
Jyty Pirkanmaa ry
Jäsenlehti  
1 /2019

Kevään 2019 
palkankorotukset

Megaristeily

Hallituksen
esittely

Toimikunnat ja 
paikallistiimit 
2019–2020



3Jyty Pirkanmaa ry

Puheen- 
johtajan  
palsta

Päätoimittaja Kirsi Kuukkanen

Tiedotusvastaava Aino Hirvonen

Taitto Susu Kaukinen 

Jyty Pirkanmaa ry:n jäsenlehti

Painopaikka Grano, Tampere 
Painosmäärä keskimäärin 1.600 kpl

Jäsenlehti numero 2/2019 ilmestyy 
huhtikuussa.

ht
tp

s:
//

jy
ty

pi
rk

an
m

aa
.jy

ty
lii

tt
o.

ne
t

Lö
yd

ät 
me

idä
t m

yö
s 

tää
ltä

:

Et
uk

an
ne

n 
ku

va
: J

aa
na

 N
ie

m
el

ä

Jyty Pirkanmaa ry • Jäsenlehti 1/2019

Sisältö tässä numerossa
Puheenjohtajan palsta.............................................................................................................. 3

Edunvalvonta ............................................................................................................................... 4

Hallituksen kokouskoosteet ................................................................................................... 6

Hallituksen esittely ..................................................................................................................... 7

Toimikunnat ja paikallistiimit 2019–2020 ........................................................................10

Yhdistyksen edustajat .............................................................................................................10

Jyty Pirkanmaa ry:n jäsenalue .............................................................................................11

Puheenaiheena yksityisasiat vai päivän sää ...................................................................12

Luottamusmiesesittelyssä Milla Jokinen .........................................................................13

Mitä tuli tehtyä:

Ystävänpäiväkahvittelut ................................................................................................14

Paikallistiimi NHLVY curlingin alkeissa .....................................................................16

Tapahtumakalenteri ................................................................................................................17

Leffalippujen jakopäivät ........................................................................................................17

Tulevia tapahtumia: Megaristeily .......................................................................................18

Hemotteluhoidot 2019...........................................................................................................20

Jäsenetuja ...................................................................................................................................20

Yhdistyksen luottamusmiehet ............................................................................................22

Yhdistyksen hallitus ja toimihenkilöt ................................................................................23

Yhdistyksen 
alue ja 
osaaminen 
laajenee 

sien järjestäjänä. Uusiakin agentteja otamme koko ajan 
mukaan toimintaan. Näin yhdistyksen toiminta tulee 
lähelle, sinne missä jäsenetkin ovat. 

Alueen laajeneminen maantieteellisesti tarkoittaa 
meillä myös uusien toimintatapojen käyttöönottoa. 
Kevään aikana hallitus ja luottamusmiehet osallistuvat 
verkkokokousten ja työskentelytapojen koulutukseen. 
Osalle meistä sähköiset kokoukset ovat arkipäivää 
työelämästä, mutta meidän täytyy myös muistaa, että 
kaikki jäsenemme eivät työskentele toimistoissa tieto-
koneiden parissa, vaan niin jäsenistössämme kuin aktii-
veissammekin on eri ammattialojen edustajia. Tämä on 
Jytyn vahvuus, moniammatillisuus, jossa voimme oppia 
toisiltamme ja tukea toisiamme erilaisissa tilanteissa.

Juhlavuoden jälkeen ja toimikuntien kauden vaih-
don vuoksi alkuvuosi on ollut tapahtumarintamalla 
hiljaisempaa.  Toivon, että mahdollisimman moni jäsen 
pääsee lähtemään toukokuiselle Megaristeilylle, josta 
enemmän toisaalla lehdessä. Muuten vuoden teemana 
on työhyvinvointi ja työssä jaksaminen, joten sitä ha-
luamme tukea tänä vuonna entistä enemmän.

Mukavaa vuoden alkua kaikille jäsenillemme!

Kirsi Kuukkanen 
puheenjohtaja

Jyty Pirkanmaan maantieteellinen alue laajeni 
1.1.2019, kun mukaan yhdistykseen liittyivät 
Ikaalisten ja Mänttä-Vilppulan yhdistysten jä-
senet. Tervetuloa teille kaikille mukaan Jyty 
Pirkanmaan toimintaan!

Samalla myös osa jäsenistämme on vaihtanut työpaik-
kaa yhtiöittämisien kautta. Jäseniämme on nyt mm. Pir-
kanmaan Voimia Oy:ssä ja Monetra Pirkanmaa Oy:ssä. 
Osalla jäsenistöstä vaihtui tai vaihtuu sopimuskauden 
lopussa työehtosopimus KVTES:stä Avaintesiin.

Nämä kaikki muutokset jäsenien työelämässä eivät 
voi olla vaikuttamatta yhdistyksen toimintaan. Jäse-
niämme on nyt yli 120 työnantajan palveluksessa ja yli 
10 eri työehtosopimuksen piirissä. 

Tämä tarkoittaa myös sitä, että luottamusmiestem-
me työsarka on entistä tärkeämpää ja heidän osaamis-
taan tuetaan kaikin tavoin mm. koulutuksilla. Olemme 
perustamassa tänä vuonna luottamusmiesverkostoa, 
jonka tarkoituksena on taata kaikilla jytyläisillä työpai-
koilla asiantunteva, kattava ja laadukas edunvalvonta 
aluetoimiston ja liiton edunvalvontaosaston kanssa yh-
teistyössä.

Paikallistiimiemme Jyty-agentit jatkavat tärkeää pai-
kallista työtään jäsenien tukena, oppaana ja tilaisuuk-
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Edun- 
valvonta

Edunvalvonta

Sopimusten mukaiset kevään 
2019 palkankorotukset

KVTES ja TS
1.4.2019 yleiskorotus 1 %.

AVAINTES 2018 – 2020
1.4.2019 yleiskorotus 1,2 %.

KirVESTES
1.4.2019 yleiskorotus 1 %.
Kesäkuun palkanmaksun yhteydessä 368 euron kerta-
erä. Kertaerän maksaminen edellyttää, että työntekijäl-
lä on vähintään 5 kuukautta kestävä palvelussuhde 1.4. 
– 31.10. välisenä aikana siten, että palvelusuhteeseen 
sisältyy kesäkuu kokonaisuudessaan ja hänelle makse-
taan palkkaa kesäkuulta.

