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Jyty Tampere ry:n jäsenlehti
Päätoimittaja Kirsi Kuukkanen
Toimitussihteeri Aino Hirvonen

Painopaikka Grano, Tampere
Painosmäärä keskimäärin 1.100 kpl

Taitto Susu Kaukinen

Jäsenlehden extranumero ilmestyy tammikuussa
ja numero 1/2017 ilmestyy helmikuussa.

Avajaisia, muutoksia ja vuosijuhlia
Muutoksia täynnä oleva vuosi alkaa olla lopuillaan. Tätä kirjoittaessani on jo varmistunut
kahdeksan yhdistyksen liittyminen uuteen yhdistykseen. Tahtotila uuden luomiseen on suuri.
Haluamme jatkossa olla seudullinen yhdistys,
joka on lähellä jokaista jäsentä ja jokaisella jäsenellä on yhtäläiset mahdollisuudet osallistua
toimintaan ja retkille sekä saada tarvitsemansa edunvalvonnan tasapuolisesti joka nurkassa
maakuntaa.
Ensi vuonna yhdistyksen nimi on Jyty Pirkanmaa ry ja toiminta-alueena Tampereen seutu.
Jäsenmäärä kasvaa runsaasti ja näin myös näkyvyys lisääntyy. Olemme yksi suurimmista Jytyliiton yhdistyksistä. Esimerkkimme perässä ovat
myös muut seudulliset yhdistykset lähteneet
keskustelemaan uusiutumisesta.
Paikallisella tasolla yhdistyksen kasvoina näkyvät Jyty-agentit työpaikoilla. Heiltä jäsen voi
kysyä neuvoa ja agentti neuvoo, mihin jäsenen
kannattaa ottaa yhteyttä. Jyty-agentit muodostavat paikallistiimin, joka järjestää paikallista
toimintaa. Muuten virkistystoiminnasta vastaa
vapaa-aikatoimikunta.
Heti alkuvuodesta tulette saamaan kutsun yhdistyksen järjestäytymiskokoukseen, jossa valitaan puheenjohtaja, hallitus, toimikuntien vastaavat ja jäsenet sekä vahvistetaan Jyty-agenttien
valinta. Helmikuussa on yhdistyksen avajaisjuhla
ja maaliskuussa koulutetaan Jyty-agentteja. Ensi
vuodeksi on jäsenille myös tiedossa paljon mu-

Jyty Tampere ry

kavaa toimintaa. Hemmotteluhoidot ja leffaliput
jatkuvat.
Ensi vuonna on uusien toimintatapojen sisäänajoa ja uusia ideoita. Toivonkin, että jokainen
jäsen innostuu miettimään, millaisessa Jytyperheessä hän haluaa olla ja miten osallistua.
Osallistumismahdollisuuksia on tulevaisuudessa
enemmän. Voi osallistua vain yhden tapahtuman
järjestelyihin, vetää jonkun harrastepiirin tai
osallistua erilaisiin koulutuksiin. Mikä itselle tuntuu sopivammalta vaihtoehdolta. Yhtä luvallista
on vain olla jäsen ilman sen kummallisempaa
osallistumista.
Vuonna 2017 pidämme siis uuden yhdistyksen
avajaisjuhlat ja seuraavana vuonna vietämme
yhdistyksen 100-vuotisjuhlia. Aika kuluu nykyään
todella hurjaa vauhtia! Uusi yhdistys toteutetaan
siis Jyty Tampere ry:n pohjalle ja yhdistyksellä on
100-vuotisjuhlat vuonna 2018. Yhdistyksemme
on ollut yksi Jytyliiton perustajajäsenyhdistyksiä
ja liitto on perustettu Tampereella. Perustamisen
muistolaatta löytyy Tampereen Keskustorin kupeesta. Tästä syystä myös Jytyliiton juhlavuoden
päätapahtuma tulee olemaan Tampereella, mutta siitä kerromme lisää myöhemmin.
Nyt toivotan teille kaikille mukavaa loppuvuotta
ja talvisia tunnelmia! Tapaamme näissä merkeissä taas ensi vuoden puolella.
Kirsi Kuukkanen
puheenjohtaja
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Lomanmääräytymisvuosien (LMV) lomarahaprosentit

Ajankohtaista
edunvalvonnassa

Pääluottamusmiehen
palsta

Työaikamuutokset
Tampereen kaupungilla

KVTES
2014–2016
(–31.1.2017)

LMV
2016–2017
(1.2.2017–)

LMV
2017–2018

LMV
2018–2019

1.

6%

4,2 %

4,2 %

4,2 %

2.

5%

3,5 %

3,5 %

3,5 %

3.

4%

2,8 %

2,8 %

2,8 %

lomanmääräytymisvuotta seuraavan heinäkuun varsinaisesta kuukausipalkasta.

Virka- ja työehtosopimuksen jaksotyömääräykset muuttuivat 1.6.2015. Uusilla määräyksillä selkeytettiin ja yksinkertaistettiin jaksotyöaikajärjestelmää. Käytöstä poistui ns. muodollinen jaksotyö.
Jaksotyöaikaa voi käyttää työpaikoissa, joissa on tarve säännölliselle yötyölle ja yli 9 tunnin työvuoroille: mm. sairaaloissa, huoltolaitoksissa, ympäri vuorokauden toimivissa lasten päiväkodeissa,
vammaisten asuntoloissa, vanhusten palvelutaloissa ja kotipalvelussa.
Tämän vuoksi on käynnissä työaikamuodon muutos yleistyöaikaan niillä työntekijäryhmillä, joiden
työ ei vaadi jaksotyössä olemista. Suurin vaihdoksen vaikutus näkyy ruokailutauossa. Pääsääntöisesti yleistyöajassa ruokailu-/lepotauko on omaa aikaa. Kuitenkin siellä, missä toiminnan luonteen
vuoksi ei pystytä lepo-/ruokailutaukoa antamaan, on työaikaan kuuluva ruokailutauko edelleenkin
mahdollista.
Toimistotyöajassa on noudatettu kaupunginhallituksen vuonna 1968 tekemään päätökseen perustuvaa käytäntöä, jonka mukaan virastotyössä on yhtäjaksoinen työaikaan kuuluva 25 minuutin
ruokailutauko. Muita taukoja ei ole. Työnantaja haluaa nyt luopua tästä työsopimussuhteisten henkilöiden osalta ja siirtyä KVTESin mukaiseen lepotaukokäytäntöön. Käytännössä työntekijöille tulisi
omalla ajalla pidettävä 30 min. lepo-/ruokailutauko ja työajaksi luettava 10 min. kahvitauko.
Tähän käytäntöön siirtyminen toisi työnantajan laskelmien mukaan tehollista työaikaa vähintään
1,25 t/henkilö/viikko. Vuositasolla tarkasteltuna tämä tarkoittaa 81 henkilötyövuoden lisäystä.
Muutoksista ja niiden vaikutuksista on neuvoteltu työnantajan kanssa ja neuvotteluja jatketaan
9.12.
******
Uusi kunnallinen työ- ja virkaehtosopimus 2017 (KVTES 2017)
on voimassa 1.2.2017–31.1.2018
Nyt voimassa olevaan sopimukseen verrattuna muutokset kohdistuvat pääosin
•

