin kuumina kesinä... mummu ja äiskä kasteli mua aina kun oli
kuumaa... kastelukannulla! No okei, viilentäähän
se oloa, mutta mieluiten söisin jauhelihajätskejä.
Ihan vaan vinkkinä äiskä... Niin tai vaikka sitä teidänkin jätskiä tai vaikka raejuustoa, nekin kelpaa
ihan hyvin.

kuva: Marja Honkanen

Mummun takapihalla ollaan aina kesäisin tosi
paljon. Istuskellaan keinussa (tai mää siis sen
keinun alla varjossa) tai jollain muulla kivalla
tuolilla. Paitsi jos emäntä tai mummu väittää,
että se on sen paikka. Sitten mä vaan meen
toiselle tuolille, mutta en sellaselle, jossa ei oo
pehmustetta. On sekin älynväläys: tuoli, jossa ei
ole pehmustetta. Kaikkee noi ihmiset keksiikin.
Kerran mun piti mummulle vääntää oikein rautalangasta. Se otti itselleen pehmusteen tuoliin,
mutta ei mulle. Enhän mä nyt voinut istua semmosten narujen päälle. Ensin vilkuilin pehmukekasaa ja mummua vuoronperään eikä se tainnu
ymmärtää. Tein sitten niin, että menin niitten
pehmukkeitten päälle istumaan ja sieltä kattelin
mummua. Johan meni perille ja sain pehmusteet
tuoliin! Siinä oli sitten kiva makoilla.

Maailma
spanielin
silmin
Toukokuun alussa kävin äiskän ja kasvattajan
kanssa jossain näyttelyssä. Ainakin siellä oli tosi
paljon kavereita, kiva paikka. Äiskä sano, että se
oli kansainvälinen näyttely. Jos se tarkottaa sitä,
että kavereita on pilvin pimein, niin sopii meikäpojalle. Tyttöjä siellä ei ollut, oli vaan poikia.
Kotimatkalla sitten kuulin, että tytöt tuli sinne
meidän jälkeen. Olisi varmaan meillä siellä ihan
koko porukallakin hauskaa ollut. Siellä oli monta
kymmentä Cavaa ja monta muutakin erikokoista
koirarotua. Oli ranskiksia ja boksereita ja vaikka
mitä. Hauskaa oli. Mitähän muuten se tuomari
tarkotti, kun sano, että mua saa käyttää astutukseen. Kaverit hymyili sillälailla omituisesti,
kun kyselin ja sanovat, että kyllä sää sitten huomaat. Jotain tosi kivaa se kuulemma on ja siihen
liittyy tytöt. Siis onhan mulla tyttöjä kavereina
vaikka kuinka paljon. Sitäköhän ne tarkotti?
Mun paras kaveri on yks bokserityttö, Hertta.
Se on niiiiiiiiin söpö. Me tutkitaan kaikkia puskia
ja lätäköitä kimpassa. Tai siis tutkittaisiin niitä
lätäköitä jos meidät vaan aina niihin päästettäisiin retkeilemään. Noi meidän emännät on
vähän tylsiä, kun me ei saada noissa kivoissa
kurasissa joissa aina lätistellä. Pöh... Me tutustuttiin Hertan kanssa silloin, kun mä olin ihan
snadi, semmoinen 4 kk ja Hertta oli 7 kk. Meistä
tuli heti kavereita. Silloin ekana talvena oli tosi
kätevää, kun kaveri oli isompi. Sen mahan alla
oli mukavan lämpöstä olla tutkimassa lumikasaa
toiselta puolelta, kun Hertta tutki toiselta puolelta. Meillä on Hertan kanssa aina tosi kivaa.
Me painitaan välillä ja välillä kuiskaillaan omia
juttujamme ja välillä vähän pussaillaan. Musta
tuntuu, että mä oon vähän ihastunu siihen.

