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Seutu-Jyty

Painopaikka Grano, Tampere 
Painosmäärä keskimäärin 1.800 kpl

Jyty Tampere ry ja sen naapuriyhdistykset ovat 
ottaneet rohkean askeleen kohti uutta yhdistys-
rakennetta ja uutta aktiivista jytyläistä toimin-
tatapaa. Pilottihanke yhdeksän yhdistyksen yh-
distämiseksi on aikaansa edellä ja osoittaa juuri 
sitä aloitteellisuutta mitä toivoisimme yhdistyk-
sissämme tapahtuvan.

Jytyssä on valtakunnallisesti tapahtumassa 
monenlaisia toiminnallisia ja rakenteellisia muu-
toksia. Yhdistysten yhdistäminen isommiksi toi-
mijoiksi on yksi niistä. Meillä on useita pieniä yh-
distyksiä eri puolilla Suomea. Kun aktiivit niissä 
vanhenevat ja jäävät sivuun, saattaa olla vaikea 
löytää uusia ja nuoria tilalle. Meillä jokaisella on 
omat askareemme ja harrastuksemme hoidetta-
vana, aikaa ei välttämättä riitä yhdistyksen pa-
kollisten toimien pyörittämiseksi.

Siksi yhdistysten kokoaminen isommiksi jou-
koiksi on oiva ajatus. Virallisten kokousten pyö-
rittämiseen menee vähemmän aikaa ja voimia 
jää enemmän hoitaa muuta, jäsenille tärkeää 
toimintaa. Edunvalvontajärjestönä pystymme 
isommissa yhdistyksissä paremmin turvaamaan 
jäsentemme kattavan edunvalvonnan, varsinkin, 
kun työnantajapuolellakin suunta on kohti isom-
pia, keskitettyjä pisteitä. Isompi yhdistys myös 
pystyy tarjoamaan enemmän koulutusmahdolli-
suuksia sekä erilaista virkistystoimintaa.

Muutokset herättävät aina monenlaisia tuntei-
ta; vastustustakin. On oikein pohtia, mitä uusi 
tuo tullessaan, muistaen, että muutos on myös 
mahdollisuus. Se on avain uuteen, entistä pa-
rempaan malliin toimia - kunhan asioista puhu-
taan etukäteen ja yhdessä suunnitellaan, mitä 
se uusi on, että kaikkien ajatukset yhteisestä 
tulevaisuudesta ovat selkeät ja tiedetään mitä 
uudelta yhdistykseltä odotetaan. 

Jytyliitto

Jytyliiton puheenjohtajan 

terveiset

Olen ilolla seurannut hankettanne, jonka olette 
itse käynnistäneet, ja toivon sille myötätuulta ja 
suopeaa vastaanottoa koko Tampereen seudulla. 
Juuri tällaisia uudistuksia tarvitsemme, joissa jä-
senet itse miettivät, mikä olisi tämän ajan paras 
tapa toimia. Toivon myös, että rakenteilla oleva 
suuryhdistyksenne voisi olla mallina koko Suo-
men jytyläisille yhdistyksille. Olette tehneet pit-
kän ja perusteellisen työn, josta olette saaneet 
paljon hyödyllistä tietoa. Toivon, että olette val-
miit jakamaan kokemuksianne myös niille muil-
le, jotka vastaavia yhdistymishankkeita mietti-
vät. Olkaa rohkeasti esimerkkinä muille!

Menestystä uudelle yhdistyksellenne ja aurin-
koista kevättä kaikille jytyläisille!

Maija Pihlajamäki 
puheenjohtaja 

Jytyliitto
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Mistä tässä kaikessa  
oikein on kyse?

Seudullisen toiminnallisuuden parantaminen ja 
hallinnon keventäminen, mikä lausehirviö tuo 
onkaan, mutta siitä se vain lähti ajatus, miten 
voisimme seudullisesti vähentää byrokratiaa ja 
saada Jytystä enemmän jäsentensä näköinen 
ja liitto, johon on hyvä kuulua. Liitto, joka pitää 
huolta jokaisesta jäsenestään.