lomarahan vähentämiseen lomanmääräytymisvuosien 2016–2017, 2017–2018
ja 2018–2019 osalta (erillinen sopimus) ja

•

työajan pidentämiseen.

Sopimus ei tuo palkkoihin korotuksia.
Lomarahan vähentäminen

1. Viranhaltija/työntekijä on ollut omassa kunnassa/kuntayhtymässä 31.3. palvelussuhteessa tällöin päättyneen lomanmääräytymisvuoden loppuun mennessä välittömästi ja yhtäjaksoisesti vähintään kuusi kuukautta ja hänellä on siihen mennessä ollut vähintään 15
vuotta työkokemuslisään oikeuttavaa palvelusaikaa.
2. a) Viranhaltijan/työntekijän palvelussuhde on ao. kunnassa/kuntayhtymässä lomakautta
edeltävän lomanmääräytymisvuoden loppuun mennessä jatkunut yhtäjaksoisesti vähintään yhden vuoden. Palvelussuhteen jatkumisaikaan ei lueta aikaa, jolloin työ on keskeytynyt viranhaltijan/työntekijän ollessa suorittamassa asevelvollisuuslaissa tarkoitettua
vakinaista palvelusta, naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetussa laissa tarkoitettua vapaaehtoista asepalvelusta tai siviilipalveluslaissa tarkoitettua siviilipalvelusta.
b) Viranhaltija/työntekijä on ollut omassa kunnassa/kuntayhtymässä 31.3. palvelussuhteessa tällöin päättyneen lomanmääräytymisvuoden loppuun mennessä välittömästi ja
yhtäjaksoisesti kuusi kuukautta ja hänellä on 1. kohdassa tarkoitettua palvelusaikaa vähintään viisi vuotta.
c) Jos viranhaltija/työntekijä on ollut omassa kunnassa/kuntayhtymässä 31.3. palvelussuhteessa ja hänellä on tällöin päättyneen lomanmääräytymisvuoden loppuun mennessä
edellä 1. kohdassa tarkoitettua palvelusaikaa vähintään 10 vuotta.
3. Muissa tapauksissa.
Työajan pidentäminen
Vuosittainen työaika pitenee kokoaikatyössä keskimäärin 24 tunnilla ansiotasoa muuttamatta
1.2.2017.
Käytännössä tämä tarkoittaa, että viikkotyöaika pitenee 30 minuuttia. Työyksikön toiminnalliset
tarpeet vaikuttavat siihen, miten se toteutetaan. Yleisin vaihtoehto tullee olemaan, että puolen tunnin pidennys tehdään yhtenä päivänä. Liukuvassa työajassa pidennys näkyy saldoissa.
Työaikamuoto

KVTES 2014–2016
Säännöllinen työaika

KVTES 2017–
säännöllinen työaika

Yleistyöaika

38 t 15 min / vko

38 t 45 min / vko

Toimistotyöaika

36 t 15 min / vko

36 t 45 min /vko

Jaksotyöaika

76 t 30 min / 2 vko
114 t 45 min / 3 vko
153 t / 4 vko

77 t 30 min / 2 vko
116 t 15 min / 3 vko
155 t / 4 vko

Eräiden asiantuntijoiden työaika

37 t / vko

37 t 30 min / vko

Viranhaltija/työntekijä ansaitsee jokaiselta täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta lomarahaa.
Lomarahoja vähennetään 30 prosentilla nykyisestä tasosta. Vähennys koskee 2017–2019 päättyvien lomanmääräytymisvuosien aikana ansaittuihin vuosilomiin liittyviä lomarahoja.
Mikäli palvelussuhde päättyy 31.1.2017 mennessä, vuosilomaetuudet määräytyvät 31.1.2017 voimassa olevien virka- ja työehtosopimusten mukaan. Lomarahaa ei vähennetä.

Edunvalvontatyöni pääluottamusmiehenä jatkuu seuraavat kaksi vuotta.
Hyvää ja rentouttavaa joulun aikaa!

Lomanmääräytymisvuoden 2016–2017 lomarahaa vähennetään koko lomanmääräytymisvuodelta,
mikäli palvelussuhde jatkuu 1.2.2017 jälkeen.

Aino Hirvonen
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Ajankohtaista
Työsuojeluvaltuutetun
palsta

Onko työyhteisössänne
kitkaa, ristiriitoja tai
konflikteja?
Useimmissa – tai jopa kaikissa – työyhteisöissä
niitä aika ajoin ilmenee. Työyhteisön toimivuuden kannalta on ratkaisevan tärkeää havaita ongelmat riittävän aikaisessa vaiheessa ja ryhtyä
toimenpiteisiin niiden ratkaisemiseksi. Avainasemassa tässä on työyhteisön esimies, mutta
vastuu työyhteisön toimivuudesta on kaikilla sen
jäsenillä.