YHDISTYKSEN SYYSKOKOUSKUTSU
ALAOSASTOJEN VUOSIKOKOUSKUTSUT

KUTSU JYTY TAMPERE RY:N SYYSKOKOUKSEEN
AIKA

Torstai 4.12.2014 klo 17.00

TARJOILU

Klo 17.00 – 17.30

PAIKKA

Cumulus Koskikatu
Tarjoilun vuoksi ilmoittautumiset 17.11.2014 mennessä
toimistoon sähköpostilla jyty.tampere@gmail.com
tai puhelimella 03 212 0269.

KOKOUKSEN ASIAT
1. Vahvistetaan jäsenmaksut vuodeksi 2015
huomioon ottaen 8 §:n säännökset.
2. Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä
tilintarkastajien sekä muiden luottamustehtävien mahdolliset
palkkiot ja matkakustannusten korvausperusteet vuodeksi 2015.
3. Vahvistetaan vuoden 2015 talousarvio ja toimintasuunnitelma.
4. Valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja tarkastamaan
vuoden 2015 tilejä.
5. Valitaan tarvittaessa jäsenyhdistyksen edustajat ja riittävä määrä
varaedustajia Jytyn sen vaalipiirin kokoukseen, johon yhdistys kuuluu.
6. Käsitellään jäsenaloitteet ja hallituksen vastaukset niihin.
7. Päätetään muista kokoukselle esitetyistä asioista huomioon ottaen
yhdistyslain 24 §:n määräykset.
Tervetuloa!
Hallitus

Kesällä käytiin pari kertaa äiskän ja yhden sen
kaverin kanssa mökillä. Löysin muuten tosi hyvän lätäkön naapurin metsästä. Siellä oli kiva
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KOKOUSKUTSUT

ALAOSASTO PIRTAN VUOSIKOKOUS

ALAOSASTO SENTTERIN VUOSIKOKOUS

AIKA

Tiistai 11.11.2014 klo 17.00

AIKA

Maanantai 24.11.2014 klo 17.00

PAIKKA

Jyty Tampereen toimisto, Hämeenkatu 5 A, 5. krs

PAIKKA

Jyty Tampereen toimisto, Hämeenkatu 5 A, 5. krs

Ilmoittautumiset 3.11.2014 mennessä: nina.hovila@pshp.fi
KOKOUKSEN ASIAT

Ilmoittautumiset 18.11.2014 mennessä: kirsi.kuukkanen@gmail.com
KOKOUKSEN ASIAT

• Vahvistetaan alaosaston toimintakertomus vuodelta 2014

• Vahvistetaan alaosaston toimintakertomus vuodelta 2014

• Vahvistetaan toimintasuunnitelma vuodeksi 2015

• Vahvistetaan toimintasuunnitelma vuodeksi 2015

• Käsitellään jäsenaloitteet ja johtokunnan vastaukset niihin

• Käsitellään jäsenaloitteet ja johtokunnan vastaukset niihin

• Päätetään miten kokouskutsu julkaistaan,
huomioon ottaen 6 §:n määräykset

• Päätetään miten kokouskutsu julkaistaan,
huomioon ottaen 6 §:n määräykset

• Muut mahdolliset asiat

• Muut mahdolliset asiat
Tervetuloa!
Alaosaston johtokunta

Alaosasto PirTaan kuuluvat jäsenet työskentelevät seuraavilla työpaikoilla:
• Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

Tervetuloa!
Alaosaston johtokunta
Alaosaston Sentteriin kuuluvat jäsenet työskentelevät seuraavilla työpaikoilla
Tampereen kaupunkikonsernin palveluksessa:
• Konsernihallinto (mm. Hallinto- ja henkilöstöryhmä, talous- ja
strategiaryhmä, sisäinen tarkastus ja kaupunkikehitysryhmä)

• Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK)
• Yksityiset työnantajat

• Konsernipalvelut (Taloushallinnon palvelukeskus,
Hallintopalvelukeskus, Työllisyydenhoidon palveluyksikkö),