Loppuvuodesta 2014 mukaan kutsuttiin yh-
deksän yhdistystä: Akaa, Etelä-Pirkanmaa, Hä-
meenkyrö, Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, 
Tampere ja Valkeakoski. Ensimmäisen kerran 
yhdistysten edustajat tapasivat tammikuussa 
2015 ja mietimme, millaista toiminnan pitäisi 
olla, jotta se olisi jäsenten näköistä.

Monenlaisia ajatuksia pyöri päässä ensimmäi-
sellä tapaamiskerralla (kuva alla):

Perusajatuksena oli se, että yhdeksältä yhdis-
tykseltä kuluu paljon aikaa siihen byrokratiaan, 
mitä yhdistyslaki ja mallisäännöt velvoittavat: 
hallituksen valinta, toimintasuunnitelma, talous-
arvio, toimintakertomus, tilinpäätös, kirjanpito, 
jäsenmaksujen perintä – tähän kaikkeen kuluu 
yhdistyksiltä useita tunteja ja kaikki ne tunnit 
ovat pois siitä jäsenistön hyväksi tehtävästä 
työstä: edunvalvonnasta, neuvonnasta, tukena 
olemisesta sekä mukavien yhteisten kokemus-
ten kerääjänä esim. koulutusten ja tapahtumien 
kautta.

Jäsen on tärkein asia ammattiyhdistykselle. 
Siksi jäsenen pitää tuntea kuuluvansa Jyty-per-
heeseen ja saada apua omassa ympäristössään. 
Yhdistysten tapaamisten aikana syntyi uudenlai-
nen ajatus toiminnasta ja sen kanavoimisesta. 

Mikä Seutu-Jyty?

Päädyttiin kehittelemään ajatusta työpaikkata-
son ”Jyty-agenteista” eli oman lähipiirin yhteys-
henkilöistä, jotka voisivat neuvoa työn ohessa, 
kahvitauolla tai vaikka työpäivän jälkeen kävel-
lessä yhdessä kotiin. Häneltä saisi tiedon, miten 
ilmoittautua koulutuksiin ja jos ei muista itse, 
miten toimitaan jäsenmaksujen kanssa, kun jä-
sen jää vaikka vuorotteluvapaalle. Hän on se lä-
hipiirin ”linkki” yhdistykseen.

Nämä lähipiirin linkit tai agentit, mikä nimitys 
heille sitten keksitäänkin, ovat tärkeitä henki-

löitä, yhdistyksen kasvot jäsenille. Heitä kou-
lutetaan ja heille järjestetään mahdollisuuksia 
tavata toisiaan, mutta lähiseudun agentit muo-
dostaisivat yhdessä paikallistason toimikunnan. 
Tämän toimikunnan tukena olisi hallituksen jä-
sen, mutta toimikunta järjestäisi itse paikallis-
tason yhteistä toimintaa. Jäsen pystyisi osallis-
tumaan esim. paikallistason virkistystilaisuuksiin 
Akaasta Orivedelle tai Hämeenkyröstä Kanga-
salle sekä yhdistyksen yhteisiin tapahtumiin. Jä-
senten valinnan vapaus ja mahdollisuudet osal-
listua kasvaisivat paikallisuutta unohtamatta.

Työpaikkatason toiminta

Paikallistason toiminta

teksti: Kirsi Kuukkanen, kuvat: Olli Järvelä
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Yhdistyksen hallituksen rooli olisi erilainen kuin 
yhdistyksissä tähän asti. Hallituksen jäsenen 
vastuulla olisi jokin tai jotkut paikallistoimikun-
nat tai erillinen vastuualue kuten edunvalvonta-
verkosto, viestintätoimikunta tai jäsenhankinta & 
markkinointi. Hallituspaikat valittaisiin niin, että 
paikallistason tuntemus säilyy ja kaikkialta yh-
distyksen alueelta olisi samanlaiset mahdollisuu-
det päästä hallitukseen. Hallituksen kokoukset 
pidettäisiin eri kunnissa ja näin myös hallituksen 

jäsenet pääsisivät tutustumaan yhdistyksen eri 
osiin ja jäseniin.

