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Vuosi alkaa olla lopuillaan ja tänä syksynä olemme saaneet kokea
uudenlaisia avauksia niin työnantajien kuin liittojenkin puolelta.
Ovatko tulevat sopimusneuvottelut saaneet työnantajat aloittamaan
omalta osaltaan epäeettisiä ratkaisuja säästötavoitteisiin vai mikä
leimaa nykyistä Suomen tilannetta?

Useampiakin työnantajia, myös erittäin suurelta
osin valtio- tai kuntaomisteisia, on alkanut harrastaa
TES-shoppailua säästöliekit silmillään. Ihan kuin normaalit pelisäännöt eivät enää pätisi vaan otetaan sieltä,
mistä halvimmalla saadaan. Tämähän tarkoittaisi sitä,
että työntekijöiden palkat tulisivat laskemaan, etenkin
jo tällä hetkellä pienipalkkaisilla aloilla. Mielestäni täysin
epäeettinen ratkaisu työnantajalta. Näin myös työntekijäliitot ovat reagoineet ja tuominneet TES-shoppailun
täysin.
Toki työehtosopimusta voidaan vaihtaa erilaisissa tilanteissa kuten yhtiöittämisien kohdalla tai vastaavissa
tilanteissa, joissa koetaan sekä työnantaja että työntekijäpuolella, että noudatettava työehtosopimus ei ole
realistinen ko. työpaikalla. Sellainen tilanne ei ole ”haluamme säästää henkilöstömenoissa” -tilanne! Lisäksi
työnantajat eivät ole ottaneet huomioon, että vaikka
työnantaja vaihtaisi liittoa, ei sitä työntekijät tee perässä. Jos työnantaja ja työntekijät ovat ns. eri liitoissa, ei
siitä seuraa muuta kuin työrauhan horjuminen.
Jytyä on pidetty rauhallisena ja maltillisena liittona.
Nyt voimme huomata, että kun tarpeeksi heittäydytään
epäoikeudenmukaiseksi ja ahneeksi, myös meidän liittomme ärähtää. Lakkoja, ulosmarsseja ja muuta on ollut ja on luvassa edelleen, mikäli tilanne ei muutu. Myös
liiton puheenjohtajan lausunnot alkavat olla astetta ärhäkämpiä. Hyvä näin!

kärkeviä heikennyksiä ole ainakaan vielä näköpiirissä,
mutta toki KT haluaisi palkankorotuksiin maltillisempaa
linjaa kuin teollisuudessa yleislinjaksi väläytellään.
Lisäksi kuten mediakin on jo nostanut esille, tulee
kikytunneista nousemaan varmastikin yksi pääaihe
sopimusneuvotteluihin. Kikytuntien oli tarkoitus jäädä
pysyväksi, mutta siitä linjasta jo muutama vuosi sitten
tulikin eri variaatioita ja näin ollen on epäreilua, että
joillakin kikytunnit poistuvat ja joillakin ei. Lisänä myös
syksyn käräjäoikeuden päätös yhden työntekijän kikytuntien oikeudenmukaisuudesta. Muita sopimusneuvotteluihin nousevia asioita ovat varmasti nykyisen työelämän uudet vaatimukset kuten
etätyö, joustotyö ja erilaiset sairauslomiin liittyvät muutokset
kuten osa-aikasairausloma ja
korvaava työ.
Ei meiltä liitoissa työt lopu
tällä menolla!
Kirsi Kuukkanen
puheenjohtaja

Tammikuussa alkavat myös todenteolla sopimusneuvottelut. Suurin osa Jytyn neuvoteltavissa olevista
työehtosopimuksista päättyy 31.3.2020. Teollisuusalojen johdolla on jo nähty, että työnantajapuoli haluaisi heikentää tiettyjä etuisuuksia. Kuntapuolella ei niin
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Kokouskooste

Edunvalvonta

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuulumisia

Kokouskooste
Hallituksen kokous 17.10.2019, Tampere

•

liittovaltuutettu Heli Rautanen esitteli hallitukselle liiton tulevaa strategiaa

•

käytiin läpi liittohallituksen kirje yhdistysten hallituksille hallitustyön uudistamisesta ja jäsenhankinnasta

•

päätettiin luopua painetusta yhdistyslehdestä ja siirtyä kokonaan digitaaliseen
lehteen

Yt-neuvotteluita on käyty koko tämä vuosi, tammikuussa aloitimme ja 17.10.2019 ne saatiin päätökseen.

•

päätettiin luopua hemmotteluhoitosponsoroinnista ainakin v. 2020

•

lehden ja hemmotteluhoitojen säästöt suunnataan mm. vapaa-ajan toimintaan ja paikallistiimien toimintaan

•

päätettiin syyskokouksen aika ja paikka

•

päätettiin hallituksen ylimääräinen talousarviokokous

Mistä neuvoteltiin? Toiminnan tehostamisesta ja säästöistä. Säästöä pitäisi syntyä toimipohjattomien sijaisuuksien estämisellä ja sissiresurssien oikealla käytöllä,
johtamisen parantamisella, kirjaamisen parantamisella,
jatkuvalla asiakaspalvelun kehittämisellä. Ei tehdä palkkoja nostavia nimikemuutoksia. Mietitään uudelleen
tehtävänkuvia jne. Eli sujuvoitetaan arkea.

Hallituksen ylimääräinen talousarviokokous 11.11.2019, Tampere
•
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Sairaanhoitopiirimme samoin kuin kaikki muutkin sairaanhoitopiirit
ovat joko käyneet yt-neuvottelut tai sitten aloittamassa niitä. Kunnilla
ei ole rahaa ja sairaanhoitopiiri ei pysty enää hintojen alennukseen, josta
tietenkin syntyy ongelmia. Potilaat on hoidettava, vaikka kunnat eivät
hoitoja pystyisi maksamaan.

päätettiin esittää vuoden 2020 talousarvio ja toimintasuunnitelma yhdistyksen
syyskokoukselle keskustelun jälkeen.

Jyty Pirkanmaa ry

Nyt jäädäänkin odottamaan, miten uuden sairaanhoitopiirin ja Taysin johtajan Tarmo Martikaisen johtamisella asiat alkavat sujua. Tiedossa on kuitenkin, että budjetissa pysyminen on tänäkin vuonna kovan työn takana,
monesta eri syystä.
Hyvää joulunajan odotusta ja loppuvuotta!
Sirkka Vienola
varapääluottamusmies

Henkilöstönedustajat ovat korostaneet hyvän johtamisen vaikutusta arjen sujuvuuteen, päätösten tekoa lähempänä työntekijöitä, lähiesimiesten läsnäoloa
työntekijöilleen, johtamistaitojen kehittämistä ym. ym.
Johtamistaitojen paraneminen on kuitenkin johtajista
kiinni, ei tule puuhevosesta ravuria vaikka sitä kuinka
koulutettaisiin. Toivon vilpittömästi, että meillä johtamiskulttuuri kääntyy parempaan suuntaan.