Jyty ry:n liittovaltuuston

järjestäytymisja syyskokous

Yksi erinomaisen hyvä menetelmä työyhteisön
ongelmien ratkaisemiseksi on työyhteisösovittelu. Sovittelu on vapaaehtoinen konfliktinhallintamenetelmä, jossa puolueeton ulkopuolinen henkilö, sovittelija, auttaa riidan osapuolia erityisen
sovittelumenettelyn avulla löytämään molempia
osapuolia tyydyttävän ratkaisun. Sovittelija ei

24.–25.11.2016

Lähdimme 23.11. kohti liittovaltuuston järjestäytymiskokousta Helsingissä. ”Me” olemme siis
Lauri Erma, Kirsi Kuukkanen ja Sirkka Vienola.
Aloitimme jo keskiviikkoiltana alueellisella kokouksella, missä käytiin läpi asioita, joita kokousteknisesti tuli tietää etukäteen. Keskustelimme asioista alueellisella näkökulmalla. Ohjaajina
toimi jo aikaisemmin päivällä kokoontunut liittohallituksen väki.
Varsinainen liittovaltuusto avattiin torstaina
Mikko Kuustosen vetämällä avauksella, jossa
esiintyi suomalaisen kannelmusiikin uudistaja
Ida Elina. Avauspuheenvuoron käytti STTK:n puheenjohtaja Antti Palola. Hallitusta edusti valtiovarainministeri Petteri Orpo. Kuntatyönantajan
puheenvuoron piti Jytyn entinen puheenjohtaja
Markku Jalonen. Tämän jälkeen pääsimme aloittamaan itse järjestäytymiskokouksen.
Liittomme hallituksen puheenjohtajana seuraavatkin neljä vuotta toimii Maija Pihlajamäki.
Liittovaltuuston puheenjohtajaksi valittiin Jani
Loponen Itä-Suomesta ja varapuheenjohtajaksi
Hanna Nikupaavo Kalajoelta.

ratkaise osapuolten ongelmaa vaan toimii sovinnon mahdollistajana. Sovittelija ohjaa prosessia,
jonka lopputuloksena asianosaiset itse löytävät
ratkaisun. Hän ei ole passiivinen vetäytyjä vaan
aktiivinen kuuntelija. Sovittelija sallii myös tunteiden käsittelyn, moraalisen pohdinnan ja arvokeskustelun.
Suoritin
työyhteisösovittelijavalmennuksen
TAKK:ssa viime syksyn ja kevään aikana. Jos
asia kiinnostaa ja tuntuu oman työyhteisönne
näkökulmasta ajankohtaiselta, annan mielelläni
lisätietoja!
Ystävällisin terveisin
Lauri Erma

Uusi liittohallitus valittiin myös syyskokouksessa ja Länsi-Suomen alueelta hallituksessa vaikuttavat seuraavat neljä vuotta Päivi Alho, Ismo
Hoskari ja meidän Heli Rautanen, joka myös
palkittiin Jytyliiton kunniakorulla ansioituneesta
työstä liiton ja jytyläisten hyväksi.

Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous

Perjantai aloitettiin JYTK-työttömyyskassan
kokouksella. Kokouksessa käsiteltiin mm. toimintakertomus ja tilinpäätös sekä vahvistettiin
asiamiespiirijako. Lisäksi valittiin uusi kassan
hallitus, johon valittiin myös Lauri Erma Jyty
Tampere ry:stä.

Tiistaina 22.11. pidettiin nykymuotoisen Jyty Tampere ry:n viimeinen syyskokous.
Paikalla oli puheenjohtaja Kirsi Kuukkasen lisäksi 21 jäsentä ja toimistonhoitaja
Birgit Virkkunen, joka toimi kokouksen sihteerinä.
Kokouksessa tehtiin sääntömuutokset koskien yhdistyksen nimeä ja laajenevaa
toiminta-aluetta. Nämä muutokset tulivat heti voimaan. Yhdistyksen uusi nimi on
Jyty Pirkanmaa ry ja toimialueena on Tampereen seutu.

Kassan kokouksen jälkeen pääsimme jatkamaan valtuuston kokousta esityslistan mukaan
eli hyväksyimme toimintasuunnitelman, talousarvion ja sovimme valtuuston toiminnasta vuodelle 2017.
Valtuustoon valittiin paljon uusia jäseniä ja
onneksi ryhmämme ”konkari” Kirsi Kuukkanen
pystyi auttamaan meitä uusia jäseniä kokouspäivinä. Nyt ollaan yhtä kokemusta rikkaampia.

Kokouksessa
• hyväksyttiin vuoden 2017 toimintasuunnitelma
• vahvistettiin jäsenmaksut vuodelle 2017
• määrättiin hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien
ja muiden luottamustehtävien palkkioiden ja matkakustannusten
korvausperusteet vuodeksi 2017
• hyväksyttiin vuoden 2017 talousarvio
• valittiin vuodelle 2017 varsinaiseksi tilintarkastajaksi Anita Helin HTM
ja varatilintarkastajaksi Jyrki Santala HTM

Lauri Erma ja Sirkka Vienola

Jyty Tampere ry
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Ajankohtaista

Jytyvaalien tulokset
Jytyliitossa järjestettiin tänä syksynä ensimmäisen kerran liittovaltuustovaalit suorana
jäsenvaalina. Äänestysprosentti koko maassa
oli 13,92 ja äänestäneitä oli 5 651. Äänioikeutettuja vaaleissa oli kaikkiaan 40 971 jäsentä.
Länsi-Suomen alueella äänestysprosentti oli
13,17 eli hieman valtakunnallista keskiarvoa
matalampi.
Jytyvaaleissa ehdokkaita oli 82, joista 43 valittiin liittovaltuustoon. Valtuustoon valituisNimi

Äänimäärä

Luottamusmiesvalinnat

ta naisia on 33 ja miehiä 10. Länsi-Suomen
alueella valtuutettujen määrä on 11 ja kuusi
yleisvaraa. Koska liittovaltuustoon valittu Päivi Alho on valittu liittohallitukseen, nousee
liittovaltuustoon ensimmäinen yleisvara Sirkka Vienola.
Jyty Tampere ry:stä varsinaisiksi liittovaltuutetuiksi tulivat valituksi kaikki kolme ehdokasta: Lauri Erma, Kirsi Kuukkanen ja Sirkka
Vienola.