SOTEN ALAOSASTON VUOSIKOKOUS

• Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut (kirjastot, museot, nuorisopalvelut,
kaupunginorkesteri, työväenopisto, liikuntapalvelut, Sara Hildénin
taidemuseo)

AIKA

Maanantai 17.11.2014 klo 17.00

• Tampereen Ateria

PAIKKA

Jyty Tampereen toimisto, Hämeenkatu 5 A, 5. krs

• Toisen asteen koulutus (lukiokoulutus ja Tredu)

Ilmoittautumiset 10.11.2014 mennessä: tarja.rantanen@tampere.fi

• Varhaiskasvatus ja perusopetus

KOKOUKSEN ASIAT
• Vahvistetaan alaosaston toimintakertomus vuodelta 2014
• Vahvistetaan toimintasuunnitelma vuodeksi 2015
• Käsitellään jäsenaloitteet ja johtokunnan vastaukset niihin
• Päätetään miten kokouskutsu julkaistaan, huomioon ottaen 6 §:n
määräykset
• Muut mahdolliset asiat
Tervetuloa!
Soten alaosaston johtokunta
Sosiaali- ja terveystoimen, SoTen, alaosastoon kuuluvat jäsenet työskentelevät
seuraavilla työpaikoilla Tampereen kaupunkikonsernin palveluksessa:
• Avopalvelut
• Laitoshoito
• Erikoissairaanhoito
KOKOUSKUTSUT

Jyty Tampere ry

Jyty Tampere ry

KOKOUSKUTSUT

AIKA

Keskiviikko 26.11.2014 klo 16.30

PAIKKA

Jyty Tampereen toimisto, Hämeenkatu 5 A, 5. krs

kuva: Marja Honkanen

TEKNISTEN ALAOSASTON VUOSIKOKOUS

Ilmoittautumiset 21.11.2014 mennessä:
marjo.virtanen@tampere.fi, gsm 040 5198 659
KOKOUKSEN ASIAT
• Vahvistetaan alaosaston toimintakertomus vuodelta 2014
• Vahvistetaan toimintasuunnitelma vuodeksi 2015
• Käsitellään jäsenaloitteet ja johtokunnan vastaukset niihin
• Päätetään miten kokouskutsu julkaistaan,
huomioon ottaen 6 §:n määräykset
• Muut mahdolliset asiat
Tervetuloa!
Teknisten alaosaston johtokunta
Teknisten alaosastoon kuuluvat jäsenet työskentelevät mm. seuraavilla työpaikoilla
Tampereen kaupunkikonsernin palveluksessa:
Kaupunkiympäristön kehittäminen
• Maankäytön suunnittelu
• Yleisten alueiden suunnittelu
• Rakennuttaminen ja kunnossapito
• Joukkoliikenne
• Viranomaisyksikkö (rakennusvalvonta, katutilavalvonta,
kaupunkimittaus ja ympäristönsuojelu)
• Tuki- ja asiakaspalvelu (toimistopalvelut, talouspalvelut,
henkilöstöasiat ja Palvelupiste Frenckell)
Tampereen Aluepelastuslaitos, Tampereen Infratuotanto (suunnittelupalvelut,
katu- ja vihertuotanto ja auto- ja konekeskus), Tampereen Kaupunkiliikenne,
Tampereen Logistiikka, Tilakeskus, Tampereen Sähkölaitos, Tampereen
Sähkömyynti, Tampereen Vera, Tampereen Kaukolämpö, Tampereen Vesi,
Tredea, Tullinkulman Työterveys