Näitä ajatuksia pyöriteltiin puolin ja toisin oi-
keastaan koko vuosi 2015. Tapaamisista yhteys-
henkilöt veivät tietoa yhdistyksiin ja yhdistysten 
hallituksiin ja edelleen loppuvuodesta kaikki yh-
deksän yhdistystä olivat mukana uuden toimin-
nallisuuteen perustuvan yhdistyksen luomisessa.

Sääntötyöryhmä

Tammikuussa 2016 yhdistysten aktiivit ko-
koontuivat Tampereella. Tapaamisessa oli muka-
na 52 yhdistysten aktiivista jäsentä: hallituksen 
jäseniä, jäsenasioiden hoitajia, rahastonhoitajia, 
luottamusmiehiä jne. Jo tämä tapaaminen oli 
historiallinen hetki. Näin paljon aktiiveja eri yh-
distyksistä seudullisesti ei kovin usein ole saatu 
kasaan keskustelemaan.

Alkuvuodesta 2016 kokoontuivat vielä peruste-
tut sääntötyöryhmä, edunvalvontatyöryhmä ja 
taloustyöryhmä hiomaan ja askaroimaan näiden 
asioiden parissa. Sen lisäksi mukavammat suun-
niteltavat kuten paikallistoiminta, viestintä, kou-
lutus ja virkistys jätettiin kevään Jytypäivän työ-
pajoihin, joihin kutsu toisaalla tässä lehdessä.

Käytännössä uuden toiminnallisen yhdistyksen 
alkufanfaarit kajautettaisiin vuodenvaihteessa. 
Sitä ennen jokaisen mukana olevan yhdistyk-
sen tulee omassa kokouksessaan – itseasiassa 
kahdessa kokouksessa – päättää oman yhdis-

tyksensä purkamisesta ja liittymisestä uuteen 
yhdistykseen. Tästä yhdistykset päättävät en-
simmäisen kerran kevätkokouksessaan. 

Tähän sopii ajatuksena Positiivareiden aamun 
ajatus: ”Miksi pelkäisit muutosta, kantaisit huol-
ta siitä mikä on otettu pois? Käytä sen sijaan 
aikasi etsimällä mitä löytäisit tilalle. Muutos on 
aina mahdollisuus.”

Olkaa rohkeita kevätkokouksissanne ja miet-
tikää, mitä uudella toiminnallisuudella voidaan 
saavuttaa. Tulkaa mukaan toukokuiseen Idea-
parkin työpajapäivään ja ottakaa lapset, lapsen-
lapset tai naapuri mukaan ja viettäkää työpajan 
lisäksi jytyläisten Funpark-päivä yhdessä, sillä

yhdessä olemme 

enemmän!

Hallituksen toiminta

Kirsi Kuukkanen, Jyty Tampere 
Maarit Mäkiaho, Jyty Valkeakoski 
Hanna Pentti, Jyty Hämeenkyrö 
Leila Wiss, Jyty Kangasala 
Jaana Jokikoivu Hiukkamäki,  
Jyty Etelä-Pirkamaa 
Satu Kari, Jyty Akaa 
Sirpa Salo, Jyty Lempäälä 
Minna Lähteinen, Oriveden Jyty 
Päivi Korteniemi, Jyty Nokia