Yhdistys

Ikä

1. PERÄLÄ RITVA

205

Jyty Kauhajoki ry

52

2. STORSVED YNGVE

180

Svenska Österbottens Jyty ry

61

3. MÄKITALO TARJA

174

Jyty Vaasa ry

53

4. TOUKKALA VESA

163

Maatalouslomittajat ry

45

5. KAUPPINEN ANNE-MARI

187

Jyty Jyväskylä ry

38

6. ERMA LAURI

77

Jyty Tampere ry

34

7. KUUKKANEN KIRSI

75

Jyty Tampere ry

47

ALHO PÄIVI (liittohallitukseen)

67

Jyty Pori ry

47

8. KOSKINEN PÄIVIKKI

64

Jyty Muurame ry

29

9. KALLIO HILKKA

59

Jyty Jyväskylä ry

52

10. SUNDFORS ROLAND
58
		

Jyty-Jakobstadsnejden rf
Jyty-Pietarsaarenseutu ry

57

11. VIENOLA SIRKKA

Jyty Tampere ry

55

40

Yleisvarat kutsumisjärjestyksessä:			
VIRTANEN MARJO

38

Jyty Huittisten seutu ry

59

LAAKSONEN PIRJO

33

Jyty Harjavallan seutu ry

57

HÄMÄLÄINEN TIINA

30

Jyty Kokemäki ry

31

SINKKONEN BARBRO

27

Jyty Rauman seutu ry

58

SUORANTA ELINA
24
		

Yleisten sopimusalojen toimihenkilöyhdistys
- STYLE ry

55

SALOW SARI

Seurakuntapuutarhurit ry

49

16

Tilastotietoja Länsi-Suomen alueella
Varsinaisista valtuutetuista seitsemän on naisia ja neljä miehiä. Keski-ikä valtuutetuilla on
47,5 vuotta ja valtuutetuista nuorin valtuutettu on 29-vuotias ja vanhin 61-vuotias. Varsinaisista valtuutetuista vain kaksi ovat olleet
8

valtuustossa aiemmin eli Kirsi Kuukkanen ja
Yngve Storsved. Aiemman liittovaltuuston varajäsenenä on ollut Ismo Hoskari. Päivi Alho
on ollut liittohallituksessa edellisenä toimintakautena. Näin ollen varsinaisista valtuutetuista
kahdeksan ovat täysin uusia valtuutettuja.
Jyty Tampere ry

kaudelle 2017–2018
Toimialue

Luottamusmies

Varaluottamusmies

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
PSHP

Sirkka Vienola
03 311 633 46

Nina Hovila
03 311 661 73

Tampereen ammattikorkeakoulu TAMK

Sirpa Nieminen
040 801 6253

Satu Kelhä
040 801 6251

Tampereen kaupunkikonsernin
vakuutuskassa

Tiina Jormalainen
03 565 344 56

Maria Tuohisto
03 565 344 57

Tampereen Vuokra-asunnot Oy

Markku Virtanen
0400 699 908

Pirjo Reunanen
0400 396 771

Toimialue

Luottamusmies

Varaluottamusmies

Koko kaupunki (plm)

Aino Hirvonen
040 801 2772

valitaan myöhemmin

Konsernihallinto, Koppari,
Kaupunkiympäristön palvelualue

Lauri Erma
040 806 2608

Jarkko Koskinen
040 806 2962

Tampereen kaupunki

Hyvinvointipalvelut
Lasten, nuorten ja perheiden palvelut,
Psykososiaalinen tuki, Vastaanottotoiminta

Jaana Niemelä
040 806 2382

Sairaala -ja kuntoutuspalvelut,
Ikäihmisten palvelut

Sari Suokas
040 806 2284

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

Marja Rousio
040 8244 869

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue
Liikelaitokset

Laura Kauhala-Ala-Kapee
040 801 2602

Senioritoiminta
Lokakuun tapaamisessa meillä oli mielenkiintoinen tietovisa. Ennakkoon jokainen oli miettinyt muutaman kysymyksen. Nämä leikkimieliset tietovisat ovat tulleet suosituiksi. Ne ovat hauskoja ja virkistävät mieltä. Kysymykset herättävät myös keskustelua. Hyvin usein keskustelu kääntyy muistiin.
On tunne, että vastaus pitäisi tietää, mutta kun ei vaan tule mieleen. Sitten kun vastaus kerrotaan,
kuuluu huudahduksia ”No niinhän se oli, olisihan se pitänyt tietää!”
Jouluterveisin
Tuula Jaskari-Malinen

Jäsenmaksut 2017

Tulevia tapahtumia

Jäsenmaksu 1,2 % ennakonpidätyksen alaisesta palkasta (liiton osuus 1,01 %).
Euromääräinen jäsenmaksu 5 € (liiton osuus 3,50 €)
Kannatusjäsenmaksu 40 €/vuosi
Opiskelijajäsenmaksu on Jytyn syysliittovaltuuston 22.11.2013 päättämä 3 €/kk (36 €/vuosi).

Tapahtumakalenteri 2016–2017

Palkkiot 2017

Hallituksen kokoukset
Päivä
			
Kuukausi
Tilaisuus/tapahtuma
Päivä
ja yhdistyksen 		
			syyskokous

Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Sihteeri
Vapaa-aikavastaava
Tiedotusvastaava
Markkinointivastaava
Koulutusvastaava
Nuorisovastaava
Lehden taitto

2000 €/vuosi
50 €/kokous, mikäli toimii puheenjohtajan sijaisena
50 €/kokous, mikäli sihteerinä toimii yhdistyksen jäsen
350 €/vuosi
350 €/vuosi
350 €/vuosi
350 €/vuosi, mikäli vastaavana toimii yhdistyksen jäsen
350 €/vuosi, mikäli vastaavana toimii yhdistyksen jäsen
250 €/lehti

Kokouspalkkiot
Hallituksen kokous 50 €/kokous/jäsen ja kokoukseen kutsuttu 50 €/kokous
Luottamusmieskokous 30 €/kokous
Ilmarinkadun ja Sotkankadun yhtiökokous hallituksen edustajana 20 €/kokous
Paikallistiimin kokous hallituksen edustajana 30 €/kokous
Tiedotus-, vapaa-aika- ja markkinointitoimikuntien kokous 30 €/kokous
Matkat maksetaan Jytyn matkustussäännön mukaan.
Yhdistyksen pääluottamusmiehille ja vastaavassa asemassa olevalle luottamusmiehelle
maksetaan korvausta 2,50 €/edustettava jäsen/vuosi tai vähintään 200 €/vuosi.
Jäsenmäärää tarkastellaan kaksi kertaa vuodessa 1.1. ja 1.7.