KOKOUSKUTSUT

Jyty Tampere ry

jahdata hiiriä ja semmosia. Äiskä vaan pilasi
koko jutun... Se haki mut pois ja vei järveen pesulle. Sen mielestä mä olin ihan likainen ja se
halus pestä mut. Ja kissavviikset. Mun turkistahan oli ainakin selkä melkein puhdas. Oikeestaan mikään muu ei sitten kyllä ollutkaan... Ihan
turhaa hössötystä tuommoinen, olisinhan mä
voinut vaikka pyyhkiä itteni sohvaan tai olkkarin
mattoon. Vois toi emäntä edes joskus olla vähän
vähemmän nipo noiden pesujuttujensa kanssa.
Niinku se kurahaalarijuttukin. Mä olin ihan
varma, että pääsin siitä eroon kun kasvoin siitä
ulos. No eikö mitä... eikös tuo emäntä menny ja
ostanu uuden! Sen aiemman pystyin vielä joten-

Jyty Tampere ry

kin kavereille selittämään kun siinä luki se Hurtta. Nyt tässä lukeekin Rukka! Milläs mä tuon nyt
sitten selitän?!? En enää millään. Olis siinä voinu
lukee jotain miehekästä edes, mutta ei, ei sitten millään. Määhän voin vaikka menettää kaikki
tyttökaverini muille tän kylän poitsuille. Keilles
mä sitten flirttailen? Se siitä sosiaalisesta elämästä. Onneks Hertta ainakin tykkää musta vielä, vaikka mulla toi ekstranolo haalari aina välillä
onkin päällä. Onneks silläkin on välillä sadetakki, niin se tuntuu musta vähän paremmalta. Mä
en kyllä yhtään muista, että emo olisi varottanu
tommosista ihmisten omituisuuksista.
Terveisin Aku
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Tulevia jäsentapahtumia

Tulevia jäsentapahtumia

Miksi yhdistys
järjestä mitään kivaa?
Jos ajattelet näin tai sinulla on muuten hyviä ideoita yhdistyksen
vapaa-ajan toimintaan, niin nyt on oikea paikka ja aika vaikuttaa!
Mitä nuoret opiskelijajäsenet haluavat tehdä? Mitä haluavat meidän
miesjäsenemme tehdä? Mitä haluavat seniorit tehdä? Mitä haluavat
työssäkäyvät naiset tehdä? Mitä haluat juuri sinä?

Muista
ke 5.11.
klo 17

kuvat: Sorin Sirkus

ei koskaan

Mihin haluat lähteä retkelle mukavassa porukassa? Haluatko kursseille?
Mihin haluat mennä tutustumaan?

Tule mukaan ideoimaan vuotta 2015!
Lauantaina 29.11.2014 tapahtuu
Tampereen Nekalassa, kun Tampereen
seudun Jytyläiset yhdistykset
viettävät jäsenistön tapahtumapäivää.
Tule tutustumaan, rentoutumaan,
innostumaan ja saamaan tietoa!

AIKA: keskiviikkona 5.11.2014 klo 17.00 - 20.00
PAIKKA: Sokos Hotel Torni, Ratapihankatu 43
Tarjoamme maittavan iltapalan, virvokkeita ja mukavaa seuraa!
Mukaan mahtuu 35 ensimmäistä innokasta ideoijaa!

Lähtisitkö Jytyläisten kanssa

Brysseliin?
Olemme suunnittelemassa 3 vrk:n (la-ma) matkaa Brysseliin huhtikuussa 2015.
Matkaohjelmaan kuuluisi mm. Euroopan parlamenttiin tutustuminen oppaan
johdolla sekä mahdollisesti tutustuminen paikallisiin ay-toimijoihin vapaa-aikaa ja
shoppailua unohtamatta.
Tämän hetken hinnoilla matkan hinnaksi (lennot + majoitus) muodostuu n. 600€.
Toki tästä yhdistyksen hallitus mahdollisesti tekee vielä lähempänä päätöksen,
paljonko yhdistys sponsoroi matkaa jäsenilleen.
Kartoitamme kiinnostusta matkaan. Käy yhdistyksen kotisivulla täyttämässä
palautelomake. Kartoitamme kiinnostusta eli palautteen antaminen ei ole sitova.
http://jytytampere.jytyliitto.net/ilmoittautumiset-tapahtumiin/

kuva: visitbrussels.be

Jos et pääse mukaan, käy täyttämässä vinkkilomake nettisivuillamme:
http://jytytampere.jytyliitto.net/