Neuvonta-alan runkosopimus
1.3.2019 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmak-
sukauden alusta 1,6 % korotus. Ellei muusta toteutus-
tavasta luottamusmiehen kanssa sovita, korotuksesta 
0,9 % suoritetaan yleiskorotuksena ja 0,7 % työnan-
tajan päättämällä tavalla yrityskohtaisena eränä. Erä 
suuruus määritellään joulukuun 2018 kuukausipalkois-
ta luontaisetuineen.
Vuoden 2019 palkkaratkaisun toteutustavasta voidaan 
paikallisesti sopia myös edellä mainitusta poiketen. 
Sopimus tehdään luottamusmiehen kanssa.

Yleissopimus Palta – Jyty
Yleissopimusta noudatetaan erilaisissa järjestöissä ja 
säätiöissä.

1.4.2019 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmak-
sukauden alusta tunti- ja kuukausipalkkoja korote-
taan 1,1 % suuruisella yleiskorotuksella. Tämän lisäksi 
palkkoja korotetaan 1.4.2019 tai lähinnä sen jälkeen 
alkavan palkanmaksukauden alusta työnantajan 
jakamalla yrityskohtaisella 0,5 % erällä, jonka suuruus 
lasketaan tämän työehtosopimuksen piiriin kuuluvien 
toimihenkilöiden helmikuun 2019 säännöllisen työajan 
palkoista.

Yksityinen sosiaalipalveluala
1.4.2019 yleiskorotus 1,34 %. 
Lisäksi palkkaryhmien A-F 31.5.2018 voimassa olleisiin 
vähimmäistasoihin tehdään 
1.6.2019 1,0 %n korotus samalla tavalla kuin 2018.

Yksityinen terveyspalveluala
1.4.2019 alkaen henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja 
korotetaan 1,74 %:n yleiskorotuksella.

Yksityinen opetusala ja ammatilliset 
aikuiskoulutuskeskukset
1.5.2019 yleiskorotus 1,1 % ja paikallisesti jaettava 
järjestelyerä 0,4 %.

Raikkaita ja aurinkoisia ulkoilukelejä! 
Aino Hirvonen

Edunvalvonta

Pirkanmaan sairaan
hoitopiirin kuulumisia

Luottamusmiehen näkövinkkelistä vuosi 2019 on alkanut kiireisesti. Jo loppuvuodesta 
tiedotettiin, että jokaisella toimialueella ja myös piirin tasolla aloitetaan yt-neuvottelut 
tuottavuuden parantamiseksi, resurssien tehokkuuden lisäämiseksi, rakenteellisten ja 
toiminnallisten muutosten mahdollistamiseksi, työn sujuvuuden ja työhyvinvoinnin 
lisäämiseksi sekä asiakaspalvelun kehittämiseksi. Tämä tapahtuisi pitkähköllä aikavä-

lillä (2–3 vuotta).  Työnantajapuolelta on vakuutettu, ettei irtisanomisia ole tiedossa. Miten tämä 
toteutetaan, pitäisi olla tiedossa toukokuun alussa. 

Sairaanhoitopiirin hallitus on päättänyt käynnistää neuvottelut Pirkanmaan julkisten sosiaali- ja 
terveydenhuollon organisaatioiden kanssa hankintaan sitoutumisesta yhteistyössä maakuntaval-
mistelun kanssa. Tavoitteena on korvata vuoteen 2023 mennessä erilliset perusterveydenhuollon 
ja sosiaalitoimen asiakas- ja potilastietojärjestelmät yhteisellä järjestelmällä. UNA-hankkeeseen on 
osallistumassa 11 sairaanhoitopiiriä käsittäen 3 milj. asukasta. Toivon mukaan saamme asiakas- ja 
potilastietojärjestelmän, joka toimii. 

Työn vaativuuden arviointi on saatettu päätökseen. Lähtöpalkkojen tarkistus on tehty ja palk-
kojen harmonisointi on aloitettu. Ensimmäiset maksatukset olivat joulukuussa ja toiset tulevat 
järjestelyvaraerän muodossa 2019 aikana. On tullut paljon kyselyjä mitä TVA tarkoittaa työnteki-
jälle, saako kaikki lisää palkkaa? Näin ei ole. Nyt on korjattu palkkakuopissa olevien palkka-asioita. 
Tarkista esimieheltäsi, mihin palkkatasoon hän on sinut asettanut ja tarkista onko lähtöpalkka 
oikea. Jatkossa siis työn vaativuus määrittää palkan, ei tehtävänimike.

Työntäyteinen kevät on siis tulossa, toivotan kuitenkin kaikille hyvää alkanutta vuotta.

Sirkka Vienola 
varapääluottamusmies
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Hallituksen kokouskoosteet Hallituksen esittely

Kirsi Kuukkanen

Olen 49-vuotias paljasjalkainen tamperelainen, jonka päivät työn ohella 
täyttävät erilaiset yhdistykset eli ammattiyhdistyksen lisäksi myös mm. 
koulun vanhempainyhdistys, asuinalueyhdistys ja taloyhtiön hallitus. 
Jytyssä toimin yhdistyksen puheenjohtajan pestin lisäksi myös liittoval-
tuutettuna.

Perheeseeni kuuluu teini-ikäinen poika. Harrastuksiini kuuluvat kirjat 
ja elokuvat sekä pidän paljon leipomisesta. Työskentelen tällä hetkellä 
Monetra Pirkanmaa Oy:ssä IT-palvelupäällikkönä. Ihmisenä olen sosiaali-
nen, ulospäinsuuntautunut ja helposti lähestyttävä, mutta viihdyn joskus 
myös yksin.

Yhdistyksen hallitus  
2019–2020

Sirkka Vienola

Olen osastonsihteeri Pirkanmaan 
sairaanhoitopiiristä. Talossa olen 
ollut jo lähes 30 vuoden ajan. Olen 
varapääluottamusmies ja alueluot-
tamusmies ja näiden lisäksi olen 
liittovaltuutettu. Olen hallituksessa 
nyt toista kautta. Harrastan käsitöitä 
ja kirjallisuutta. 