Tilanne 28.11.2016

Joulukuu			

Hallitus

14.12.

Tammikuu			

Yhdistyksen kokous

26.1.

Helmikuu

Avajaisjuhlat
Pohjalaisia-ooppera
Hemmotteluhoito

Maaliskuu

Rocky Horror Show
Hemmotteluhoito
Jyty-agenttien
koulutusviikonloppu

Huhtikuu

Retki Fazerille ja Helsinkiin
Hemmotteluhoito

8.4.			
27.4.

Toukokuu

Hemmotteluhoito

18.5.

Aineistopäivä

17.2.			 1/2017
22.2.
23.2.
19.3.
23.3.
25.–26.3.
2/2017

Lisätietoja tapahtumista yhdistyksen kotisivuilla: jytytampere.jytyliitto.net

2018 Jytyn
taskukalenteri
Mikäli et halua vuoden 2018 kalenteria, voit
tehdä peruutuksen yhdistyksen kotisivuilla
jytytampere.jytyliitto.net

Tilintarkastajille maksetaan palkkiot laskun mukaan.
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Jäsenlehtien
aikataulu

Jyty Tampere ry

Jyty Tampere ry

Joulun odotusta

Tunnetko sinä joulupukin?
Jouluevankeljumi
Tampereen kiälellä

Ja tapahtu niihi aikoihi, että Keisari Aukustus määräs, että se pruukaa pitääv verot koko
maalle. Soli ensimmäinev verollepano ja tapahtu
sillo ku nääs Kyrenius oli Syyriam maaherra. Ni
jokaise tartti ryysiä verovirastoon, kuki omaan
kaupunkiinsa.

Ja siinä samassa enkeli kans’ oli kauhee määrä
taivaallista sotaväkee, ja nää ylisti Jumalaa ja
sano:

Ni Jooseppiki läksi Kalileasta Nasarettii, Juuttaa maa Taaveti kaupunkii, jonka nimi om Peetlehem ku se oli meinaa itte sitä Taaveti sukua.
Verotettavaks sem morsmaikkansa Marian kans,
joka vartos lasta. Ja just ku ne nääs kerkis siihe kohralle, eikös Maria alkanukki synnyttää. Ja
poja pyäräyttiki, ensimmäisem mukulansa, kääri
ser rätteihi ja tälläs semmosee seimee sen tähre
kum majapaika huushollit olit joka lukaasi täys.

Ja ku enkelit oli mennyp paimentel luota tiähensä, niin nää sano keskenää, et kaim mar
meki lähretää kiiruukaupalla Peetlemii kattoo,
mitä siä nyt on tapahtu ja mistä Herra anto tiaro.
Ja hehäl läks oitis ja löysi Maria ja Joosepi ja
niirel lapse, joka köllötti seimessä. Tän nähressää nää sano, että mitä ne nääs oli kuullu tästä
mukulasta. Ja joka ainoo, kuka kuuli paimenie
sanat, oli ihmeissää.

Ja siä seurulla oli paimenia niityllä vahtimassa väliä laumaansa. Ni heirä eressää seiso Herra
enkeli ja heirä ympärillä paisto Herra Kirkas valkee ja ne pelästy. Mut enkeli sano, jotta

Mutta Maria laitto korvansa taa kaikki, mitä ne
oli sanonut ja miätti sitä miäleesänsä. Ja paimenet palas takasi ja mennessää kiitti ja ylisti
Jumalaa kaikesta siitä nääs, mimmottia ne oli
kuullu ja nähny ja niinku niille oli meinaa ilmootettu.

”Moro! Älkää peläästykö, mää sano teille oikee
ilose asia ja se koskee kaikkia muitaki. Teille o
just tänää syntyny Vapahtaja, Taavetin kaupunkissa, joka or Ristus-Herra. Ja semmosem merkim mää anna, että sei lapsel löyrätte ku se on
kapaloitu ja makaa seimessä.”
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”Kunnia olkoo Jumalalle korkeuksissa ja maassa rauha ihmiste keske, jolle hällä o hyvä tahto.”

kääntänyt Pertti Kallio

Jyty Tampere ry

Joulua odotellessa luin eräänä iltana Sakari Topeliuksen kirjaa Joulu – satuja ja runoja. Monien
jouluperinteiden rinnalla on ollut useiden sukupolvien ajan Sakari Topeliuksen joulusadut ja runot.
Ne ovat jääneet monille meille mieliin esimerkiksi
koulun joulujuhlista. Mielenkiintoni heräsi, kun
huomasin otsikon Joulupukin tarina. Ensimmäinen lause oli: Jokainen tuntee joulu-ukon, mutta
kuka tuntee Joulupukin.
Tunnetko sinä Joulupukin? Ensimmäinen ajatukseni oli, että kyllähän jokainen meistä tuntee
joulupukin, jota myös joulu-ukoksi kutsutaan.
Jutun luettuani uskallan sanoa, että monikaan
teistä ei tunne joulupukin tarinaa. Kuka joulupukki sitten on? Tarina oli niin mielenkiintoinen,
että haluan jakaa sen kanssanne. Kerron sen lyhyesti mukaillen kirjan tekstiä.
Kaikki me tunnemme jouluevankeliumin ja
tiedämme, että joulu on Vapahtajamme syntymäjuhla. Juudaksen maassa leutona talviyönä,
Betlehemin vuoren juurella kaitsivat paimenet
karjaansa. Yhtäkkiä he näkivät uuden, valtavan
tähden syttyvän taivaalle aivan päänsä yläpuolella. Aasien matalassa tallissa istui Jumalan Äiti,
Neitsyt Maria, pieni lapsi sylissään. Yö oli leuto,
mutta talli oli hatara ja seinän raoista puhalsi
kylmä yötuuli. Pieni Jeesus-lapsi värisi vilusta
äitinsä polvilla.
Tallissa seisoi aasien joukossa iso pukki, sen
tuuhea turkki oli pehmeää lämmintä villaa.
”Hyvä ystävä, Maria sanoi, ”Anna minulle vähän villoja turkistasi, niin että saan lämmittää
palelevaa lastani”. Mutta pukki vastasi tylysti:
”Jokainen on oman itsensä paras ystävä ja minä
tarvitsen turkin lämpimikseni.” Eikä tuo itsekäs
pukki antanut Jumalan äidille yhtään untuvaa.
Silloin pukki kuuli äänen lausuvan hänelle: ”Pukki parka, et tiedä mitä olet tehnyt, olet kieltänyt