Jyty Pirkanmaa ry
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Ajankohtaista

Aluetapaaminen
Tampereella 15.–16.11.2019

L

Mallan esityksen jälkeen alueilla siirryttiin omiin aiheiänsi-Suomen alueen liittohallituksen jäsiin. Länsi-Suomessa meille kertoi vapaaehtoisten johsenet, liittovaltuutetut, yhdistysten putamisesta järjestöasiamies Minna Laihorinne. Mietimme
heenjohtajat ja nuorisovastaavat tapasivat
ihmisten toiveita ja motivaatiota vapaaehtoistyöhön.
syksyisenä viikonloppuna Tampereella.
Pohdittavaksi jäi myös osaammeko tehdä oikeita asioiPerjantai-iltana tavattiin Plevnan panimota tästä näkökulmasta. Aihe jatkui
ravintolassa, jossa illan alustajana
lounaan jälkeen Learning Cafe
toimi vihreiden kansanedustaja
Tyynellä säällä kuka tahansa on
-tyyliin miettien miltä tulevaisuus
Iiris Suomela. Iiris avasi nuoren
perämiehenä. Sitten kun meri
näyttää ammattiyhdistyksen näkansanedustajan ajatuksia tulevaikäy ja aallot vellovat, tarvitaan
kökulmasta, nuorten näkökulmassuuden työelämästä ja ammattiliisellaista perämiestä, jonka
ta ja liiton strategian näkökulmaston merkityksestä nuorille. Alustus
taidoilla, tiedoilla ja kokemuksella
ta. Ammennettiin myös toiveiden
jätti paljon ajateltavaa kuulijoiden
tavoiteltuun määränpäähän
tynnyriin asioita liiton päättäjille ja
mieliin. Iltapalaksi nautimme piesaavutaan.
työntekijöille.
nen – kuten kuvasta näkyy – maisOnnistunut matka vaatii
telumakkaramenun :o)
Päivien lopuksi kuulimme tietoa
perämieheltä ja koko miehistöltä
uusista kampanjoista, tulevista
Lauantaina uuden ajan aluksi
osaamista, näkyvää ja
koulutuksista ja muusta ajankohvoidaan aluepäiviä nimittää, silnäkymätöntä, kuuluvaa ja hiljaista.”
taisesta toiminnasta. Päivien jällä ensimmäisen kerran kolmella
Antiikin filosofi Senecan keen on hyvä orientoitua parin
alueella tapaaminen oli järjestetty
viikon päästä Joensuussa olevaan
samaan aikaan niin, että jokaisella
liittovaltuuston syyskokoukseen.
alueella saimme kuulla lauantaiaamupäivän aluksi liiton
puheenjohtaja Maija Pihlajamäen videotervehdyksen.
Ensi vuonna on luvassa uudenlaisia koulutuksia ja tapahtumia. Kannattaa lähteä! Lisäksi on huomionarvoiSeuraavaksi talousjohtaja Vesa-Matti Mäkinen selosti
nen asia, että liiton hallinnon vaalit tulevat ajankohtaivideostriimauksena Mikkelistä (Itä-Suomen aluetapaasiksi syksyllä, samoin osan luottamusmiesten kausi on
misesta) liiton talousarviota ja yleistä taloustilannetta.
päättymässä ja luottamusmiesvaalit ovat tulossa myös
Veskun jälkeen striimauspaikaksi muuttui Tampere ja
syksyllä. Jos aktiivinen toiminta liitossa tai yhdistyksessä
puheenvuoron sai edunvalvontajohtaja Marja Lounaskiinnostaa, ota rohkeasti yhteyttä ja kysy lisää.
maa aihealueena mm. tulevat sopimusneuvottelut.
Myös Turussa oltiin kuulolla. Digiaika – täältä tullaan!
Kirsi Kuukkanen
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Ajankohtaista

Liittovaltuusto

Jäseniä ilahduttaa varmasti tieto, että jäsenmaksun
korotuspaineita ei ole, vaan ensi vuoden jäsenmaksuprosentti tulee pysymään samana kuin tänä vuonna. Olemme saaneet kuulla, että muualla korotuspaineita on.

Joensuussa 27.-28.11.2019
Liiton ylin päättävä elin, liittovaltuusto, kokoontui syyskokoukseen tällä kertaa
Joensuuhun. Syyskokous totuttuun tapaan pidetään jossakin maakunnassa.
Tällä kertaa Joensuussa, koska Jyty Joensuu ry täytti tänään 100 vuotta.
Liittovaltuusto päättää valtakunnallisesti liiton asioista.
Valtuustossa on tällä kaudella istunut 43 valtuutettua.
Valtuuston koko määräytyy liiton jäsenmäärän mukaan
eli yksi valtuutettu alkavaa 1000 jäsentä kohden. Päätösten täytäntöönpanevana voimana on 11-jäseninen
liittohallitus.
Syyskokouksessa tehtiin päätöksiä liiton uudesta
strategiasta, säännöistä, jäsenmaksusta, vuoden 2020
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talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta, sopimusneuvottelutavoitteista ja monesta muusta asiasta.
Seuraavan kerran liittovaltuusto kokoontuu keväällä ylimääräiseen valtuuston kokoukseen päättämään
työehtosopimuksien hyväksymisestä neuvottelujen
jälkeen. Tärkeitä asioita jokaiselle jäsenelle ja jäsenen
edunvalvonnalle.

Jyty Pirkanmaa ry

Jytyn tuore strategia on ns. rullaava strategia, jota voidaan päivittää jatkuvasti. Strategia kohdistuu jäsenten
edunvalvonnan parantamiseen, henkilöstönedustajien
aseman parantamiseen (ja sitä kautta jäsenten aseman
parantamiseen) ja yleisesti työelämän parantumiseen
erilaisin keinoin. Myös Jytyssä on huomattu henkilöstön uupuminen työelämän vaatimusten edessä. Sopimusneuvotteluihin lähdetään hakemaan parannuksia
sopimusten tekstipuoleen, mutta myös kunnollisia palkankorotuksia. Varsinkin kuntapuoli on jäänyt edelleen
jälkeen yksityispuolen korotuksista.
Liittovaltuusto on toiminut nyt reilun kolme vuotta.
Tällä kokoonpanolla käymme vielä kevään valtuustonkokoukset, mutta sitten tämä kausi on lopussa ja syksyllä 2020 on liiton hallinnon vaalit. Syksyllä 2020 valitaan liittovaltuusto, liittohallitus sekä myös koko liiton
puheenjohtaja.

Jyty Pirkanmaa ry

Liittovaltuuston vaali käytiin vuonna 2017 ensimmäistä kertaa suorana jäsenvaalina. Näin myös tulevana
vuonna. Jokainen teistä voi vaikuttaa siihen, kuka asioitanne hoitaa seuraavan neljän vuoden aikana. Lisäksi
nyt on aika miettiä jokaisen teistä, onko juuri sinulla intoa ja halua lähteä parantamaan työntekijöiden ja työelämän parantamista liittovaltuustoon. Ehdokkaaksi voi
asettua yhdistyksen asettamana tai 10 jäsenen kannattamana ehdokkaana. Mikäli ehdokkuus kiinnostaa, ota
yhteyttä puheenjohtajaan.
Tällä valtuustokaudella Pirkanmaan liittovaltuutetut
ovat olleet Lauri Erma, Kirsi Kuukkanen ja Sirkka Vienola
ja liittohallituksen jäsenenä Heli Rautanen. Tavoitteenamme on saada myös tulevalle kaudelle Pirkanmaalle
hallituspaikka sekä vähintään tuo kolme jäsentä valtuustoon. Ehdokkaita tulemme esittelemään teille lehdessä, nettisivulla, Facebookissa ja myös jäsentapahtumissa ensi vuonna.
Kirsi Kuukkanen
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Ajankohtaista

Työelämän murros
- muutos- ja uudistumiskyky tulevaisuuden ydintaitoina
Syksyisen pimeänä iltana suuntasin työpaikan ”naapuriin” eli Tampereen
aikuiskoulutuskeskuksen (TAKK) tiloihin, jossa järjestettiin Jytyn Länsi-Suomen alueen
teemailta. Meitä tulikin paikalle monta kiinnostunutta, nelisenkymmentä jytyläistä oli
innostunut itsensä kehittämisestä ja muutosketteryydestä.