Edunvalvontatyöryhmä

Lauri Erma, Jyty Tampere 
Aino Hirvonen, Jyty Tampere 
Sirpa Nieminen, Jyty Tampere 
Sirkka Vienola, Jyty Tampere 
Pirjo Tulenheimo, Jyty Kangasala 
Raija Vuorinen, Jyty Hämeenkyrö 
Tuija Näppinen, Jyty Etelä-Pirkanmaa 
Merja Virta, Jyty Valkeakoski 
Riitta Uotila, Jyty Akaa 
Marika Mikama, Jyty Lempäälä 
Minna Lehti, Oriveden Jyty 
Jaana Kakkonen, Jyty Nokia

Taloustyöryhmä

Birgit Virkkunen, Jyty Tampere 
Marja Löytökorpi, Jyty Tampere 
Tarja Ruukala, Jyty Kangasala 
Riitta Sahinoja, Jyty Hämeenkyrö 
Satu Salonen, 
Mirja Sares, Jyty Valkeakoski 
Hannele Mikkonen, Jyty Akaa 
Jaana Jaatinen, Jyty Akaa 
Inga Ylajarv, Jyty Lempäälä 
Mari Halttunen, Oriveden Jyty 
Katariina Parkkonen; Jyty Nokia

Hankkeen ohjausryhmä

Olli Järvelä, Aluetoimisto, Jytyliitto 
Kirsi Kuukkanen, Jyty Tampere ry 
Tarja Ruukala, Jyty Kangasala ry

Seutu-Jytyn toimisto

Jyty Tampereen jäsenille on jo itsestäänselvyys, 
että Hämeenkadulla Tampereella on oma toimis-
to, jossa ystävällinen ja asiantunteva toimiston-
hoitaja Birgit Virkkunen hoitaa jäsenistön asioita 
päivittäin. Birgitille jäsen voi soittaa tai laittaa 
sähköpostia, kun joku asia mietityttää. Jos ei 
Birgit tiedä, hän ottaa selvää ja ohjaa jäsenen 
oikeaan paikkaan.

Toimistonhoitajan tehtäviin kuuluu jäsenpal-
velun lisäksi myös talousasiat eli laskutus, jä-
senmaksut, viranomaisille tehtävät ilmoitukset 
ja kirjanpitoaineiston tiliöinti. Toimistonhoitaja 
toimii myös hallituksen kokousten sihteerinä ja 
huolehtii muutenkin kokous- ja tapahtumajär-
jestelyistä. Hän on myös yhdistyksen jäsenasi-
oiden hoitaja, koulutusvastaava ja rahastonhoi-
taja. Näin monta pienen yhdistyksen resurssien 
sitojaa on järjestetty tehokkaasti ja ammattilai-
sen käsiin.

Seudullisen yhdistyksen toteutuessa nämä by-
rokratian vaatimat työt siirtyvät kokonaisuudes-
saan ammattilaisen käsiin Hämeenkadulle. Toi-
misto on yhtä lähellä jäsentä kuin lähin puhelin 
tai lähin sähköposti. 

Avoimet  
ovet toimistolla 

syksyllä  
2016?
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Tule suunnittelemaan uudenlaisen  
yhdistyksen toimintaa mukavassa seurassa!

Osallistu yhteen työpajaan tai vaikka molempiin ja tuo näkemyksesi esille: 
mitä juuri SINÄ haluat tulevaisuuden Jyty-yhdistykseltä?

Työpajoissa käydään läpi mm. ideoita paikalliselle jäsentoiminnalle,  
seudulliselle toiminnalle ja puhutaan koulutuksesta.  

Lisäksi työpajoissa pohditaan jäsenten haluamaa virkistystoimintaa,  
millaista yhdistyksen viestinnän pitäisi olla ja suunnitellaan avajaisjuhlia.

100 ensimmäiselle jäsenelle yllätyslahja • Työpajojen välillä pientä  
purtavaa ja virvokkeita sekä yhteistyökumppaneiden esittelyjä.

Päivän aikana jytyläisille on tarjolla Ideaparkissa muutakin mukavaa! 