Jyty Tampere ry

vastasyntyneeltä Jumalan pojalta avun keskellä
omaa yltäkylläisyyttäsi. Sen vuoksi pitää sinun
tästä lähtien kierrellä joka jouluyö rauhattomana
ympäri maailmaa vilussa ja pakkasessa. Turkkisi
ei enää sinua suojele ja turhaan rukoilet lämpöä
palelevalle ruumiillesi. Niin on sinun sovitettava
rikoksesi, kunnes pienten lasten rukoukset sinut
vapauttavat”.
”Nyt on pyhä jouluyö, kukaan ei saa tehdä pahaa toisille”, pukki kuuli luonnon äänien hiljaa
puhelevan toisilleen.
Pukki oli rikkonut pyhän yön rauhan ja niin hän
kulkee tiensä yksin ja viluissaan vieden lapsille
joka joulu kauniita ja hauskoja lahjoja toivoen
siten pääsevänsä lasten ystäväksi. Joulupukki raukka, hän on yksinäinen ja surullinen kun
muilla on yhdessä hauskaa. Hän tulee odotettuna ja lähtee pois unohdettuna, kun lahjat on
jaettu. Jotkut lapset jopa repivät häntä parrasta
ja juoksevat piiloon. Silti hän palaa joka joulu
lahjoineen. ”Kenties lapset viimein heltyvät ja
heidän ystävyytensä ansiosta saisi päättää loputtoman matkansa.
Entisajan nelijalkainen joulupukki oli lasten
hyvä ystävä, joka aattoiltana tuli lasten iloksi
turkki yllään, leukaparta sojottaen ja sarvina
puulusikat. Mutta nyt pukista on tullut vanhanaikainen ja hän on luovuttanut virkansa kaksijalkaiselle joulu-ukolle. Turkin ja parran hän on
sentään jättänyt seuraajalleen. Ajat muuttuvat,
niin joulukin.
Aikuisenkin on välillä hyvä paneutua satujen
maailmaan. Siitä saa hyvän mielen. Lisäksi niillä
on meille paljon kerrottavaa.
Rauhaisaa joulua kaikille!
Tuula Jaskari-Malinen
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Mitä tuli tehtyä.

Viikonlopun ehdoton huippuesiintyjä oli Salla
Saarinen, Radical Soulin järjestöasiantuntija ja
kouluttaja. Sallan esiintymistä oli ilo seurata ja
aika meni kuin siivillä. Eikä siinä kaikki – esitys
herätti monia ideoita ja ajatuksia. Tärkeintä on
muistaa seuraavat:

Tunne
		Toiminto
			
				

Tarina

Toisto

sekä kolmen K:n sääntö
Kehu
		Kannusta
			

Kiitä

Yhtä tärkeää kuin tiedollinen anti näissä viikonlopun yhdistyspäivissä on tutustua muihin, hyödyntää vertaistukea ja saada uusia ideoita sekä
rentoutua. Itse ehdin poiketa lauantaina koulutuksen ja illallisen välissä – ah niin ihanassa –
jalkahoidossa. Osa kävi kylpylän puolella ja osa
rentoutui omassa huoneessa.

Tulevaisuus on tehtävä

- Jytyn yhdistyspäivät Jyväskylässä 29.–30.10.2016
Lauantaiaamu Jyväskylän seudulla ja suuntana
Rantasipi Laajavuori. Olin käynyt joskus aiemmin
saman paikan kylpylässä, joten vaikeuksia paikalle saapumisessa ei ollut. Kello oli hieman vaille kymmenen ja olinkin ihmeissäni, kun respassa
minut toivotettiin tervetulleeksi kertomalla, että
huoneen saa heti. Ei muuta kuin majoittumaan,
aamupalalle ja suunta kohti kokoustiloja.

Viikonloppu oli täynnä tietoa, töitä ja toimintaa.
Alueen työntekijät Olli Järvelä, Satu Leivonsalo
ja Maria Sparv alustivat monia käytännön asioita, joiden jälkeen työstimme näitä mietteitä työryhmissä. Keskustelua oli runsaasti ja mielipiteitä vaihdettiin. Saimme vinkkejä muilta moneen
käytännön toimintaan ja ajatuksia siitä, mikä
toimii ja mikä ei.

Erittäin mielenkiintoisen viikonlopusta teki se,
että Tampereelta ei lähtenyt mukaan muita ja
osallistujalistastakin olin bongannut vain muutaman tutun nimen. Muutama tuttu jälki-ilmoittautunut löytyi paikalta, mutta mukavaa oli tavata
Länsi-Suomen alueen uusia kasvoja ja tulevia
liittovaltuustokollegoita, joiden kanssa vaihdettiin yhteystietoja.

Liiton puheenjohtaja Maija Pihlajamäki kävi
puhumassa muutoksesta ja liiton työntekijä Ellinoora Vesala alusti myös tärkeistä asioista.
Mietimme alustusten jälkeen ajatuksia mm. yhteisestä jäsenmaksusta koko liiton alueella, yhdistysrakennemuutoksesta, jäsenhankintatilaisuuksista ja vaikka mistä muusta.
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Illalliselle meille olikin luvassa jännitystä ja tiukkoja tilanteita, sillä Laajavuoreen oli Halloweenin
vuoksi tilattu Murhamysteeri-illallinen. Olen useamman kerran miettinyt sellaiselle lähtöä, mutta
en ole saanut aikaiseksi. Nyt voin suositella sitä
jokaiselle. Ruokailun lomassa saimme katsella ja
kuunnella murhamysteerin taustoja ja tutustua
todistusaineistoon, leikkiä salapoliisia ja pohtia
ratkaisua tai vain nauttia näytelmällisestä elämyksestä. Todella hauskaa! Vaikka ei minusta
salapoliisia näköjään tulisi. Aluksi olin hieman
oikealla suunnalla, mutta täkyiksi heitetyt ”turhat” todistusaineistot saivat päätelmäni elämään
aivan omaa elämäänsä! Mysteerin jälkeen vuorossa oli karaokea ja osa porukasta jaksoi lähteä
vielä keskustaan tanssimaan.