Ovet Sorin Sirkuksessa avataan jäsenille jo klo
14.30. Joulushow POKSI -esitys alkaa klo 16.00.
Ennen esitystä tapahtumatorilla on yhdistysten
ja Jytyn yhteistyökumppaneiden esittelypisteitä
ja tarjoilla myös pientä syötävää ja juotavaa.
Päivän aikana erilaisia yllätyksiä, arvontoja ym.
Lippujen hinnat:

jäsen 14 € | ei-jäsen 18 €
lapset 12 € (alle 15v)

Tule mukaan koko perheen, sukulaisten ja
tuttavien kanssa viettämään hauska päivä
Jytyn merkeissä. Esitys sopii koko perheelle ja
kestää noin 2 tuntia. Ennen esitystä ja väliajalla
on Sorin Sirkuksen pitämä maksullinen kahvila
sekä heidän oma tuotemyyntipisteensä.
Ilmoittautuminen aukeaa Eventilla-järjestelmään
13.10.2014. Linkki ilmoittautumiseen löytyy em.
päivän jälkeen kotisivulta: http://jytytampere.
jytyliitto.net/ilmoittautumiset-tapahtumiin/
Lisätietoa esityksestä: http://www.sorinsirkus.fi/
esitykset/joulushow/poksi/
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”Sykkivää suoraviivaisuutta
ja mainioita muotoja
Sähäkkää säpinää ja lentäviä lootia
Taitoa, taikuutta, temmellystä
ja temppuja
Musiikkia, meninkiä ja
lahjakkaita nuoria
Akrobatiaa, jonglöörausta,
tasapainoilua ja tanssia
Sitä ja siksi, tässä on Poksi!”
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Tamminiemeen ja Musiikkitaloon
Aurinkoisessa, mutta hieman viileässä kesäsäässä lähdimme kohti Helsinkiä kohteinamme
Tamminiemi ja Musiikkitalo. Tamminiemi on liittynyt lähes puolen vuosisadan ajan läheisesti
Suomen valtiolliseen ja hallinnolliseen historiaan. Museona Tamminiemi on toiminut vuodesta
1987. Helsingin uuden Musiikkitalon avajaiskausi käynnistyi syyskuussa 2011 ja kesti toukokuuhun
2012. Meillä oli onni saada molemmissa vierailukohteissa erittäin asiantuntevat oppaat, jotka
kertoivat kohteista mielenkiintoisesti ja mieleenpainuvasti.

Tamminiemen museo
Tamminiemi, joka on tunnettujen suomalaisten
jugend-arkkitehtien Sigurd Frosteruksen ja Gustaf Strengellin suunnittelema huvila kauniin puiston keskellä meren rannalla, valmistui vuonna
1904 tukkukauppias Nissenin käyttöön. Vuonna
1940 päätoimittaja Amos Anderson lahjoitti huvilan valtiolle, ja toisen maailmansodan vuosista
lähtien Tamminiemi on ollut valtionpäämiestemme virka-asunto ja monien poliittisten neuvottelujen ja ratkaisujen näyttämö. Tosin J. K. Paasikivi viihtyi paremmin Presidentinlinnassa ja luovutti
Tamminiemen – taloa koskeneen lahjoituskirjan
vastaisesti ja Amos Andersonin harmiksi – puolisonsa Alli Paasikiven sukulaisten käyttöön.

Erityisesti presidentti Urho Kekkosen 25-vuotisen virkakauden aikana nimestä Tamminiemi
muodostui suorastaan käsite Suomen poliittisessa elämässä ja kielenkäytössä. Presidentti
Kekkosen kuoleman jälkeen Tamminiemi avattiin museona joulukuussa 1987. Peruskorjauksen jälkeen 2012 avattua museota esitellään
autenttisessa, presidentti Kekkosen aikaisessa
1970-luvun asussa.
Tamminiemessä on myös ehkä maamme kuuluisimpana pidetty rantasauna. Saunassa on
vieraillut mm. valtioiden päämiehiä. Nykyisin
saunatila on myös vuokrattavissa.