Koska suurin osa kuulijoista tuli suoraan töistä jopa Jyväskylästä ja Urjalasta asti, oli tarjoilla tietenkin pientä
purtavaa. Juveneksen ravintola oli laittanut parastaan
ja salaatit sekä leivät levitteineen olivat suussa sulavia.
Ja ne huuhdeltiin alas viinilasillisen kera. Kahvia ja Jyty-karkkeja oli myös tarjoilla.
Luennon aluksi alueasiamies Olli Järvelä ja järjestöasiamies Minna Laihorinne kertoivat ajankohtaisia
asioita Jytyn näkökulmasta ja päästivät sen jälkeen KTM
Karita Leinon ääneen.
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Karita Leino kertoi meille muutosketteryydestä (resilienssi). Resilientin ihmisen tunnistaa mm. myönteisyydestä, tehokkuudesta ja joustavuudesta. Saimme monta hyvää kysymystä pohdittavaksemme ja kävimme
myös parikeskustelua aihealueesta.
Saimme kuulla myös, miten omaa muutosketteryyttä
voi kehittää, keskustelimme mm. tietotyön kuormittavuudesta ja muistin rajallisuudesta, ”säheltämisen vuosikymmenestä” ja aivojen eri osa-alueiden vaikutuksesta
ihmisen toimintaan.

Jyty Pirkanmaa ry

Mietimme työn ja vapaa-ajan rajan hämärtymistä ja
ihmisen vuorokausirytmiä, milloin olemme tehokkaimpia ja milloin emme, milloin pitää rauhoittua unohtamatta myös ihmisten erilaisuutta tässäkin suhteessa.

curious.” Vapaasti suomennettuna siis yksi 1900-luvun
tärkein fyysikko toteaa, ettei ole älykäs eikä oikeastaan
erityisen lahjakaskaan vaan ainoastaan hyvin, hyvin utelias!

Muutos on pysyvää, siihen tulee suhtautua kaikella
kunnioituksella ja kaikella uteliaisuudella. Olla positiivinen, muttei yltiöpositiivinen.

Lähdimme varmasti jokainen kotiin pää täynnä ajatuksia ja uteliaina tulevaisuutta ja muutoksia kohtaan.
Kirsi Kuukkanen

Albert Einstein on kiteyttänyt asian hyvin: ”I am neither clever nor especially gifted. I am only very, very

Jyty Pirkanmaa ry
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Ajankohtaista

Tervetuloa

Ota enemmän irti Jytystä

Orivesi ja Virrat Jyty Pirkanmaan jäseniksi!
Tämä lehti jaetaan jo hieman laajemmalle alueelle, sillä Oriveden Jyty ry ja
Virtain Jyty ry ovat tehneet tänä vuonna kahdessa yleisessä kokouksessaan
päätöksen oman yhdistyksen purkautumisesta ja liittymisestä Jyty Pirkanmaan
yhdistykseen. Yhdistyksen jäsenmäärä nousee n. 150 jäsenellä ja olemme yksi
liiton suurimmista paikallisyhdistyksistä.

Vuoden alusta Pirkanmaan alueella on enää lisäksemme kolme muuta itsenäistä yhdistystä. Tilanne ei
ole itsetarkoitus, mutta seuraa liiton yhdistysrakennesuositusta ja antaa jäsenille yhtäläiset edut laajemmalla
alueella. Ison yhdistyksen hartiat ovat isommat, vaikkakin pieni yhdistys voi olla ihan yhtä aktiivinen.
Isossa yhdistyksessä myös lähellä olevat palvelut
ja toiminta ovat tärkeitä. Liittyvistä yhdistyksistä oli jo

kiinnostuneita agenttikoulutuksessa marraskuussa
Tampereen Ahlmannilla. Paikallistiimit eli Jyty-agentit
järjestävät paikallista toimintaa oman määrärahan turvin, joten toimintaa on sekä koko yhdistyksen alueella
että paikallisesti. Ensi vuoden toimintaa on jo ideoitu ja
suunniteltu, mutta vinkkejä voi aina laittaa vapaa-aikatoimikunnalle ja/tai paikallistiimille.

Paikallistiimeihin tulee muutoksia myös yhdistymisen myötä. Jatkossa meillä on jo seitsemän paikallistiimiä:
TIIMI

ALUE

VETÄJÄ/HALLITUKSEN JÄSEN

VAU

Valkeakoski, Akaa, Urjala

Tiina Juutilainen, Urjala

KPO

Kangasala, Pälkäne, Orivesi

Tiina Mäkinen, Kangasala

NLV

Nokia, Lempäälä, Vesilahti

Elina Autio, Nokia

HIY

Hämeenkyrö, Ikaalinen, Ylöjärvi

valitaan syyskokouksessa 4.12.2019

MVV

Mänttä-Vilppula, Virrat

Marjut Ruissalo, Mänttä-Vilppula

Tampere

Tampereen kaupungin työntekijät

Sari Suokas, Tampere

Tampereen seudun yhtiöt

TAMK, PSHP, Monetra Pirkanmaa
+ yli 100 pientä työnantajaa

Sirpa Nieminen, TAMK ja Sirkka
Vienola, PSHP

Vielä kerran, tervetuloa mukaan Orivesi ja Virrat!
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Jyty Pirkanmaa ry

Jyty Pirkanmaan vuoden 2020 teema on itsensä kehittäminen ja koulutus. Jos Jytyn
jäsenyys on sinulle tätä ennen ollut lähinnä työttömyyskassaan kuulumista ja kaksi
kertaa vuodessa jaettavia leffalippuja, tämä juttu on sinua varten.

Koulutukset ovat hyvä keino oppia lisää muun muassa
mitä ammattiyhdistykset oikeastaan tekevät, omista
oikeuksistasi työntekijänä ja työhyvinvoinnista. Suurin
osa kursseista eivät maksa jäsenille mitään, sillä Jytyliitto tai Jyty Pirkanmaa maksavat niiden kustannukset.
Tässä muutama vinkki koulutuksista, joita Jyty tarjoaa
ensi vuonna ja jotka soveltuvat erityisesti niille jotka ottavat ensiaskeleita koulutusten parissa.
1) Enemmän irti Jytystä
Naantalin kylpylä, 19.-20.9.2020
Ehdoton suositus! Tämä ei ole mikään nuorten kurssi, vaikka kurssiohjelmassa mainitaan kurssin olevan
suunnattu uusille ja ei-aktiivisille jytyläisille. Esimerkiksi omalla kurssillani ikävaihtelu oli 23-62 vuoden välillä. Luentopuutumuksesta ei kurssilla pääse kärsimään,
sen verran vauhdikasta meno on Tomin ja Satu-Maaritin seurassa. Kurssilla saa paljon hyödyllistä tietoa mm.
omista oikeuksistasi työntekijänä.
Liitto kustantaa osanottajan kulut.
2) Työhyvinvointipäivät
Kuortane, 6.-7.6.2020
Ensi vuoden työhyvinvointipäivät järjestetään Kuortaneella. Tälläkään kurssilla luvassa ei ole luennointia,
vaan tarkoitus on mitata omaa hyvinvointiaan eri testeillä.