Kuva: radicalsoul.fi

Neljän T:n sääntö

Mukava oli myös päivien ”lopetusleikki”. Teippasimme selkäämme kertakäyttölautasen, johon muut osallistujat kirjoittivat kommentteja
henkilön toiminnasta päivien aikana. Oli kiva
lukea palautteita omasta toiminnastaan ja lautanen on jatkossa minulle hyvä tsemppari, jos
joskus tuntuu, että ajatukset takkuaa ja ei saa
mitään aikaan.
Suosittelen, että kuka tahansa jäsen lähtee
yhdistyspäiville mukaan. Sieltä saa uusia tuttavuuksia ja ajatuksia ja vaikka kipinän lähteä
mukaan toimintaan!
Kirsi Kuukkanen

Sunnuntain ohjelmassa oli lisää tietoa ja ryhmätyötä. Saimme myös miettiä kehittämissuunnitelmaa oman alueen osalle ja mikäs se parempi, kun meitä tulevan SeutuJytyn väkeä oli
paikalla useampia. Tulevan vuoden kehittämissuunnitelmaa oli mukava laatia uusien ihmisten
kanssa ja käydä ”konsultoimassa” muita ryhmiä,
joista sai paljon uusia hyviä ideoita. Viikonlopun
jälkeen tuntui siltä kuin pääni olisi ollut täynnä
muurahaisia. Niin paljon ajatuksia yhdistyspäivät herätti.

Jyty Tampere ry
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Mitä tuli tehtyä.
Naurettavan hauska nuorten ilta

Irti Maasta, nyt mennään huipulle!

Nuorten syyskuun tapahtuman suunnittelu vaati hitusen pohjatyötä, aivonystyröitä ja nauramisesta kipeät kyljet. Tapahtumasuunnittelussa laatu on erittäin
korkea kriteeri, joten taustatyö vaati
hetken jos toisenkin sekä pohtimista
vielä toiset mokomat. Eri palveluntarjoajien taustojen selvitystä, esiintyjien
youtube-esiintymisten arviointia, valintojen punnitsemista vielä kertaalleen.
Ilmoittautumislomakkeen tekoa ja osallistujalistan päivitystä oli myös tehtävälistalla. Päädyimme lauantaihin yo-talolla, hyvien liikenneyhteyksien varrella
ja mukavaan etkoaikaan, josta pääsee
helposti jatkoille Tampereen suosituimpiin yökerhoihin tai sujuvasti kotiin,
kuka minnekin luontevaksi matkansa
jatkon tuntisi.

Odottaessamme alkuopastusta katselimme muiden kiipeämistä, ehkä hieman jännittyneinä. Eräs
pieni tyttö kiipesi esteitä reippaasti ja ennakkoluulottomasti: hyppäsi alas tyhjän päälle luot
taen valjaisiinsa. Samanlaista heittäytymistä ja
ennakkoluulottomuutta tarvitaan nykypäivänä
työelämässä. Luottoa työkaveriin ja asioiden hoitumiseen kiireen ja paineen keskellä, ponnistusta
kohti maalia toinen toistaan kannustaen ja tukien.
Helpottunutta naurua maaliin päästessä ja vapautunutta fiilistä jalkojen taas kohdatessa maan.

Ulkona varmasti sata astetta pakkasta
ja kiire. No, ei nyt ihan pakkastakaan,
plussan puolella oltiin hyvinkin, mutta
kylmä tuuli. Eikä niin kauhea kiirekään,
kuhan parkkipaikan löytymistä stressasin. Onneksi vaivaan löytyi helpotus,
parkkipaikka löytyi suhteellisen läheltä
tapahtumapaikkaa ja viihdyttävä ilta
hoiti rentoutumisen.
Tomi Haustolan illan show oli vuorovaikutuksellinen ja hauska, miljöö kotoisa ja rento, sekä kuuma tee viltin
alla sohvan kulmassa mitä parhainta
lämmikettä pihalla värjöttelyn jälkeen. Suosittelen pilke silmäkulmassa
kulkeville, miksei totisemmillekin ihmisille kyseisen ihmisen keikkaa. Tampereen kasvatti toi mukanaan pääkaupungin pässeimpiä ajatuksia ja piti yleisön otteessaan yliminuuteille asti.
Viihdytettynä oli mukava jatkaa iltaa – itseni tapauksessa kotiin nukkumaan, kiireinen ja aikataulutettu arki sekä järjetön nauraminen tekivät tehtävänsä ja uni kutsui jo kovasti ennen seuraavan tapahtuman suunnittelua ja valmistelua.
Ida Pennanen
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Jytynuoret kävivät seinäkiipeilemässä 29.10.

Kuva: haustolacomedy.com

YO-talolla 17.9.