Helsingin musiikkitalo – täynnä tapahtumia

kuva: R. Leppänen

Musiikkitalo on kaikille avoin konserttikeskus ja
kohtauspaikka Helsingin keskustassa.
1704-paikkaisen, erityisesti akustiselle musiikille suunnitellun Konserttisalin lisäksi talossa on
viisi pienempää salia ja Ravintola - Klubi, joilla
kaikilla on erilainen käyttötarkoitus ja erilainen,
tarkoituksenmukainen akustiikka.
Konserttikalenterista löytyy tapahtumia joka
makuun: klassisesta kansanmusiikkiin ja jazzista poppiin. Kauden aikana, syyskuusta – toukokuuhun, Musiikkitalossa järjestetään noin 70
-100 konserttia tai muuta tapahtumaa kuukaudessa. Tosin Musiikkitalo ei sulje oviaan kesälläkään, talosta löytyy tapahtumia ja toimintaa
ympäri vuoden.
Musiikkitalon hanke käynnistyi jo vuonna 1992.
Avajaiset olivat 31.8.2011. Musiikkitalon päätoimijat ovat Helsingin kaupunginorkesteri, Radion sinfoniaorkesteri ja Taideyliopiston Sibelius-Akatemia.
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kuva: Musiikkitalo / Arno Chapelle

Vierailu 7.6.

kuva: R. Leppänen

Mitä tuli tehtyä.

Akustikko | Musiikkitalon akustisesta suunnittelusta vastasi Yasuhisa Toyota, joka on yksi
maailman arvostetuimmista akustikoista. Toyota
on erikoistunut viinitarhamallisten konserttisalien suunnitteluun, sillä hän haluaa luoda saleja,
joissa on intiimi tunnelma ja joissa yleisöllä on
mahdollisuus olla vuorovaikutuksessa orkesterin
ja toistensa kanssa. Lisäksi viinitarhamallisessa
salissa, jossa orkesteri on sijoitettu lähestulkoon
yleisön keskelle, kauimmaisella paikallakaan istuva kuulija ei ole kovinkaan kaukana orkesterista.
Taide | Musiikkitalosta löytyy myös taidetta sekä
sisältä että ulkoalueelta. Näyttävin teos on katossa kuvanveistäjä Kirsi Kaulasen Gaia-veistos,
joka on saanut nimensä muinaiskreikkalaisen
maan jumalattaren mukaan. 14 metriä pitkä, 10
metriä korkea ja 2200 kiloa painava kiillotettua
ruostumatonta terästä oleva veistos näkyy sekä
Musiikkitalon sisällä että myös ulos Mannerheimintielle. Teos on todella vaikuttava.
Musiikkitalon aukiolla huomio kiinnittyy Reijo
Hukkasen Laulupuihin, jotka kertovat ”Olemisen
vimmasta ja elämisen riemusta”. Veistos koostuu tarkoituksellisesti sekä realistisista että abstrakteista osista. Melkein 13 metriä korkeassa, 6
metriä leveässä ja 9 metriä syvässä veistoksessa
on yhdistetty sekä alumiinia että terästä. Katsojan
riemuksi toteemimaisesta teoksesta löytyy välittömästi tunnistettavia aineksia, mutta myös pohdiskelua vaativia osuuksia. Mielenkiintoinen veistos.

Jyty Tampere ry

Suosittelen lämpimästi käyntiä sekä Tamminiemessä että Musiikkitalossa mikäli menette Helsinkiin.
Tuula Jaskari-Malinen
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kuva: Arto Takala

kuva: Teatteri Viikinsaari

Mitä tuli tehtyä.