3) Oman alan ammatilliset opintopäivät
Ammatillisia opintopäiviä on tarjolla esimerkiksi koulunkäynninohjaajille, sosiaalialan, ravitsemisalan sekä
sihteeri- hallinto ja ICT-alojen ammattilaisille. Paras
paikka tutustua Suomen muihin samalla alalla työskenteleviin jytyläisiin. Parhaat keskustelut käydään ehdottomasti kurssien kahvipöydissä, eli kannattaa hypätä
niihin rohkeasti mukaan.
Yhdistys maksaa kurssimaksun ja liitto matkakustannukset.
4) Kokoukset, retket ja muut Jyty Pirkanmaan
tapaamiset
Nämä eivät ole varsinaisia koulutuksia, mutta jotain
uutta oppii joka tapaamisella. Ehdottomasti paras paikka tavata muita Pirkanmaalaisia jytyjä. Kevät- ja syyskokouksissa mahdollista päästä ehdottamaan ja vaikuttamaan esimerkiksi retkiohjelmaan. Tapaamisissa aina
tarjolla hyvä ruokaa ja vielä parempaa seuraa!
Tarkemmat kurssikuvaukset kannattaa katsoa Jytyn
koulutuskalenterista. Koulutuskalenterista saat myös
tarkemmin tietoa koulutuksiin ilmoittautumisesta ja
niiden mahdollisista kustannuksista. Mikäli koulutuksiin
osallistumisessa jää vielä jotain askarruttamaan, kannattaa olla yhteydessä toimistonhoitaja Birgit Virkkuseen.
Sieltä saa epävarmakin kyselijä aina lempeät ja suorat
vastaukset kysymyksiin.
Satu Laine

Yhdistys maksaa kurssipaketin.

Jyty Pirkanmaa ry
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Jyty-Agentit oppimassa
Marraskuisena hämäränä aamuna suuntana Ahlmanin kartano. Ahlmanin oppilaitos
tarjoaa ammatillista koulutusta, taideaineita, pelilinjoja, lähiruokaa sekä kokous- ja
majoituspalveluja maaseutumiljöössä, Tampereen keskustan kupeessa.
Koulutuspäivä aloitettiin yhdistyksen varapuheenjohtaja Tiina Juutilaisen alustuksella aamupalan jälkeen ja virittäydyttiin ensi vuoden suunnitteluun. Mukana oli 23
innokasta Jyty-Agenttia kaikista 6 paikallistiimistä sekä
kaksi tulevaa agenttia Virroilta.
Aluksi avattiin liiton ja yhdistyksen tiedossa olevia tapahtumia, jonka jälkeen paikallistiimit ryhmäytyivät ja
miettivät oman paikallistiiminsä vuosikelloa ja ensi vuoden tapahtumia. Mahtavia ideoita on paikallistiimeiltä
tulossa ensi vuodeksi. Kohta perinteeksi muodostuva
ystävänpäiväkahvitus sai kannatusta monelta paikallistiimiltä. Ideoita vuodelle löytyi mm. luontoretkeä,
keilausta, messumatkaa, joulukahveja, lautapeli-iltaa,
teatteria, festareita, joulutoria ja hyvinvointi-iltaa. Jos
näistä puoletkaan toteutuu, on jäsenistöllämme tiedossa monta mukavaa jytyläistä tapahtumaa ensi vuonna.
Vertaistuki ja toisten ideoitten kuunteleminen sai luovuuden lentämään.
Koko yhdistyksen vapaa-aikatoiminnan suunnitelmista voisi mainita mm. kesäkuun retken lähiseudulle.
Tänä vuonna kävimme Mänttä-Vilppulassa. Ensi vuonna
suuntana olisi Ylöjärvi-Hämeenkyrö-Ikaalinen.
Välissä kävimme Ahlmanin Kapustassa lounaalla. Lohikeittoa, paikallisia juustoja, salaattipöytä ja oman keittiön leivät (mm. saaristolaisleipä ja lantturieska) olivat
taivaallisen hyviä. Ahlmanin Tilapuoti oli myös avattu
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meitä varten ja sieltä saimme ostaa kaikenlaisia herkkuja esim. jouluun (jos sinne asti kestävät).
Iltapäivällä käytiin Learning Cafe -menetelmällä läpi
Jyty-Agentin käsikirjan luonnosta. Cafen purkamisen
yhteydessä huomattiin, että monta asiaa voi sanoa eri
tavoin ja ymmärtää eri tavoin, lisäksi syntyi monia uusia
ideoita myös toimintaan ja yhteydenpitoon.
Osa porukasta lähti hieman aiemmin toteuttamaan
paikallistiimin ideaa pikkujoulujen merkeissä, mutta
voinee sanoa, että päivä oli hyvin antoisa ja kiintoisa
kaikille. Jokaiselle toivottavasti jäi jotain muhimaan paikallistiimin toimintaan ja omalle työpaikalle vietäväksi.
Päivän tunnelmia kirjasi Kirsi Kuukkanen
Mikä on Jyty-Agentti?
Jyty Pirkanmaan Jyty-Agentti on vuoden 2017 alusta
lähtien ollut työpaikalla oleva jytyläinen yhteyshenkilö
jäsenille. Hän toimii linkkinä paikallistiimiin ja yhdistyksen hallitukseen ja neuvoo tarvittaessa. Jyty-Agentti EI
OLE luottamusmies, mutta voi toki olla.
Vuonna 2018 myös liitto nimitti Jyty-agenteiksi koulutiedottajat, jotka siis kiertävät liiton palkkaamina eri
oppilaitoksissa kertomassa opiskelijoille Jytystä ja ammattiliitoista.

Jyty Pirkanmaa ry

Jyty Pirkanmaa ry
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Lappeenrannan
kuntoutusryhmän retki
Helsinkiin
Sain kutsun Jytyn järjestämään kuntoutukseen syksyllä 2016, ensimmäinen
kuntoutusviikko oli marraskuussa. Saavuin marraskuisena sateisena ja synkkänä
maanantaiaamuna jokseenkin väsyneenä ja uupuneena Lappeenrannan vanhaan
Kylpylään Saimaan rannalle.
Tuolloin en vielä tiennyt
minkälainen seikkailu ja
tunteiden vuoristorata tästä
alkaisi.

lähtien. Kiitos Whatsappin,
jota kaikki käytämme ahkerasti. Meillä on ollut myös
tapaamisia kurssin jälkeen.
Ensimmäisen kerran olimme
Kangasala-Tampere
akselilla majoittuen Kangasalan maalaismaisemiin.
Seuraavan kerran tapasimme Jytyn järjestämällä laivaristeilyllä Helsinki-Tukholma reitillä viime
toukokuun alussa. Ja nyt,
lokakuussa, matkasimme
Helsinkiin.