Sirpa Nieminen

Työskentelen opintoasiainkoordi-
naattorina Tampereen ammattikor-
keakoulussa. Jytyn jäsenenä olen 
ollut vuodesta 1980 ja hallituksessa 
vuodet 1998–2011 ja jälleen 2014 
alkaen. Tällä hetkellä toimin myös 
TAMKin varaluottamusmiehenä.

Tiina Mäkinen

Työskentelen Kangasalan kaupungin 
teknisen keskuksen hallintosihteeri-
nä. Olen hallituksen jäsen ja entisen 
Kangasala-Pälkäne paikallistiimin 
vetäjä v. 2017 alkaen.

Kokous 12.12.2018 Tampere
• Edunvalvontaosiossa käytiin läpi useamman kunnan TVA- ja järjestelyvaraerätilanne sekä 

keskusteltiin vuodenvaihteen yhtiöittämisistä/liikkeenluovutuksista

• Käytiin läpi liittovaltuuston kokouksen asiat, joista ajankohtaisimmat jäsenmaksun pysyminen 
ennallaan, liiton taskukalentereista luopuminen, mobiilijäsenkortin kokeilu vuonna 2019 sekä 
liiton 100-vuotisyhteiskuntavastuuhankkeen julkistaminen

• Huomioitiin Jyty Ikaalinen ry:n ja Jyty Mänttä-Vilppula ry:n purkautuminen ja jäsenten 
siirtyminen 1.1.2019 alkaen Jyty Pirkanmaa ry:n jäseniksi

• Vahvistettiin luottamusmiesvaalien tulokset seuraavaksi kaudeksi, joka työpaikasta riippuen on 
joko 2-vuotinen 2019–2020 tai 4-vuotinen 2019–2022.

• Saatiin selvitys Tulorekisterin vaikutuksesta yhdistyksen toiminnassa

Hallituksen järjestäytymiskokous  
13.2.2019 Tampere

• Varapuheenjohtaja Tiina Juutilainen, Urjala

• Luottamusmiesverkoston vetäjä Aino Hirvonen, Tampere

• Vapaa-aikatoimikunnan vetäjä Tarja Ruukala, Kangasala

• Tiedotustoimikunta, vetäjänä toistaiseksi puheenjohtaja

• Seniorivastaava Tuula Jaskari-Malinen, Tampere

• Nuoriso- ja opiskelijavastaavat Milla Jokinen, Monetra Pirkanmaa ja Saara-Maria Touru, PSHP 

• Paikallistiimien vetäjät:

• Tiimi VAU Tiina Juutilainen, Urjala

• Tiimi KPMV Tiina Mäkinen, Kangasala ja Marjut Ruissalo, Mänttä-Vilppula

• Tiimi NLV Elina Autio, Nokia

• Tiimi HIY Tiina-Riitta Rinne, Hämeenkyrö

• Tiimi Tampere Sari Suokas, Tampere

• Tiimi Yhtiöt Sirpa Nieminen, TAMK ja Sirkka Vienola, PSHP 

• Tiedotustoimikunnan, vapaa-aikatoimikunnan ja paikallistiimien Jyty-agenttien valinnat

• Koulutusasioista päättäminen

• Megaristeilyn sponsoriosuuden nostaminen 75 eurosta 90 euroon, sponsoriosuus ei koske 
kannatusjäseniä

• Kevätkokouksen ajankohta
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Elina Autio

Olen 50-vuotias 3 lapsen äiti ja 2 lapsenlapsen mummu. Jyty Pirkanmaa ry:n 
hallituksessa olen ollut alusta asti, ennen Jyty Pirkanmaata olin Nokian Jy-
tyn hallituksessa. Toimin myös Jyty-agenttina NLV tiimissä. 1.5.2018 aloitin 
pääluottamusmiehenä Nokialla. Jyty on tuonut minulle paljon uusia ystäviä 
ja olen oppinut jo nyt paljon uutta ja mielenkiintoista. 

Rakkain harrastukseni on laulaminen. Lähden odottavin ja iloisin mielin 
uuteen hallituskauteen mukaan.  

Marjut Ruissalo, uusi 

Työskentelen palveluohjaajana Mänttä-Vilppulan kaupungilla. Jytyn jäse-
nenä olen ollut vuodesta 2008, hallituksessa aloitin tämän vuoden alusta. 
Odotan mielenkiinnolla, mitä uusi pesti tuo tullessaan. 

Vapaa-aikani kuluu omakotitalon remontoinnissa ja pihatöitä tehden.

Tiina Juutilainen, uusi

Työskentelen Urjalan kunnassa nuorisoneuvojana. Työhöni kuuluu 
yksilövalmennus nuorten aikuisten parissa, jotka ovat vailla koulutus- tai 
työpaikkaa. Koulutukseltani olen yhteisöpedagogi (ylempi AMK). Urjalassa 
olen työskennellyt 2001 alkaen ja ollut mukana silloisessa KVL:ssä ja sen 
muuttuessa Jytyssä. Ensin rivijäsenenä ja sittemmin Jyty Etelä-Pirkanmaan 
hallituksen puheenjohtajana. Jyty Pirkanmaahan liityttyä olen toiminut 
Urjalan Jytyagenttina osana VAU-tiimiä. 

Hallituksen esittely

Sari Suokas, uusi 

Työskentelen Tampereen kaupungilla kotihoidossa lähihoitajana. Ammat-
tiyhdistystoiminta on kuulunut osana elämääni koko ajan. Jytyyn olen 
kuulunut vuodesta 1986 ja toiminut aktiivisesti eri tehtävissä. Nyt olen 
Tampereen kaupungilla Ikäihmisten palvelulinjan luottamusmiehenä ja 
koko kaupungin varapääluottamusmies sekä avo- ja asumispalvelujen 
yhteistyöryhmän jäsen. STTK Pirkanmaan aluetoimikunnassa olen toista 
kautta jäsenenä. 

Tällä hetkellä perheeseeni kuuluu lyhytkarvainen kääpiömäyräkoira Ruusu, 
joka pitää minut liikkeellä luonnossa. Lapset ovat lähteneet maailmalle 
opiskelemaan. 