Mukana ovat: 
Jyty Akaa ry • Jyty Etelä-Pirkanmaa ry • Jyty Hämeenkyrö ry • Jyty Kangasala ry  

• Jyty Lempäälä ry • Jyty Nokia ry • Oriveden Jyty ry • Jyty Tampere ry • Jyty Valkeakoski ry

Tule mukaan  
suunnittelu- 
työpajoihin!

Muista ottaa 
jäsenkortti ja 
koko perhe 
mukaan!

työpaja 1
klo 13-14:30
työpaja 2

klo 15-16:30

Lempäälän 
Ideaparkkiin 
lauantaina
14.5.2016
klo 12-17

Yhdistysten terveiset

Jyty Etelä-Pirkanmaa ry

Jyty Etelä-Pirkanmaa ry lähti selvitystyöhön mm. 
sen vuoksi, että yhdistyksellä on ollut vaikeuksia 
saada uusia toimijoita. Hallituksen jäsenten lu-
kumäärää on useaan otteeseen yritetty lisätä, 
mutta uusia toimijoita on ollut vaikea saada. 
Loppujen lopuksi seudulla on useampi pieni yh-
distys, jotka kipuilevat saman haasteen parissa. 
Haluamme keskittyä enemmän jäsenien tukemi-
seen kuin hallintoon. 

Pidämme tärkeänä jäsenille tiedottamisen, 
edun valvonnan ja virkistäytymisen tänä hektise-
nä aikana. Isompi yhdistys antaa tukevamman 
selkärangan sekä jäsenille että toimijoille. Sa-
maan aikaan kuitenkin paikallistoimikuntien tutut 
ihmiset ovat lähellä ja saatavilla jäsenien tukena.

Haluamme viestittää jäsenillemme, että isom-
malla yhdistyksellä on enemmän vaikutusvaltaa 
valvoessaan jäsenistönsä etuja. Haluamme kat-
soa rohkeasti kohti tulevaisuutta. ”Isommassa 
Jytyssä on enemmän ytyä”.

Jyty Etelä-Pirkanmaan ry:n hallitus:

Jaana Jokikoivu-Hiukkamäki 
Eija Kraft 

Satu Salonen 
Tuija Näppinen 

Tiina Juutilainen

Kysyimme paikallisislta yhdistyksiltä: 

Miksi lähditte mukaan 
yhdistymishankkeeseen ja  

mitä sen avulla tavoittelette?

Kylmäkoski, Savikosken Myllypirtti. 

K
uv

a:
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a 
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Yhdistysten terveiset

Jyty Valkeakoski ry

Jyty Valkeakosken aktiivinen ydinjoukko on vuo-
sien saatossa pienentynyt kuten monissa muis-
sakin yhdistyksissä. Aktiivien panosta halutaan 
suunnata entistä enemmän edunvalvontaan ja 
muuhun toimintaan ja vähemmän yhdistysrutii-
nien pyörittämiseen. Siksi lähdimmekin mukaan 
suunnittelemaan yhteistä yhdistystä muiden Pir-
kanmaan yhdistysten kanssa. 

Odotamme tulevalta yhdistykseltämme vahvaa 
joukkovoimaa.  

Isossa yhdistyksessä saamme paremmin tukea 
toinen toisiltamme esimerkiksi edunvalvontaan 

liittyvissä kysymyksissä. Myös koulutusten jär-
jestäminen, ja yhdistysrutiinien keskittäminen 
on kustannustehokkaampaa kaikille. 

Yhdistyminen voi tuoda tullessaan haasteita, 
mutta perusasiat ja Jytyläiset arvot säilyvät en-
nallaan. Pieni yhdistyksemme sulautuu sujuvasti 
uuteen yhdistykseen, jossa paikallinen toiminta 
ja edunvalvonta näkyvät entistä vahvempina. 
Oma luottamusmies toimii työpaikalla kuten en-
nenkin!

Terveisin  
Jyty Valkeakosken hallitus

Valkeakosken keskustassa sijaitseva vanha tehdasrakennus, 
jossa toimii Myllysaaren museo. Kuva: Sirpa Loponen. 