Ryhmäämme kuului kahLokakuun sateisena torsdeksan naista, kukaan ei
taiaamuna pakkasin kapollut Lappeenrannasta kosäkkini ja suuntasin Helsintoisin vaan iloisesti eri puokiin niin kuin muutkin tytöt.
lelta Suomea. Varkaudesta,
Yövyimme Sokos Hotelli
Kurikasta, Turusta, ValkeaVaakunassa aivan Helsingin
koskelta, Helsingistä ja minä
ytimessä. Sini, Virve ja MaaKangasalta. Joten olimme
rit Helsingistä, minä, Tarja
puolueettomalla maaperälja Jaana hieman pohjoilä taistelemassa jokainen
semmasta. Ihan kaikki eivät
oman kuntonsa, kilojensa
kuva Oodin kierreportaissa Maarit
päässeet mukaan.Hotelli
ja väsymyksiensä kanssa.
sijaitsee aivan Helsingin ytimessä ja aamiaishuoneesta
Suurin pudottaja Suomi tai ensimmäinen työuupumuk”10”-kerroksesta näkyy ikkunasta Kampin torille. Hotelli
sen selättänyt jytyläinen. Joka tapauksessa meillä oli
Vaakuna henkii vanhaa aikaa ja on omalla tavallaan nosyhteinen päämäärä ja aikaa varattu sen toteuttamiseksi
talginen aikamatka vanhoille vuosikymmenille.
ja etenkin ammattilaisten apua käytettävissä Lappeenrannan Verveltä. Tässä en varsinaisesti uppoudu tuohon
Torstai-illan vietimme syöden ja muistellen vanhoja
puolentoista vuoden aikaisiin tapahtumiin, vaan kerron
sekä terapoiden toisiamme jokaisen työ- ja perhe-eläkuinka ryhmäännyimme aivan ensimmäisestä istunnosmän haasteissa.
ta aina kurssin loppuun asti ja yhteys on pysynyt siitä

16

Jyty Pirkanmaa ry

kuva aamiaiselta 10-kerroksesta Kampintorille,
oikealta Virve, Pirjo, Jaana, Sini ja Tarja

Perjantaina oli varsinainen kulttuurikokemus. Päätimme tutustua Helsingin uuteen kirjastoon, Oodiin.
Se olikin hieno kokemus. Oodi teki ainakin minuun voimakkaan vaikutuksen. Rakennuksen arkkitehtuuri, valoisuus, puun runsas veistoksellinen käyttö ja sisätilojen
monimuotoisuus saivat minut ihastumaan rakennukseen lähtemättömästi. Tekniikkaa oli hyödynnetty talon
sisällä ihan uudella tavalla. Talon uumeniin oli ”piilotettu” mm. ompelukoneita, joilla sai käydä ompelemassa
omia tuotoksiaan. Tämä helsinkiläisten, ja miksei muidenkin, olohuone saa ihmisen viihtymään taidokkaasti
suunnitelluissa yksityiskohdissa. Se, mikä minua eritoten ilahdutti, että arkkitehtuurissa oli huomioitu lapset ja heidän viihtymisensä. Lasten, tulevien kirjastonkäyttäjien yhteys kirjastoon syntyy jo pienestä pitäen,
leikkien ja liikkuen talon tarjoamissa upeissa puitteissa.
Eräs yksityiskohta kiinnitti huomioni, kirjahyllyt olivat
matalat, eivätkä näin ollen peittäneet upeita sisä- tai
ulkomaisemia. Ja lyhyidenkin ihmisten on helpompi kurotella kirjoja hyllyistä.
Rauhoittumisnurkkauksia oli runsaasti riehumisalueiden vastapainoksi. Ensi kerralla otan piknik-eväät mukaani ja vietän kokonaisen aamu- tai iltapäivän talossa,
joko yksin tai ystävän kanssa. Istun ja ihastelen kauniita kattoja, avaria tiloja tai ikkunasta eduskuntataloa ja
ympäristöön hienosti tehtyjä puistoalueita leikki- ja
pelipaikkoineen. Kyllä Helsinki on upea EU-kelpoinen
kulttuurikaupunki, kannattaa viipyä.
Kahville halusimme mennä perinteiseen Engelin kahvilaan Senaatintorin laidalle. Herkullisten leivoskakkujen ja sometuumaustauon jälkeen jatkoimme retkeämme Tuomiokirkkoon. Erittäin kauniin Tuomiokirkkomme
rakennustyöt alkoivat vuonna 1830 saksalaisen arkkitehdin Carl Ludvig Engelin suunnittelema.

Jyty Pirkanmaa ry

kuva vaatekaupan sohvalla,
Pirjo, Jaana vauva sylissään, Tarja, Maarit ja Sini

kuva Engelin kahvilasta, Mammat somettaa,
Sini, Jaana, Tarja, Maarit ja peilin kautta Pirjo
Näiden kulttuuripläjäysten jälkeen suuntasimme kaup
pa
kierrokselle. Korkeavuorenkadulta löysimme ihanan
vanhanaikaisen kivijalkalankakaupan, Erottajankadulta
värikkäimmän ja hauskimman vaatekaupan missä pitkään aikaan olen käynyt. Kaupassa oli sohva ja nojatuoleja, jotka olivat pitkähkön kävelyn jälkeen iloinen yllätys.
Eritoten pöydällä ollut vesikannu oli kuin keidas keskellä
kaupunkiaavikkoa. Meillä itsellämme oli hauskaa ja eräs
asiakasäiti ilahtui kovasti avustamme vauvanhoidossa.
Näin vierähti nopeasti ja iloisesti vuorokauden pituinen Helsinkiretki ja lokakuun apeus oli tällä kertaa
tiessään. Suosittelen, kotimaiset kaupunkilomat ovat
helppoja ja edullisia järjestää ja nähtävää meidän kaupungeissamme riittää. Seuraavalla kerralla menemme
Seinäjoelle.
Pirjo Tulenheimo
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Antaudu 90-luvulle
Poikabändiin pääsemisen kriteerinä olivat hyvä ulkonäkö ja tanssitaito, joten ei muuta kuin hakemaan jäseniä
bändiin. Ja kyllähän ne löytyivätkin, jokainen jäsen oli
tietysti kuten kuuluukin eli jokaisella fanille omansa.
Siinähän itsekin palasimme 90-luvulle, kun fanitimme
Take That ja New Kids on the Block -bändejä, jolloin jokaisella oli oma suosikkijäsen bändissä.

Kuningattaret juhlimassa

Nimikin bändiin löytyi läheltä eli ToiBoys, Toijalan mukaan. Taiteilijanimet myös, sillä eihän Kari voi olla Kari,
vaan Gari!

ja olihan siellä muutama kuningaskin
Viime lauantaina 23. päivä pimeää marraskuuta Kangasalan ja Pälkäneen ladyt ja taisi olla mukana muutama
herrakin, suuntasivat kulkunsa Tampereen huippumestaan eli Torniin. Sinne oli tullut muitakin, joten juhlat
olivat valmiit alkamaan. Pikkujoulumallin mukaan ruokapöytä oli lastattu perinteisesti kysta kyllä ja jokainen
sai maistaa herkkuja monenlaista. Kaikki odottivat illan
kohokohtaa eli musiikkishowta, mikä ei antanut odottaa itseään, vaan ohjelma alkoi lähes minuutilleen.
Lavalle nousi illan oikea kuningatar ”The Queen”. Ei
voi ihan sanoa, että ilmielävänä, mutta jäljitelmä oli niin
hyvä, että piti välillä hieraista silmiään.
The Show alkoi, tunnelma oli alusta alkaen käsin kosketeltavan täyteläinen. Yleisö eläytyi Queenin musiikkiin
ja tarinaan ja varsinkin musiikkiin. Näytelmäkriitikkona
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kuvailisin juonta ja esitystä hiukan keppoisaksi, mutta en
onneksi ole kriitikko. The Shown jatkuessa jo kolmatta
tuntia oli yleisö nauttinut baarin antimia ja iloinen sorina
kohosi musiikin mukana kohti kattoparruja. We Will Rock
You, Bohemian Rhapsody ja We Will Live Forever ja monet muut ihanat klassikot soivat mahtavasti. Tunnelma
tiivistyi tiivistymistään ja loppuhuipennuksena nousimme lähelle esiintymislavaa taputtamaan pääosan Freddie Mercurille (jotkut taisivat taputella jopa pohkeita).
Täytyy sanoa, että oli aikas lämmin pikkujoulutunnelma.
Meidän jengiä oli mukana toistakymmentä iloista
juhlijaa. Hurjaa menoa, mutta niinhän se pitää ollakin,
siis mahtavimmat pikkujoulut koskaan. We Are the
Champions -tunnelmat olivat vielä kotimatkallakin.