Sttk:n matka Jazzeille
KUTSU JÄSENISTÖLLE! Tervetuloa viettämään
mukavaa aikaa Poriin STTK-JAZZ Pori
-tapahtumaan 17.7.
Näin meidät toivotettiin tervetulleiksi Porin
Jazzeille kuumana heinäkuun päivänä. Lähtö
oli Tampereen linja-autoasemalta 14.30 ja perille saavuimme ilman mitään ruuhkia ja sopivasti ennen buffetin alkua niin, että ehdimme
virvoittaville juomille läheiselle terassille. STTK
oli järjestänyt hyvät tarjottavat: kahdenlaista
ruokaisaa salaattia, patonkia ja viinit maun mukaan. Puheita pidettiin ja kuuntelimme hyvää
musiikkia.
Tutustuimme paikanpäällä oikein mukaviin porilaisiin naiskollegoihin ja saimme heistä seu-

Kuumia aaltoja Viikinsaaressa

raa kulkiessamme Jazz-kaduilla. Toinen heistä
tarjoutui näyttämään kotinsa, joka olikin aivan
ihanassa vanhanaikaisessa talossa, jossa hissin ovet vedettiin ristikoilla kiinni. Kilistelimme
kuoharit teeman kunniaksi ja päätimme tavata
ensi kesänäkin. Aikaisempiin vuosina verraten
tutuiksi tulleet ruokapaikat ja myyntikojut tulivat
rantakadulla vastaan. Ehdimme kuuntelemaan
muutamissa paikoissa soulahtavia jazz-kappaleita, jotka sattumoisin olivat minun makuuni.

Oli kaunis, lämmin kesäilta 6. elokuuta, kun
24 Jytyn jäsentä valmistautui Alarannassa illan
teatteriesitykseen.

Kaikki kiva päättyy aina nopeasti ja niin koitti
meidänkin jo klo 21:ksi sovittu lähtö, joten päätimme olla ensi vuonna myöhäisempään, jotta
pääsemme kuuntelemaan jotain suurta ”tähteä”.

Komedian juonessa olisi mielestäni ollut toivomisen varaa, mutta ehkä kesäteatterilta ei sen
kummempia odotetakaan. Teatteripläjäystä siivitettiin menevän musiikin keinoin ja laulua todellakin riitti.

M/S Tammerkoski kyyditsi meidät Viikinsaareen,
jonne menimme innokkaina tutustumaan tänä
kesänä toimintansa aloittaneeseen Teatteri Viikinsaareen. Teatteri esitti Kuumia aaltoja & laastareita –musiikkikomedian, joka pohjautuu Spede
Pasasen viimeiseen TV-sarjaan Kuumia aaltoja.

Tarja Rantanen
Ihan viihdyttävää sinänsä, vaikkakaan näiden
laulujen yhteys tuohon teatterikappaleeseen ei
sekään oikein minulle auennut. Varsinkin Hannele Laurin topakalle olemukselle olisin toivonut
hieman suurempaa roolia.
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Kuitenkin kaikenkaikkiaan ihan mukavissa fiiliksissä ja auringon vielä lämmittäessä palasimme takaisin Laukontorille ja hyvillä mielin kotia
kohti.
Marja Löytökorpi

Muista
si v u 12
ideailta.
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Yhdistyksen luottamusmiehet

Yhdistyksen hallitus ja toimihenkilöt 2014-2015

Tampereen kaupunki
Pääluottamusmies Aino Hirvonen 040 801 2772, aino.hirvonen@tampere.fi