Kiireen keskellä tämä yhteen tavoitteeseen sitoutuminen ja tavoitteellisuus jää liian usein arkisen paineen jalkoihin. Kuitenkin on tärkeää muistaa levätä riittävästi sekä tehdä vapaa- aikanaan
asioita, joista nauttii. Joku viettää aikaa hyvän
viinilasin ja kirjan kanssa, toinen lenkkeilee koiran kanssa ja kolmas paimentaa lapsenlapsia.
Kaikki nämä ovat keinoja samaan päämäärään:
rentoutumiseen ja hyvään fiilikseen. Pieniä asioita arjessa. Toisen huomioiminen sekä työpaikalla että kotona tähtäävät samaan päämäärään:
meillä kaikilla on hyvä olla ja elämä on mukavaa
puolin sekä toisin ja voimavarat kasvavat kohisten. Ihan joka ilta ei kuitenkaan kannata viinilasillista ottaa, mutta jos käsilleen kaipaa tekemistä,
esimerkiksi neulominen on loistava keino pitää
kädet ja päät lämpiminä lumien toivottavasti vielä tullessa. Mukavinta se on kaverin kanssa turistessa. Jokainen löytää varmasti itsestään sen
rentoutumistavan, joka tuo voimaa arkeen.
Toisinaan keinon löytämiseen tarvitsee apua,
lankakerän pään löytämistä. Hyvä työkalu on
ainakin oman kokemukseni mukaan ollut toisen
kannustaminen fiilisten purkamiseen, jotta saa
ns. aloittaa alusta ja lähteä samalla rakentamaan kuppiinsa siltaa, jota pitkin kiivetä. Täyteen kuppiin sillat tuppaavat uppoamaan, tai
ovat liian lyhyitä. Milloin viimeksi kysyit työkaverilta kahvitauolla, miten hän jakselee haastavan työtehtävän kimpussa? Voisitteko hetken
yhdessä mennä kohti maalia, vaikka sitten vain
mukana toisen tunteissa elämällä? Kukaan ei

Jyty Tampere ry

jaksa loputtomiin yksin, vaan työteho alkaa kärsiä, puhumattakaan ihmisen minuudesta. Kenenkään ei kuitenkaan myöskään tarvitse tehdä
kaikkien toistenkin töitä, mutta auttaminen ja
hyvän fiiliksen luominen työpaikalla vie pitkälle.
Joskus se saattaa alkuun tuntua teennäiseltä,
mutta tavan juurtuessa työpaikalle, on siitä hankala päästä eroon. Hyvä fiilis vie mennessään –
ja se näkyy sekä työssä että kotona.
Ammattiliiton toiminta perustuu tuen antamiseen työpaikan ongelmatilanteissa ja työssä
jaksamiseen tukemalla jäsenten osallisuutta niin
kulttuurisiin kuin urheilullisiin ja yhteisöllisiin
tapahtumiin. Kannattaa käyttää hyödyksi kaikki se, mitä meillä on annettavanamme. Ensimmäinen kerta on aina se suurin kynnys, mutta
sen jälkeen toinen seuraa toistaan ja loppu on
ilonpitoa, verkostoitumista sekä yhteisöllisyyttä,
mukana oloa, elämistä ja tukea. Yhdessä huipulle kiipeämistä.
Päivä oli antoisa ja suosittelemme lämpimästi jokaista kokeilemaan aktiviteettia. Yllättävän
lämmin tuli, mutta onneksi en ollut yksin. Olisi
saattanut tulla rapakuntoinen olo, mutta muidenkin saadessa lämpöä päälle totesimme sen
kuuluvan asiaan ja lämpöilimme yhdessä.
Onneksi muut jäsenemme pääsivät
huipulle asti. Heitä
kannustaen ja fiilistellen meni päivä loistavasti ja
muistot jaksavat
vieläkin hymyilyttää.
Ida Pennanen
JK. Kuvassa
meikäläisen
huippusuoritus
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Yhdistyksen luottamusmiehet 2016

Yhdistyksen hallitus ja toimihenkilöt 2015–2016

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
03 311 661 73
nina.hovila@pshp.fi

VARSINAINEN JÄSEN
Lauri Erma
040 806 2608
lauri.erma@tampere.fi

VARAJÄSEN
Jarkko Koskinen
040 806 2962
jarkko.koskinen@tampere.fi

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri PSHP
Luottamusmies Sirkka Vienola 03 311 633 46, sirkka.vienola@pshp.fi
Varaluottamusmies Nina Hovila 03 311 661 73, 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

Aino Hirvonen
040 801 2772
aino.hirvonen@tampere.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

Nina Hovila
03 311 661 73
nina.hovila@pshp.fi

Ida Pennanen
040 194 2550
idavaan90@gmail.com

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

Marja Honkanen
040 801 6250
marja.honkanen@tamk.fi
Laura Kauhala-Ala-Kapee
040 801 2602
laura.kauhala-ala-kapee@tampere.fi

Luottamusmiehet, Tampereen kaupunki		

		
Toimialue

Luottamusmies

Koko kaupunki

Aino Hirvonen
040 801 2772

Varaluottamusmies

Marja Löytökorpi
040 718 7033
marja.loytokorpi@tampere.fi

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

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

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

Heli Rautanen
040 800 7698
heli.rautanen@tampere.fi

Arja Kvist
040 800 4824
arja.kvist@tampere.fi

Avopalvelut

Aino Hirvonen
040 801 2772

Sari Suokas
040 806 2284

Sairaala- ja kuntoutuspalvelut

Seija Uusi-Rasi
0400 162 215

avoinna

Varhaiskasvatus ja perusopetus

Marja Rousio
040 8244 869

avoinna

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

Anneli Korja
03 311 679 88
anneli.korja@pshp.fi

Toinen aste

avoinna

avoinna

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

Tuija Haapaniemi
03 565 636 36
tuija.haapaniemi@tampere.fi

Konsernipalveluyksikkö Koppari
Lauri Erma
+ Työllisyydenhoidon palveluyksikkö 040 806 2608

Jarkko Koskinen
040 806 2962

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut
+ Sara Hildénin museo

avoinna

avoinna

Liikelaitokset

Laura Kauhala-Ala-Kapee
040 801 2602

Konsernihallinto

Marjo Virtanen
03 5656 6526
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Kristiina Salminen
03 5656 4400

Jyty Tampere ry

TIEDOTUSVASTAAVA
Aino Hirvonen
040 801 2772
aino.hirvonen@tampere.fi
YHDISTYKSEN TOIMISTO
Toimistonhoitaja Birgit Virkkunen
Hämeenkatu 5 A, 5. krs, 33100 Tampere
03 212 0269
jyty.tampere@gmail.com
jytytampere.jytyliitto.net

jytytampere.jytyliitto.net

Yhdistys
Löydät meidät myös täältä:

Luottamusmiehet

Haluamme toivottaa jäsenillemme

Rauhallista Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta

2017