Kuva: Tuija Ruuttunen

Yhdistysten terveiset

Jyty Akaa mukana uudistuksessa

Ammattiliittojen kirjo paikkakunnittain ja työpai-
koittain alkaa koko Suomen maassa olla moni-
naista ja kirjavaa. Työtehtävästä riippuen työn-
tekijät kuuluvat eri ammattiliittoon, mutta yhä 
useammin saman työalan työntekijöillä on use-
ampikin ammattiliitto, joista valita omansa. 

Tästä syystä pienimmillä paikkakunnilla ei jo-
kaisen ammattiliiton paikallisyhdistykseen riitä 
aina jäseniä eikä sitä väkeä, joka pyörittää am-
mattiyhdistyksen virallista toimintaa.

Näin on myös meillä Jyty Akaassa.

Yhdistyksessämme on tällä hetkellä 65 jäsentä, 
joista työllisiä jäseniä on hiukan yli puolet. Iso 
osa jäsenistöstä on siis ns. kannatusjäseniä.

Haasteensa tuo vuosittain löytää aina aktii-
vit toimimaan yhdistyksen hallituksessa ja vi-
rallisissa luottamustehtävissä. Niinpä jäsenille 
suunnattu virkistystoiminta jää usein säännön-
mukaisen toiminnan jalkoihin, vaikka toisin ha-
luttaisiin.

Valoa tunnelin päähän toi vuoden 2014 kevät-
kokous, jonka yhteydessä Järvelän Olli aluetoi-
mistolta kävi meillä yhdistysvierailulla. Silloin 

ensimmäisen kerran oli puhetta pienten paikal-
lisyhdistysten voimien yhdistämisestä ja mah-
dollisuudesta hoitaa säännönmukaiset asiat 
yhteisesti, jotta paikallinen toiminta voitaisiin 
suunnata nimenomaan jäsenille.

Nyt ollaan sitten jo näin pitkällä! SeutuJytyä on 
suunniteltu nyt reilu vuoden päivät ja tätä vauh-
tia uusi yhdistys toimisi jo ensi vuonna.

Jyty Akaassa uskomme, että suurempi yhdis-
tys toimisi myös paremmin jäsenten etujen val-
vojana. Paikalliselle tasolle jää toki virkistystoi-
minnan lisäksi myös virallista toimintaa, mm. 
pääluottamusmiestoiminta sekä edustus uuden 
yhdistyksen hallituksessa ja mahdollisissa ja-
ostoissa. Mutta laajempi näkemys laajemmalta 
alueelta palvelisi jatkossa jäseniä yhteneväisesti 
Hämeenkyröstä Kangasalle ja Urjalasta Tampe-
reelle asti.

Tähän joukkoon kannattaa kuulua mukaan!

Jyty Akaan hallitus 
 

Riitta Uotila, puheenjohtaja 
Satu Kari, sihteeri
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Jyty Nokia ry

Jyty Nokia ry on vuonna 1958 perustettu 58-vuo-
tias yhdistys. Jäsenistöön kuuluu sekä kaupun-
gin, yksityisen sektorin että valtion työntekijöitä. 
Pääosa jäsenistä on toimistotyöntekijöitä ja koti-
hoidon henkilökuntaa.

Yhdistyksen puheenjohtajana toimii Päivi Kor-
teniemi, sihteerinä Jaana Kakkonen ja pääluot-
tamusmiehenä Eija Koivu.

Yhdistys on järjestänyt jäsenilleen yhden vir-
kistyspäivän tai -viikonlopun vuosittain. Viime 
keväänä vietimme laatuaikaa Nokialla Alisen-
järven rannalla saunoen, makkaraa paistaen ja 
nauttien ruokapalvelutyöntekijöiden loihtimasta 
maittavasta iltapalasta.