Sitten vain laulujen tekoon, jotka olivat muuten hyviä, tarttuvia lauluja, joita jo väliajalla hymäiltiin. Lauluja säestivät hienosti toteutetut videot, sillä 90-lukuhan
tunnettiin videoaikana. Muutenkin esityksestä löytyi
tuttua 90-lukua vaatteiden ja tanssiaskelten muodossa.
Suosio oli ToiBoysilla hurja, aina ensimmäisestä keikasta isompiin keikkoihin. Tehtiin fanituotteita, rahaa
tuli ja meni eikä riidoiltakaan vältytty. Koko esitys oli
rakennettu erinomaisesti, näyttelijävalinnat mitä parhaimmat. Eikä meitä haitannut yhtään tuulikoneet tai
paljas pintakaan. Välillä lavasteet olivat tehty hyvin pienistä osista, mutta sitten toisaalta oli tulta ja tappuraa!
Erityisesti oli ilahduttavaa nähdä pirkanmaalaisuus tarinan kerronnassa, miten se nyt menikään Viialan iltajuna
jne. Loistavan teatteriesityksen päättikin huima ToiBoysin keikka.

Pirjo
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Kuten elämässäkin tässä esityksessä kaikessa kulki mukana ystävyys. Kiitos siis ystäville, joiden kanssa
olimme katsomassa Poikabändiä Tampereen Työväen
Teatterissa. Ai niin, väliajalla nautimme herkulliset leivokset, joita suosittelemme. Annamme muuten tähtiä
viisi Poikabändille sekä loistaville biiseille Avain ja Tehdään mehuu :o)
Henna Koistinen
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Kuvassa Lauri Mikkola, Jonas Saari, Jari Ahola, Jon-Jon Geitel ja Saska Pulkkinen. Kuva Kari Sunnari.

Ja näin teimmekin, kun Ikaalisten, Hämeenkyrön ja
Ylöjärven naiset lähdimme katsomaan poikabändiläisiä.
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NLV -tiimi päätti
jakaa loput rahat kolmeen
osaan ja kukin kunta piti paikallisen
tapahtuman. Nokialla askarreltiin 14.11.
Valohimmeli ohjaaja Elina Lindroos-Höllin
johdolla.

Vierumäellä

Työn tuoksinan lomassa nautimme
pikkujouluglögit joulutorttujen ja pipareiden
kera. Illan tunnelma oli iloinen ja rento.
Kiitos mukana olleille.

Kuvat: Suvi Kinaret,
Hillevi Meriläinen

Kirjoitti Elina,
Nokian agentti
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Joulu
Mietin, mitä joulusta kirjoittaisin, kun eteeni osui kirja,
jossa kerrottiin ilon, rakkauden ja rauhan joulusta.

Ilon joulu

Ajatusten virtaa

Joulu on tuhansia syitä iloon. Jouluilo syntyy ihmetyksestä salaisuuksien äärellä. Se syntyy leikistä, huumorista, toisten ilahduttamisesta. Ilo tuntuu koko kehossa.

Joulun odotukseen liittyy paljon erilaisia valmisteluja
ja suuria odotuksia, mutta myös stressiä. Kun mietin
kirjoitusta tähän Joululehteen, eteeni osui vanhoja kirjoituksia ja lehtileikkeitä. Oheinen teksti kosketti minua
herkkyydellään ja haluankin jakaa sen teidän kanssanne. Valmistaudutaan jouluun kiireettömästi.

Rakkauden joulu
Joulu saa parhaat tunteemme esille. Joulu on läheisyyttä, hyviä tekoja, ystävyyttä ja aitoa välittämistä. Joulu on
rakkautta sen puhtaassa merkityksessä.
Rauhan joulu
Joulu on pysähtymistä ja rauhoittumista, kaipausta valoon pimeyden keskeltä. Joulussa on toivoa. Kaikki me
toivomme, että maailma olisi sovussa, edes jouluna.
Näihin onkin mielestäni saatu hyvin kiteytettyä joulun tunnelmat. Joulun sanoman tulisi pitää sisällään näitä asioita. Valitettavasti vain nykyinen markkinahumu
häiritsee jouluun virittäytymistä.
Mitä joulu sinulle merkitsee? Meillä jokaisella on varmaan ”se jokin”, joka virittää meidät joulun tunnelmaan.
Onko se sinulle ilon, rakkauden vai rauhan joulu?
Suomalainen joulu
Tiesitkö, että Sakari Topeliuksella on ollut suuri vaikutus suomalaisen joulun syntyyn. Sakari Topelius rakasti joulua. Hän kirjoitti joulusta ja sai muut lukemaan ja
laulamaan niitä. Kansakouluopettajat veivät näytelmät,
runot ja kertomukset kaikkialle järjestäessään koulujen
kuusijuhlia. Myös joululehdissä julkaistiin Topeliuksen
runoja ja tarinoita. Kirjoitukset olivat supersuosittuja,
sillä niissä oli ajalle harvinaista huumoria. Näin Topeliuksen joulu-unelmasta tuli koko Suomen ihannejoulu.
Jos laitat kynttilälyhtyjä parvekkeelle tai kuistille, jatkat topeliaanisen joulun tärkeimpiä perinteitä tuomalla valoa pimeyteen. Topeliaanisessa jouluperinteessä
kynttilöitä ei voi koskaan olla likaa. Polttakaamme siis
kynttilöitä ja nautitaan valosta.
Minut virittää parhaiten joulutunnelmaan, kun kuuntelen Sylvian Joululaulun ja Varpunen jouluaamuna ja
poltan kynttilöitä. Molemmat laulut ovat muuten Topeliuksen sanottamia.
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Jo lokakuun puolella alkaa eri medioista tulvia mitä
erilaisempia jouluun liittyviä mainoksia. Mainokset uskottelevat meille, että ilman näitä joululahjoja oikea
joulu ei tule tai että aito joulun tunnelma syntyy juuri
tämän yrityksen palveluista. Joululaulut soivat joka
paikassa jo marraskuun alusta turruttaen mielemme.
Kiireessä ja ruuhkassa ihmiset stressaantuvat hankkiessaan joululahjoja. Voiko kaiken tämän markkinahumun
ja kiireen keskellä tavoittaa enää hiljaisuutta ja rauhaa,
kuulla sydämensä ääntä.
Ostammeko itsellemme tänä kiireisenä aikana hyvän
omantunnon hankkimalla läheisillemme kalliita lahoja
röykkiöittäin. Osan lahjoista voisimme korvata antamalla omaa aikaamme läheisillemme, mahdollisuuden rauhalliseen yhdessäoloon joulun rauhasta nauttien. Useat
lapsille tehdyt kyselyt osoittavat, että eniten lapset toivovat yhdessäoloa vanhempien kanssa, yhdessäoloa
ilman, että tehdään mitään erikoista.
Aineeton joululahja – annetaan lahjaksi omaa
aikaamme

Herkkujen joulu
Voiko maailma todella olla vain
valkoinen ja musta?
Voiko suostua suosiolla kantamaan kaamosta,
masennusta läpi talven pitkän yön?
Kun yhdessä jokainen sydän lyö,
saa joulu lämmön ja valojen hehkun.
Yhdessä loistavat ikkunat talojen
ja taivaan tähtivyö.
Asuu silmien loisteessa, hymyssä toiselle aina
rakkaus – se muista - myös maanantaina!
On muistoja kertynyt aikojen saattoon
hyvistä hetkistä, riemuista,
parhaat kuuluvat jouluaattoon!
Oikean joulun tekevät pienet asiat,
odotuksen tunne, herkkujen tuoksu,
karkit, lahjat ja rasiat.