Tarja Ruukala

Olen Kangasalan, Mänttä-Vilppulan ja Pälkäneen alueen edustajana Jyty 
Pirkanmaan hallituksessa toista kautta.  Yhdistystoiminnassa olen ollut ak-
tiivisena siitä alkaen, kun nuorena likkana liityin joukkoon. Tykkään toimia 
yhdessä muiden kanssa ja viedä yhdistystoimintaa eteenpäin kaikkien jä-
senten lähelle. Vapaa-aikatoimikunnan vetäjän rooli sekä myös tiedotustoi-
mikunnan tehtävät on mahdollistanut sen. Meillä on hyvä ja rento porukka, 
tähän on mukava kuulua!  Yhdistystoiminta antaa myös mahdollisuuksia 
itsensä kehittämiseen. 

Elämääni kuuluu muutakin kuin yhdistystoimintaa: kaksi koiraa, tytär ja 
juokseminen.  Tykkään juosta paljon ja haastan itseäni maratonkisojen 
merkeissä. Uusi aluevaltaus minulla on ukulelen soittaminen toisin sanoen 
opettelu.  Toivottavasti edistyn niin paljon, että joku voi joskus vielä soitte-
luani jossain tapaamisissa kuulla. 

Aino Hirvonen

Olen perhetyöntekijä Tampereen kaupungilla, lastensuojelun tehostetussa 
perhetyössä. Luottamusmiehenä olen ollut 2007–2013 ja päätoimisena 
pääluottamusmiehenä syksystä 2013 alkaen. Jytyliiton kahden yhdistyksen 
hallituksen jäsenenä olen toiminut yhteensä 16 vuotta. 

Vapaa-aika kuluu perheen parissa, yhdistystoiminnassa ja käsitöitä tehden.  

Hallituksen esittely
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Ajankohtaista Ajankohtaista

Yhdistyksen edustajat 
Jytyn liittohallitus: Heli Rautanen 

Jytyn liittovaltuusto: Lauri Erma, Kirsi Kuukkanen ja Sirkka Vienola

STTK:n edustajisto: Lauri Erma ja Heli Rautanen

STTK:n Pirkanmaan aluetoimikunta: Heli Rautanen pj. ja Sari Suokas

Pirkanmaan maakunta- ja soteuudistus, yhteistoimintafoorumi: Marjo Haapala ja Aino Hirvonen

Jyty Pirkanmaa ry:n jäsenalue 
Pirkanmaan maakunnasta

(väritetty keltaisella)

Jäsenkuntamme:

Akaa

Hämeenkyrö

Ikaalinen

Kangasala

Lempäälä

Mänttä-Vilppula

Nokia

Pirkkala

Pälkäne

Tampere

Urjala 

Valkeakoski

Vesilahti

Ylöjärvi

Toimikunnat ja paikallistiimit 2019–2020
Luottamusmiesverkosto 
vetäjä Aino Hirvonen, Tampere

jäsenet: kaikki yhdistyksen pääluottamusmiehet, 
luottamusmiehet ja varaluottamusmiehet

Tiedotustoimikunta 
vetäjänä aluksi puheenjohtaja

Suvi Ståhlberg Tampere (uusi) 
Tuula Jaskari-Malinen Seniorit 
Maria Anttila Hämeenkyrö 
Satu Laine Tampere (uusi) 
Pirjo Tulenheimo Kangasala (uusi) 
Sirkka Vienola PSHP, Yhtiöt (uusi) 

Vapaa-aikatoimikunta 
vetäjä:  Tarja Ruukala, Kangasala

Eija Siltakorpi TAMK, Yhtiöt 
Tuula Jaskari-Malinen Seniorit 
Irene Prusti Kangasala 
Aila Lemmetty Tampere 
Raija-Liisa Haapaniemi Tampere 
Tuija Haapaniemi Tampere 
Suvi Kinaret Tampere

Paikallistiimit ja Jyty-Agentit

VAU 
vetäjä: Tiina Juutilainen, Urjala

Eija Kraft Urjala (uusi) 
Jaana Jokikoivu-Hiukkamäki Urjala 
Satu Kari Akaa 
Merja Virta Valkeakoski 
Maarit Mäkiaho Valkeakoski

KPMV 
vetäjä: Tiina Mäkinen, Kangasala ja  
Marjut Ruissalo, Mänttä-Vilppula (uusi)

Tarja Ruukala Kangasala 
Leila Wiss Kangasala 
Pirjo Tulenheimo Kangasala 
Anne Keskinen Kangasala 
Tuula Mäntylä Kangasala

NLV 
vetäjä: Elina Autio, Nokia 

Tuija Mäkinen Vesilahti 
Marika Mikama Lempäälä

HIY 
vetäjä: Tiina-Riitta Rinne, Hämeenkyrö 

jäsenet haussa

Tampere, Yhtiöt 
vetäjä: Sirpa Nieminen, TAMK ja  
Sirkka Vienola, PSHP

Kuukasjärvi Katariina PSHP (uusi) 
Anneli Korja PSHP (uusi) 
Saara-Maria Touru PSHP (uusi) 
Siri Vienola PSHP

Tampere 
vetäjä: Sari Suokas, Tampere 

Sanni Koppanen    
Aino Hirvonen     
Arja Kvist     
Suvi Ståhlberg
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Puheenaiheena  
yksityisasiat vai päivän sää 

– paljonko työkavereille pitää puhua omasta elämästä?

Tuttu tilanne monilla työpaikoilla: yksi työkaveri selittää vuolaasti pienetkin 
yksityiskohdat omasta elämästään, ja toinen rajaa puheenaiheet tiukasti 

työasioihin ja päivän säähän. Yksityisyys työpaikalla riippuu toimintakulttuurista. 
Yksityisasioista ei ole pakko kertoa, mutta toisaalta avoimuus lisää luottamusta. 

Missä kulkee kultainen keskitie?

Poliitikkojen ja julkkiksien oikeudesta yksityiselämään ja 
yksityisasioihin puhutaan paljon tänä päivänä. Yksityi-
syyden tarve ei ole kuitenkaan vain julkkisten asia, vaan 
myös tavalliset suomalaiset saattavat joutua työpaikalla 
taistelemaan oikeudestaan yksityisyyteen.