PUHEENJOHTAJA
Kirsi Kuukkanen
044 025 1269
kirsi.kuukkanen@gmail.com

VARAPUHEENJOHTAJA
Nina Hovila
03 311 647 43
nina.hovila@pshp.fi

VARSINAINEN JÄSEN
Aino Hirvonen
040 801 2772
aino.hirvonen@tampere.fi

VARAJÄSEN
Suvi Kinaret
045 128 1349
suvi.kinaret@hotmail.com

Nina Hovila
03 311 647 43
nina.hovila@pshp.fi

Anne Rantala
03 311 651 86
anne.k.rantala@hotmail.com

Satu Kelhä
040 801 6251
satu.kelha@tamk.fi

Marja Honkanen
040 801 6250
marja.honkanen@tamk.fi

Leila Lilja
040 738 8714
leila.lilja@tampere.fi

Laura Kauhala-Ala-Kapee
040 806 3882
laura.kauhala-ala-kapee@tampere.fi

Marja Löytökorpi
03 565 644 09
marja.loytokorpi@tampere.fi

Tuula Halonen
040 512 7760
tuula.halonen@gmail.com

Tarja Mansikka-aho
050 318 6641
tarja.mansikka-aho@uta.fi

Sirkka Vienola
03 311 633 46
sirkka.vienola@pshp.fi

Sirpa Nieminen
040 801 6253
sirpa.nieminen@tamk.fi

Teija Helin
040 801 6249
teija.helin@tamk.fi

Tarja Rantanen
050 351 6534
tarja.rantanen@tampere.fi

Sari Suokas
040 806 2284
sari.suokas@tampere.fi

Karoliina Vehmaanperä
050 359 1759
karoliina.vehmaanpera@gmail.com

Tuula Kallio
03 565 645 17
tuula.kallio@tampere.fi
Tuija Haapaniemi
03 565 636 36

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri PSHP
Varaluottamusmies Nina Hovila 03 311 647 43, nina.hovila@pshp.fi
Tampereen ammattikorkeakoulu TAMK
Luottamusmies Sirpa Nieminen 040 801 6253, sirpa.nieminen@tamk.fi
Varaluottamusmies Satu Kelhä 040 801 6251, satu.kelha@tamk.fi
Tampereen kaupunkikonsernin vakuutuskassa
Luottamusmies Maria Tuohisto 03 565 344 57, maria.tuohisto@tampere.fi
Varaluottamusmies Tiina Jormalainen 03 565 344 56, tiina.jormalainen@tampere.fi
Tampereen Vuokra-asunnot Oy
Luottamusmies Markku Virtanen 0400 699 908, markku.a.virtanen@tampere.fi
Varaluottamusmies Pirjo Reunanen 0400 396 771, pirjo.reunanen@tampere.fi

Luottamusmiehet, Tampereen kaupunki
Toimialue

Luottamusmies

Koko kaupunki

Aino Hirvonen,
040 801 2772

Avopalvelut

Aino Hirvonen,
040 801 2772

Sari Suokas,
040 806 2284

Laitoshoito +
Erikoissairaanhoito

Seija Uusi-Rasi,
0400 162 215

avoinna

Varhaiskasvatus ja perusopetus

Marja Rousio,
040 8244 869

avoinna

Toinen aste

avoinna

avoinna

Taloushallinnon palvelukeskus
+ Hallintopalvelukeskus
+ työllisyyden palvelukeskus

Tuula Kallio,
03 5656 4517

avoinna

Marjo Virtanen
03 565 665 26
marjo.virtanen@tampere.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut
+ Sara Hildénin museo

avoinna

avoinna

TIEDOTUSVASTAAVA
Aino Hirvonen
040 801 2772
aino.hirvonen@tampere.fi

Liikelaitokset

Laura Kauhala-Ala-Kapee,
040 806 3882

Ulla Jämsen,
03 5656 3628

Konsernihallinto

Marjo Virtanen,
03 5656 6526

Kristiina Salminen,
03 5656 4400
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Varaluottamusmies
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YHDISTYKSEN TOIMISTO
Toimistonhoitaja Birgit Virkkunen
Hämeenkatu 5 A, 5. krs, 33100 Tampere
03 212 0269
jyty.tampere@gmail.com
jytytampere.jytyliitto.net

kuva: Googlemaps

Luottamusmiehet

jytyliitto.fi