Minulla oli useita vuosia sitten koskettava kokemus, jonka tahdon jakaa teidän lukijoiden kanssa. Kävin säännöllisesti vanhuksen luona juttelemassa. Yhtenä päivänä ennen joulua hän oli väsynyt ja huonovointinen. Hän
sanoi minulle: ”Tänään en jaksa jutella, mutta istu hetki
vierelläni ja pidä kädestäni kiinni.” Tämä hetki kosketti
minua todella syvästi. Ymmärsin, miten tärkeää oman
ajan antaminen toiselle ihmiselle on ja se, että olemme
aidosti läsnä. Pian tämän kohtaamisen jälkeen hänen
voimansa hiipuivat ja hän nukkui pois.

saimme vain muutamia, mutta voi sitä lapsen ihmettelyä ja riemua, miten joulupukki aina tiesi, että juuri tätä
lahjaa olin eniten toivonut. Lapsuuteni joulut olivat
niukkuudesta huolimatta onnellisia. Voin vieläkin tuntea lapsuudenkotini aidon joulun tunnelman.
Joulukuusikin hankittiin vasta jouluaattoaamuna.
Tämä luottamustehtävä oli uskottu minulle ja isälleni. Puolen päivän aikaan rauhoitumme kuuntelemaan
joulurauhan julistusta, söimme joulupuuron ja koristelimme joulukuusen. Koristelua siivitti radiossa soivat
joululaulut. Olen kiitollinen vanhemmilleni lämpimistä
lapsuuden jouluista, jotka ovat kantaneet läpi elämäni
oman perheeni joulun perinteeseen.
Koetko sinä joulun kuten Uppo-nalle Elina Karjalasien
hauskassa joulurunossa?
Kuusen alla on kummaa puhinaa,
karvaisen kuonon jouluista tuhinaa.
Heilahtaa kuusen katveessa tassu,
kurahtaa vihreän varjossa massu.
Joulukarhu on asialla,
oksien peitossa kuusen alla.
Karhulla mielessä jouluiset ilot,
pukki ja lahjat ja omenakilot.
Karhun mielessä joulu välkkyy,
kynttilän valo silmissä läikkyy.
Mieli on auvoinen, mieli on avoin,
vietetään joulua jouluisin tavoin.
Annetaan tänä jouluna lähimmäisillemme lahjaksi
omaa aikaamme, rakkautta ja lämpöä, silloin saamme
sitä itsekin. Aito joulun tunnelma syntyy sisältämme.

Omaa aikaamme voimme antaa kaikille läheisillemme, ei vain vanhuksille. Annettu aika ei maksa mitään,
mutta antaa antajalleenkin todella paljon.

Rauhaisaa joulumieltä, Hyvää Joulua
ja Onnellistaa Uutta Vuotta!

Lapsuuteni joulut

Tuula Jaskari-Malinen

En voi olla palaamatta mielessäni lapsuuteni jouluihin.
Jouluun valmistauduttiin ilman markkinahumua. Joulutavaratkin tulivat kauppoihin vasta joulukuussa. Lahjoja

Siihen ei kuulu kireys, kiire ja juoksu,
vaan ilo toiselle, hetki toiselle
ja hetki hiljaa.

Tietolähteet:
Kirja Tunnelmallista joulua ja Kotiliesi-lehti

Tuunattu rosolli
Jos et ole perinteisen rosollin ystävä, kannattaa kokeilla raikasta raasteversiota. Suosittelen.

Vietätkö sinä mediajoulua?
Kirjoitan ajatuksiani pimeänä lokakuun iltana, kun tuuli
lennättelee ikkunaan puista vielä viimeisiä lehtiä. Tähän
vuodenaikaan peilaten mieleeni nousee ristiriitaisia
ajatuksia, kun kaupat valmistautuvat jo jouluun. Kaupallisen joulun markkinointi aloitetaan vuosi vuodelta
edellisvuotta aikaisemmin. Joulu on ikivanha juhla ja
nykyisistä kalenterivuoden juhlista tärkeimpiä. On vahinko, että joulu on kaupallistunut.
Jyty Pirkanmaa ry

Rosolli raasteista

Kastike

3 säilykepunajuurta
3 porkkanaa
2 omenaa
1 maustekurkku
1 pieni sipuli

2 dl kermaviiliä
2 tl etikkaa
2-3 tl sokeria
½ tl inkivääriä
etikkapunajuuren lientä
kastikkeen värjäämiseen
1–2 tl tai maun mukaan

Jyty Pirkanmaa ry

Raasta punajuuri, raaka porkkana ja omena karkealla
raastinterällä. Kuutioi maustekurkku pieniksi kuutioiksi.
Hienonna sipuli. Sekoita salaatti juuri ennen tarjoilua.
Kastiketta varten sekoita kermaviilin joukkoon mausteet, tarjoa erillisestä kulhosta.
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Jäsenesittelyssä

Jäsenetuja

Moniosaaja toimistosihteeri
Hei, olen Virpi Pelttari ja työskentelen Hämeenkyrön kunnan Sosiaalityön
palveluissa toimistosihteerinä. Kunnan palveluksessa olen ollut yli 15
vuotta ja koko tämän ajan sosiaalipalveluissa.
Jytyyn siirryin jäseneksi noin viisi vuotta sitten Erityisalojen Toimihenkilöliitto (ERTO ry:stä).
Työni sosiaalityön palveluissa on monipuolinen ja joskus jopa haastavaa johtuen työnkuvastani. Pääasialliset työni ovat, sosiaalityön neuvonta ja ohjaus, asiakaspalvelu, välitystilien hoitaminen, kuntouttavan työtoiminnan matkakorvausten ja työtoimintapäivien päätösten laadinta
sekä maksatus, ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotukipäätösten
tekeminen, sijoitettujen ja huostaan otettujen lasten itsenäistymisvarojen hoitaminen. Lisäksi valmistelen lastenvalvojille lapsen edunvalvojan
sijaisen hakemukset, neuvolassa ennakkoon laaditut isyydentunnustukset sekä yhteishuoltosopimukset maistraattiin. Työkuvaani kuuluu lisäksi
erilaisia muita toimistotehtäviä.
Vapaa-ajalla nautin lapsenlapsistani (Aki 6 v ja Ville 4 v), jotka pitävät
kyllä mummun liikkeessä. Lisäksi joka vuosi käyn näin loppusyksystä aurinkolomalla rentoutumassa ja pitämässä hauskaa hyvien ystävien kanssa. Kuvassa minä ja Ahti, jonka kainaloon pääsin tänä syksynä.
Toivon kaikille oikein rauhallista joulua ja hyvää Uutta vuotta 2020, Virpi