- Usein puhutaan, että työssä pitää olla avoin, mutta 
se tarkoittaa avoimuutta työasioissa. Työpaikoilla ollaan 
työn tekemistä varten eli työkavereille ei välttämät-
tä tarvitse kertoa yksityisasioistaan mitään. Jokaisella 
työntekijällä on oikeus määritellä itse, mitä haluaa jakaa 
työkavereiden kanssa ja mitä pitää omana tietonaan, 
sanoo Työterveyslaitoksen työyhteisöpalveluiden pääl-
likkö Jalmari Heikkonen.

- Jos haluaa työpäivän aikana keskustella pääasiassa 
vain työasioista ja päivän säästä, sen voi sanoa suoraan. 
Siitä ei voi eikä pidä loukkaantua.

Yksityisyyden suhteen syntyvien ongelmien esiin-
tyminen ei ole kiinni työpaikan koosta tai toimialasta. 
Yksityisyyteen vaikuttaa työpaikalla vallitseva toimin-
takulttuuri: ollaanko työssä tiiviisti kiinni vai pääsevätkö 
välillä vallalle työhön liittymättömät asiat. Yhteentör-
mäyksiä saattaa syntyä myös erilaisten kulttuuritausto-
jen vuoksi, kun työkaverin puheita ja eleitä ei välttämät-
tä osata tulkita oikein.

Luotatko työkavereihisi?

Työntekijöiden avuksi ei ole tarjolla mitään nyrkkisään-
töä siitä, mitä työpaikalla kannattaa kertoa yksityisasiois-
ta ja mitä kannattaa pitää omana tietonaan. Heikkonen 
neuvoo miettimään omia rajojaan luottamuksen kautta.

- Yksityisasioista on usein helpompi kertoa, jos on 
työskennellyt samassa paikassa jo pitempään ja sekä 
suhteet että luottamus työkavereihin ovat kunnossa. 
Avoimuus voi lisätä luottamusta ja voi sitä kautta hyö-
dyttää myös työn tekemistä. Saattaa kuitenkin olla vii-
sasta pitää asiat omana tietonaan, jos niiden kertomi-
nen arveluttaa yhtään.

Yksityiselämässä tapahtuvat isot mullistukset, kuten 
esimerkiksi avioero, huoltajuuskiista tai läheisen kuo-
lema, saavat useimmat avaamaan sanaisen arkkunsa. 
Halutessaan niistäkin voi kuitenkin vaieta myös työnan-
tajan edessä.

- Jokaisella on oikeus pitää yksityisasiansa omana 
tietonaan, eri asia sitten, onko se aina viisasta. Itse ajat-
telen, että tällaiset tapahtumat vaikuttavat aina jollain 
tavalla omaan mielentilaan ja työskentelyyn. Silloin voi 
olla fiksua kertoa, että nyt on tapahtunut jotain, mikä 
saattaa näkyä myös työnteossa, Heikkonen pohtii.

EsittelyssäMietinnän paikka

Monetra Pirkanmaa Oy:n luottamusmies

Nimi: Milla Jokinen

Ikä: 26

Asuinpaikkakunta: Nokia

Koulutus: Taloushallinnon Tradenomi sekä Merkonomi

Työpaikka: Monetra Pirkanmaa Oy, palkkapalvelusihteeri

Aloitin Monetra Pirkanmaan luottamusmiehenä yhtiön toiminnan alkaessa. Minulle tämä on aivan 
uudenlainen haaste, koska en ole aiemmin toiminut luottamusmiehenä. Luottamusmiespestiin lähdenkin 
jännittynein, mutta samalla innokkain fiiliksin. Uskon, että saan tehtävän aikana eteen uusia mielenkiintoisia 
asioita sekä haasteita. Odotan innolla, että pääsen luomaan uusia ihmissuhdeverkostoja pestin aikana niin 
työpaikalla kuin muissakin tilaisuuksissa. Luottamusmiespestin aikana toivon myös pääseväni kehittämään 
uutta työyhteisömme sekä saamaan uudenlaisen näkymän työpaikan ja yrityksen toiminnasta. 

Edellä mainitut syyt onkin ne painavimmat syyt miksi halusin lähteä luottamusmieheksi. Valmis tietopankki 
en ole, mutta selvitän asiat niin, että jokainen saa kysymyksiinsä vastauksen.

Kun työkaveri avautuu

Yksityisyyteen liittyvät ongelmat voivat kääntyä työ-
paikalla myös päinvastoin, ja joku työyhteisön jäsen saat-
taa puhua henkilökohtaisista asioistaan rasittavuuteen 
asti. Luottamuksellisessa ilmapiirissä omista asioista ker-
tominen on luontevaa, mutta se ei saisi häiritä työntekoa.

- Kahvitauoilla ja muilla tauoilla on luontevaa puhua 
muustakin kuin työasioista. Jos työkaveri kuitenkin 
avautuu toistuvasti ja tuntuu tavallaan tarvitsevan tera-

Lämpimät 
onnittelut!

Tutkinnon suorittajat
Leena Lenko, koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoi-

minnan ohjauksen perustutkinto

piaa tässä asiassa, voi hyvin kysyä, miksi hän haluaa ker-
toa omista asioista niin paljon, jos työkaverit vaivaantu-
vat kuunnellessaan niitä. Joku toinen foorumi voisi olla 
parempi näille asioille, sanoo Työterveyslaitoksen työ-
yhteisöpalveluiden päällikkö Jalmari Heikkonen.

Jalmari Heikkonen  
Työyhteisötiimin päällikkö  / Työterveyslaitos 2009
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Mitä tuli tehtyä

Jyty Pirkanmaan 
ystävänpäivän yllätys

Viimevuotinen ystävänpäivän yllätys sai niin hyvän vastaanoton, että 
paikallistiimit halusivat toteuttaa sen myös tänä vuonna. Niillä paikkakunnilla 
ja työpaikoilla, joilla saimme aikataulutettua ja sovittua ystävänpäivätarjoilun, 

pääsivät jytyläiset kahville tai herkuttelemaan erilaisilla tavoilla. 

Tässä muutamia kuvia eri tilaisuuksista.
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Mitä tuli tehtyä

Paikallistiimi NHLVY sai vielä loppuvuodesta 
2018 mahdollisuuden järjestää yhden jä-
sentilaisuuden. Sunnuntaina 9. joulukuuta 
pääsimme tutustumaan Ylöjärven jäähallissa 
curlingin alkeisiin puolentoista tunnin ajan.  

Muutaman peruutuksen jälkeen meitä oli 12 osallistujaa.

Aluksi curling tuntui tosi vaikealta, mutta saimme hy-
vää oppia ohjaajaltamme ja lopuksi pelasimme yhden 
ottelunkin. Jäähallista menimme Ylöjärven keskustaan 
ravintola Pepperiin sunnuntailounaalle. Lounas sisälsi 

alkusalaatin, pääruokana possua punaviinikastikkeessa 
tai broileria pippurikastikkeessa ja jälkkäriksi kaneliker-
massa haudutettua leipäjuustoa ja lakkahilloa. 

Agentit:  
Nokia – Jaana ja Elina 

Hämeenkyrö – Tiina-Riitta 
Lempäälä – Marika 

Vesilahti – Tuija  
Ylöjärvi – Anne

Curling on taitoa ja älyä vaativa olympialaji ja harrastus sopii kaiken ikäisille ja kokoisille. Curling on luonteeltaan erit-
täin sosiaalinen ja pelissä toimitaan rehdisti toisia kunnioittaen. Harvassa muussa joukkuelajissa samassa joukkueessa 
voivat pelata miehet ja naiset tai äiti, isä ja lapset. Curlingjoukkueen saa helposti kasaan esimerkiksi yhdessä tuttavapa-
riskunnan kanssa!

Sosiaalisen luonteensa vuoksi curling sopii erinomaisesti yritysten virkistystilaisuuksiin.

• Koska pelissä on vastakkain kaksi neljän hengen joukkuetta, on kahdeksan pelaajaa/rata optimaalinen 
osallistujamäärä virkistystilaisuuksia ajatellen. Pelata voi hyvin myös kuudella (kolme vastaan kolme), ylärajana 
monessa pelipaikassa on 10 pelaajaa/rata. Vierekkäisille radoille toki mahtuu lisää pelaajia, mikäli pelipaikassa on 
useita ratoja.

• Halleilta voi lainata harjoja ja curlingkenkiä tai liukupohjia. Mikäli hallilla käytetään liukupohjia, soveltuvat 
sisäpelikengät (tai puhdistetut ulkokengät) hyvin pelaamiseen. Muutoin normaali urheiluvarustus on hyvä, 
esimerkiksi tuulipuku soveltuu mainiosti. Farkut eivät ole paras mahdollinen valinta tässäkään urheilulajissa.

• Jää on liukkaampi kuin esimerkiksi jääkiekkokaukalossa, koska curlingjään pintaan on ruiskutettu pieniä 
vesipisaroita luiston parantamiseksi. Liukkautta lisää teflonista valmistettu liukupohja. Turvallisuuden vuoksi 
tasapainoon vaikuttavien virvokkeiden nauttiminen kannattaa jättää jälkipeleihin.

 Suomen Curlingliitto

Kuukausi Tilaisuus/tapahtuma Päivä Hallituksen 
kokoukset ja 
yhdistyksen kevät- 
ja syyskokous

Päivä Jäsenlehtien 
aikataulu

Aineis to-
päivä

Helmikuu Hallituksen kokous 13.2.

Maaliskuu Leffalippujen ja 
hemmottelukuponkien 
jako, yhdistyksen toimisto

20.-21.3.

Huhtikuu Lasten-/päivähoitajien 
ammattialailta, Tampere

11.4. Hallituksen kokous 10.4. Lehti 2/2019 
ilmestyy vko 16

21.3.

Toukokuu Jytyliiton Megaristeily 3.-5.5. Yhdistyksen kevät - 
kokous, Tampere

21.5.

Kesäkuu Hallituksen kokous 12.6. Lehti 3/2019 
ilmestyy vko 24

  6.5.

Heinäkuu

Elokuu Hallituksen kokous 14.8.

Syyskuu

Lokakuu Hallituksen kokous 9.10. Lehti 4/2019 
ilmestyy vko 41

4.9.

Marraskuu

Joulukuu Hallituksen kokous 11.12. Lehti 5/2019 
ilmestyy vko 50

4.11.

Tapahtumakalenteri 

Lisätietoja tapahtumista yhdistyksen kotisivuilla: jytypirkanmaa.jytyliitto.net

TAPAHTUMIEN PERUUTUSEHDOT:
Ilman lääkärintodistusta tai hallituksen hyväksymää pätevää syytä peruuttaminen tai peruutta-
matta jättäminen antaa yhdistykselle oikeuden laskuttaa jäsenhinnan ja todellisten kustannusten 
välisen erotuksen ilmoittautujalta. Riittävän ajoissa tehty peruutus katsotaan hyväksytyksi, mikäli 
jonossa on muita lähtijöitä. Tällöin jäsenhinta palautetaan.

Tilanne 17.2.2019

Leffalippujen jakopäivät
Jäsenet saavat lunastaa Finnkinon leffalippuja jäsenhintaan 5 €/kpl (max. 2 kpl/
jäsen). Leffaliput toimivat normaalien Finnkinon sarjalippujen tapaan eli niillä 
pääsee katsomaan mitä tahansa leffaa mihin tahansa aikaan 2D- tai 3D-näytökseen. 
Erikoisnäytöksiin liput eivät kelpaa. Scape-salin näytöksiin on lisämaksu.

Varaa  
etu käteen nettisivujen kautta!

Lunastusajat ja -paikat:

20.3. klo 14–18  Yhdistyksen toimistolta 
21.3. klo 14–18  Yhdistyksen toimistolta

Lippuja voi varata myös toimitettavaksi Jyty-agenttien toimesta em. päivien jälkeen työpaikalle tai sovittuun 
paikkaan ko. paikkakunnalla. Katso paikat kotisivulta.

Leffalippujen etukäteisvaraus 15.3. mennessä tapahtuu kotisivujen kautta lomakkeella:  
http://jytytampere.jytyliitto.net/ilmoittautumiset-tapahtumiin/ 

NHLVYtiimi kutsui jäseniään taas toimimaan 
 – nyt tapasimme Ylöjärven maisemissa
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Tulevia tapahtumia

Megaristeily
3.–5. toukokuuta 2019

Jyty on järjestämässä valtakunnallista jäsenten Megaristeilyä vapun jälkeen. Vielä lehden 
painoon mennessä eivät kaikki risteilyn luennoitsijat ja ohjelmat ole selvillä, mutta 

varmaa on, että risteilyn anti on rikasta ja innostavaa. Luvassa on työikäisille tärkeää asiaa 
ammattialoittain ja muutenkin työelämää ja hyvinvointia koskevaa tietoa.