Lifestyle
Kahvila
Rotina &
RotinaShop
Päivittäin hyviä
leivonnaisia
kahvihetkeesi!
Jytyläisille
n
kahvi + suolaine a
piirakka tai make
leivos 4,50 €.
Urjalantie 24, 31760 Urjala
Puh. 050 5055 438 • www.rotina.fi
asiakaspalvelu@rotina.fi
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Avoinna
Ma-to 8-17 La 10-15
Pe 7-17
Su suljettu

Jyty Pirkanmaa ry

Jyty Pirkanmaa ry
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Yhdistyksen luottamusmiehet 2019-2022
Toimialue

Luottamusmies

Varaluottamusmies

Monetra Pirkanmaa Oy

Milla Jokinen, 040 724 5092
milla.jokinen@monetra.fi

Marja Löytökorpi, 040 718 7033
marja.loytokorpi@monetra.fi

Mäntänvuoren Terveys Oy

Anja Karstinen, 044 420 1534
anja.karstinen@pihlajalinna.fi

Avoin

Pirkanmaan Voimia Oy
(2019–31.3.2020)

Laura Kauhala-Ala-Kapee, 040 801 2602
laura.kauhala-ala-kapee@tampere.fi

Avoin

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri PSHP

Sirkka Vienola, 03 311 693 98
sirkka.vienola@pshp.fi

Tampereen ammattikorkeakoulu TAMK
(kausi 2019–2020)

Yhdistyksen hallitus ja
toimihenkilöt 2019-2020
PUHEENJOHTAJA
Kirsi Kuukkanen
044 025 1269
puheenjohtaja@jytypirkanmaa.fi

VARAPUHEENJOHTAJA
Tiina Juutilainen
040 335 4237
tiina.juutilainen@urjala.fi

Avoin

VARSINAINEN JÄSEN

VARAJÄSEN

Eija Siltakorpi, 050 531 7141
eija.siltakorpi@tuni.fi

Sirpa Nieminen, 040 801 6253
sirpa.nieminen@tuni.fi

Tampereen kaupunkikonsernin
vakuutuskassa

Tiina Jormalainen, 044 753 4108
tiina.jormalainen@tampere.fi

Kirsti Salmela, 044 753 4106
kirsti.salmela@tampere.fi

Elina Autio
040 719 7070
elina.autio@nokiankaupunki.fi

Marika Mikama
050 357 1548
marika.mikama@lempaala.fi

Tampereen Vuokra-asunnot Oy
(kausi 2019–2020)

Markku Virtanen, 0400 699 908
markku.a.virtanen@tampere.fi

Pirjo Reunanen, 0400 396 771
pirjo.reunanen@tampere.fi

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

Suvi Ståhlberg
suvi.stahlberg@tampere.fi

Toimialue

Luottamusmies

Varaluottamusmies

Akaa

Satu Kari, 040 550 8877
satu.kari@akaa.fi

Avoin

Hämeenkyrö (plm)

Raija Vuorinen, 040 748 9204
raija.vuorinen@hameenkyro.fi

Hanna Pentti, 040 777 1017
hanna.pentti@hameenkyro.fi

Tiina Juutilainen
040 335 4237
tiina.juutilainen@urjala.fi

Maarit Mäkiaho
040 721 2706
maarit.makiaho@valkeakoski.fi

Ikaalinen
(kausi 2019–2020)

Marjo Haapala, 03 450 1523
marjo.haapala@ikaalinen.fi

Avoin

Kangasala

plm Anu Valkama (SUPER) puhelin 040 133 6798,
anu.valkama@kangasala.fi

Avoin

Lempäälä (plm)

Marika Mikama, 050 357 1548
marika.mikama@lempaala.fi
Maatalouslomittajat ry / luottamusmies:
Anne Ahola, 0400 221 612
anne.ahola65@gmail.com

Juha Lampinen, 040 419 3988
juha.lampinen@lempaala.fi

Mänttä-Vilppula
(kausi 2019–2020)

Maarit Jalonen, 03 488 8712
maarit.jalonen@taidekaupunki.fi

Avoin

Nokia (plm)

Elina Autio, 040 719 7070
elina.autio@nokiankaupunki.fi

Jaana Kakkonen, 040 728 8296
jaana.kakkonen@nokiankaupunki.fi

Urjala (plm)

Markus Lohermaa, 040 335 4213
markus.lohermaa@urjala.fi

Valkeakoski (plm)

Merja Virta, 040 543 5023
merja.virta@valkeakoski.fi

Terhi Helander, 0400 637 350
terhi.helander@valkeakoski.fi

Vesilahti (plm)

Tuija Mäkinen, 0400 834 638
tuija.makinen@vesilahti.fi

Merja Vallin, 040 570 2396
merja.vallin.fi@vesilahti.fi

Ylöjärvi (plm)

Avoin

Tampereen kaupunki

Tampereen kaupunki / Toimialue

Luottamusmies

Varaluottamusmies

Koko kaupunki (plm)

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

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

Konsernihallinto, Kaupunkiympäristön
palvelualue

Avoin

Avoin

Lasten, nuorten ja perheiden
palvelut, Psykososiaalinen tuki,
Vastaanottotoiminta

Jaana Niemelä, 040 806 2382
jaana.niemela@tampere.fi

Reetta Salmijärvi, 040 806 2542
reetta.salmijarvi@tampere.fi

Ikäihmisten palvelut

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

Avoin

Kasvatus- ja opetuspalvelut, Kulttuuri- ja
vapaa-aikapalvelut, Sara Hildénin museo

Marja Rousio, 040 704 5884
marja-riitta.rousio@tampere.fi

Suvi Ståhlberg, (työvapaalla)
suvi.stahlberg@tampere.fi

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue,
Liikelaitokset

Avoin

Avoin

Tiina Mäkinen
Leila Wiss
040 133 6551
040 133 6778
tiina.makinen@kangasala.fi
leila.wiss@kangasala.fi
		
Sirpa Nieminen
Teija Helin
040 801 6253
040 801 6249
sirpa.nieminen@tuni.fi
teija.helin@tuni.fi
		
Avoin
Raija Vuorinen
050 409 8920
raija.vuorinen@hameenkyro.fi
		
Marjut Ruissalo
Maarit Jalonen
03 488 8712
marjut.ruissalo@taidekaupunki.fi
maarit.jalonen@taidekaupunki.fi
		
Tarja Ruukala
Pirjo Tulenheimo
040 133 6643
040 133 6723
tarja.ruukala@kangasala.fi
pirjo.tulenheimo@kangasala.fi
		
Sari Suokas
Avoin
040 806 2284
sari.suokas@tampere.fi
		
Sirkka Vienola
Anneli Korja
03 311 633 46
03 311 679 88
sirkka.vienola@pshp.fi
anneli.korja@pshp.fi

Hyvinvointipalvelut

YHDISTYKSEN TOIMISTO
Toimistonhoitaja Birgit Virkkunen
Hämeenkatu 5 A, 5. krs, 33100 Tampere
03 212 0269 • toimisto@jytypirkanmaa.fi
jytypirkanmaa.jytyliitto.net