Laivana on M/S Silja Symphony, joka on laitettu uuteen kuosiin. Risteilykohteena on Tukholma, jossa on mah-
dollista liikkua päivän ajan oman suunnitelman mukaan tai osallistua valmiille retkille. 

Ennen risteilyä liittovaltuusto ja yhdistysten puheenjohtajat kokoontuvat aluetapaamisessa. Suuri osa liitto-
valtuutetuista on mukana myös risteilyllä, joten heidän kanssaan on mahdollista keskustella laivalla.

Yhdistys sponsoroi osallistuvia työvoimajäseniään niin, että maksettua kuittia vastaan tulette saamaan 
90 euroa matkan hinnasta takaisin (kuitti + tilinumero toimistolle sähköpostitse toimisto@jytypirkanmaa.fi). 
Kannatusjäseniä sponsorointisumma ei koske, sillä Megaristeily on kohdennettu pääsääntöisesti työvoimajäse-
nille. Omalla kustannuksella risteilylle on mahdollista lähteä jäsenhintaan. 

 Tätä reissua ei kannata jättää väliin! 
Laiva on lastattu Jytyllä, joten 

ilmoittaudu heti, ettet jää rannalle!
Lähtö | Perjantai 3.5.2019

Kokoontuminen Helsingin Olympiaterminaalissa. 
Matkavekka jakaa matkaliput Olympiaterminaalissa 
lähtöpäivänä Aluepäiville osallistuville klo 10.30 alkaen 
ja Megaristeilylle osallistuville klo 15.30 alkaen.  Matka-
vekan liityntäbussilla tulijat saavat lippunsa kuljettajal-
ta terminaaliin saavuttaessa.  

Klo 11–12  Lounas laivalla  
 (sis. Aluepäiville osallistuvien hintaan)    

klo 12–16  Aluepäivät – laivan kokousosasto    

klo 15.30  Matkavakan lähtöselvitys  
 Megaristeilijölle aukeaa    

klo 16  Siirtyminen laivaan ja hytteihin    

klo 16.45  Buffet 1. kattaus    

klo 17  Silja Symphony lähtee kohti Tukholmaa    

klo 18.45-19  Tervetulotilaisuus laivan yökerhossa    

klo 19.30  Buffet 2. kattaus    

Maissaoloaika | Lauantai 4.5.2019

klo 7-10  Aamiainen laivalla omaan tahtiin       

klo 9.45  Laiva saapuu Tukholmaan       

klo 10.15–13  Mahdollisuus osallistua retkille  
 (lisämaksusta)       

klo 13–19.15  Jytyn luento ja seminaariohjelmaa 

klo 16.45  Buffet 1. kattaus      
klo 19.30  Buffet 2. kattaus        
klo 21.30  Buffet 3. kattaus       

Loppuilta omaan tahtiin

Paluu | Sunnuntai 5.5.2019

klo 7–10  Aamiainen laivalla omaan tahtiin    

klo 10.30  Laiva saapuu Helsinkiin    

n. 11–11.15  Kuljetukset lähtevät kotipaikkakunnille  
 ja lentoasemalle

Hinta sisältää

• risteily valitussa hyttiluokassa

• buffetillallinen ja meriaamiainen (menopaluu)

• Jyty-liiton ohjelma

• varustamon risteilyohjelma

• Matkavekan bussikuljetus tai Finnairin lennot 
kotipaikkakunnalta Helsinkiin ja takaisin

Lisämaksusta

• Opastettu vierailu Kansallismuseossa, 29 €/hlö,  
2,5 h (lähtö 10.30, paluu laivalle n. 13)

• Kuninkaallinen Tukholma-kiertoajelu, 39 €/hlö 
(lähtö 10.15, paluu laivalle n. 13)

• Kuljetus Mall of Scandinavia-ostoskeskukseen,  
19 €/hlö (lähtö 10.15, paluu n. 13)

• Keittolounas 4.5. laivalla (iltapäivällä), 15 €/hlö

HINNASTO 

Hinnat €/hlö; hinnat jäsenille.  
Ei-jäsenen lisämaksu 80 €/hlö.

Sponsori- 
osuus  90 euroa

Liitto järjestää kuljetuksia eri paikkakunnilta, myös Pirkanmaan alueelta on mah-
dollisuus tulla laivalle näillä ilmaiskuljetuksilla. Liitto ei korvaa kuljetuksia liityn-
täkuljetuksen pysäkeille, paitsi jos kulut ylittävät 50 euroa. Yhdistys korvaa myös 
matkakulut liityntäkuljetukseen 50 euroa alittavalta osuudelta. Ei kuitenkaan esim. 
paikallisliikenteen maksua (kuten Tampereella paikallisbussimaksua keskustaan).

Myös ei-jäsenet ovat tervetulleita mukaan, mutta heidän matkansa hintaan 
lisätään 80 euron lisämaksu + liityntäkuljetus on maksullinen (hinta riippuu lähtö-
paikasta).

Risteilyn sekä liityntäkuljetuksen kyselyt ja varaukset: www.matkavekka.fi/jyty/
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JäsenetujaJäsenetuja

Ompelupuoti Pikku Päivänpaiste
Lyhennän, pidennän, kavennan, levennän, paikkaan ja tuunaan vaatteesi sinulle sopivaksi. 
Vaihdan myös vetoketjut. Ompelutarvikemyyntiä.  
Meiltä voit lunastaa kotimaisen työn lahjakortin. 

Tervetuloa palveltavaksi! 
Ompelija-yrittäjä Päivi Korteniemi

Ompelupuoti Pikku Päivänpaiste
Insinöörinkatu 23, Hervannan kauppakeskus Duo, 1. krs 
(K-Supermarketia vastapäätä)

Avoinna ma 12–19, ti–to 10–17 ja pe 10–16 • puhelin 045 220 2711 
ompelupuoti@gmail.com • www.pikkupaivanpaiste.fi

LIFESTYLE 
KAHVILA 
ROTINA
Päivittäin hyviä 
leivonnaisia 
kahvi hetkeesi!

ma–pe 8–17, la 10–15
Urjalantie 24, 31760 Urjala • p. 044 203 7777 / 044 203 7776
asiakaspalvelu@rotina.fi • www.rotina.fi

Jytyn jäsenille

kahvi + leivos 5 €

(norm. 6.50 €) huht
ikuun 2019

loppuun saakka. Mui
sta jäsenkortti.

Jyty Pirkanmaan jäsenille

palveluista ja tarvikkeista –20 %
Varauduthan todistamaan jäsenyytesi.

Hemmotteluhoidot 2019
Hemmotteluhoitoihin voi jokainen jäsen varata itselleen hemmotteluhoitokupongin, joita jaetaan paikallisten 
agenttien kautta ja yhdistyksen toimistolla sovittuina päivinä. Jäsen saa yhden kupongin vuodessa.

Saatuaan kupongin jäsen voi itse varata yhteistyöhoitolasta sopivan hoitoajan. Varatessa tulee ilmoittaa käyttävän-
sä Jytykupongin. Mennessään hoitoon jäsen antaa kupongin ja kuittaa käyntinsä, jolloin hoito maksaa hänelle vain 
10 € (hoidon ovh max 40 €), joka maksetaan hoitolaan. Loppulaskusta huolehtii yhdistys.

Varattavat hoitopaikat:
Kosmetologikoulu Lumova, Tampereen aikuiskoulutuskeskus TAKK  
Tampereen valtatie 15, Tampere. Huomaa uusi osoite! www.lumova.fi

Ammatti- ja aikuisopiston hoitola Wellness, Vanhankyläntie 2, 
Valkeakoski https://vaao.fi/asiakaspalvelut/kauneushoitola-wellness/

Kauneushoitola Iholle, Kuntoutumiskeskus Apila, Reumantie 6, Kangasala 
www.iholle.com (myös nettiajanvaraus, mainitse Jyty-hoito)

Kuponkeja, jotka ovat voimassa 31.12.2019 asti tulee varata kotisivujen kautta lomakkeella 15.3.2019 mennessä. 
Varatun kupongin noutoaika yhdistyksen toimistolta, Hämeenkatu 5A, 5.krs, Tampere seuraavana ajankohtana:

20.3.2019 klo 14–18     |     21.3.2019 klo 14–18

HUOM! Ilman varausta kuponkia ei voi noutaa!

Myös Jyty-Agentit jakavat 
kuponkeja varanneille erikseen 
heidän ilmoittaminaan aikoina 
21.3. jälkeen.

Mikäli sinulla on tiedossa 
vastaavanlainen hoitola tai 

yksityinen kosmetologi yhdis-
tyksemme alueella, ilmoita siitä 
palautelomakkeella yhdistyksen 
puheenjohtajalle, niin käym-
me neuvotteluja aina uusien 
paikkojen kanssa, jotta jäsenem-
me pääsevät mahdollisimman 
lähelle koti- tai työpaikkaansa 
hemmotteluun. Muutamien 
paikkojen kanssa neuvottelut 
ovat kesken.

ps

Varaa  
etu käteen nettisivujen kautta!



Tampereen kaupunki

Yhdistyksen luottamus- 
miehet 2019-2022

Toimialue Luottamusmies Varaluottamusmies

Monetra Pirkanmaa Oy Milla Jokinen, 040 724 5092
milla.jokinen@tampere.fi (toistaiseksi)

Marja Löytökorpi, 040 718 7033
marja.löytökorpi@tampere.fi (toistaiseksi)

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

Pirkanmaan Voimia Oy  
(2019 -31.3.2020)

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

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

Tampereen ammattikorkeakoulu TAMK  
(kausi 2019 -2020)

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

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

Tampereen kaupunkikonsernin  
vakuutuskassa

Tiina Jormalainen, 03 565 344 56 
tiina.jormalainen@tampere.fi

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

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, Koppari, 
Kaupunkiympäristön palvelualue

Hyvinvointipalvelut

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

Kasvatus- ja opetus palvelut, Kulttuuri- ja 
vapaa-aikapalvelut, Sara Hildénin museo

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

Suvi Ståhlberg,  
suvi.stahlberg@tampere.fi

Elinvoiman ja kilpailu kyvyn palvelualue, 
Liikelaitokset 

Toimialue Luottamusmies Varaluottamusmies

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

Riitta Uotila, 040 587 2266
riitta.uotila@akaa.fi

Hämeenkyrö (plm) Raija Vuorinen, 040 748 9204
raija.vuorinen@hameenkyro.fi

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

Ikaalinen
(kausi 2019 -2020)

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

Kangasala

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

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) Anne Kovero, 040 133 1435
anne.kovero@ylojarvi.fi

Yhdistyksen hallitus ja  
toimihenkilöt 2019-2020

PUHEENJOHTAJA  VARAPUHEENJOHTAJA
Kirsi Kuukkanen  Tiina Juutilainen
044 025 1269  040 335 4237 
puheenjohtaja@jytypirkanmaa.fi  tiina.juutilainen@urjala.fi

VARSINAINEN JÄSEN  VARAJÄSEN

Elina Autio Marika Mikama
040 719 7070 050 357 1548
elina.autio@nokiankaupunki.fi marika.mikama@lempaala.fi

Aino Hirvonen Suvi Ståhlberg
040 801 2772 
aino.hirvonen@tampere.fi suvi.stahlberg@tampere.fi

Tiina Juutilainen Maarit Mäkiaho
040 335 4237 040 721 2706
tiina.juutilainen@urjala.fi maarit.makiaho@valkeakoski.fi

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@tamk.fi teija.helin@tamk.fi
  
Tiina-Riitta Rinne Raija Vuorinen
050 303 7896 050 409 8920
tiina-riitta.rinne@hameenkyro.fi 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 Arja Kvist
040 806 2284 040 800 4824
sari.suokas@tampere.fi arja.kvist@tampere.fi
  
Sirkka Vienola Anneli Korja
03 311 633 46 03 311 679 88
sirkka.vienola@pshp.fi anneli.korja@pshp.fi

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