Toivomme, että yhdistymisestä huolimatta 
Nokialla säilyisi edelleen Jytyn toiminta enti-
senlaisena ja vuotuiset retket ja toiminta toteu-
tuisivat kuten tähänkin asti. Olisi myös toivot-
tavaa, että kun SeutuJytyn hallitukseen pääsyä 
tai joutumista ei tarvitse pelätä, myös tuleviin 
vuosikokouksiin osallistuisi enemmän nokialais-
ta jäsenistöä. Myös yhteyshenkilöitä olisi hyvä 
saada eri hallintokunnista mukaan yhteiseen toi-
mintaan nyt, kun osallistuminen ei vaadi halli-
tukseen kuulumista. Rohkeasti siis mukaan, jos 

Yhdistysten terveiset Yhdistysten terveiset

Jyty Kangasala ry
Vasemmalta Jyty Kangasala ry:n puheenjohtaja Tiina Mäkinen, 

sihteeri Leila Wiss, pääluottamusmies Pirjo Tulenheimo ja 
koulutus- ja tiedotusvastaava Tarja Ruukala

Yhdistyksemme lähti mukaan suunnitteluun, 
koska uusia toimivia jäseniä on vaikea saa-
da hallitukseen ja muuhun toimintaan.  Yhdis-
tyksessä on enemmän voimaa yhdessä, isolla 
joukolla. Odotamme jäsenillemme laajempaa 
tarjontaa virkistystoimintaan ja jäsentiedotuk-
sen lisääntymistä sekä vuorovaikutusta esim. 
pääluottamusmiestoimintaan. Hyötynä myös se, 
että paikallinen lakisääteinen yhdistyksen rutii-
nien hoitaminen jää pois.

Omat voimavaramme voimme keskittää jäsen-
ten paikalliseen toimintaan lakisääteisten rutii-
nien pyörittämisen sijaan. Isommalla yhdistyk-
sellä on enemmän vaikutusvaltaa ja näkyvyyttä 
yhdistystoiminnassa. Pääluottamusmiehemme 
toiminta ei muutu yhdistymisestä huolimatta.  

Jyty Kangasala ry:n hallitus

Oriveden Jyty ry
Lähdimme mukaan uuden yhdistyksen suun-
nitteluun, koska mietimme, toisiko seudullinen 
yhdistys jäsenillemme laajemmat jäsenedut ja 
mahdollisuuksia monipuolisempaan virkistystoi-
mintaan.

Toivomme seudullisen toiminnan mahdollis-
tavan enemmän resursseja jäsenillemme sekä 
entisen paikallisen toiminnan lisäksi uusia seu-
dullisia aktiviteetteja. Hyötynä näkisimme ver-
kostoitumisen tuomat edut.

Jyty Orivesi ry:n hallitus

asia vähänkään kiinnostaa. Puheenjohtajan teh-
täväksi jääkin motivoida jäsenistöä aktiiviseen 
osallistumiseen ja yhteydenpitoon aina kun mikä 
tahansa asia sitä vaatii. Tehdään yhdessä toimi-
va ja kannustava SeutuJyty.

Jyty Lempäälä ry
 

Jyty Lempäälä ry viettää syksyllä 
50-vuotissyntymäpäiviään, jonka 
jälkeen siirrymme odottavin ja 
innokkain mielin uuteen aikakau-
teen. Isommalla yhdistyksellä 
saamme enemmän näkyvyyttä 
ja toivottavasti sitä kautta myös 
uusia jäseniä. Yhtenä haasteena 
on ollut jäsenten saaminen hal-
litukseen ja se, että hallituksen 
aika on mennyt pakollisten laki-
sääteisten asioiden hoitamiseen. 
Yhdistymällä voimme käyttää 
voimavarojamme entistä parem-
min jäsentemme hyväksi.

Mari Kivelä, puheenjohtaja
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Yhdistysten terveiset

Jyty Tampere ry

Seudullinen yhdistys asettaa haasteita kaikil-
le alueen toimijoille, mutta yhdessä tekemällä 
ja suunnittelemalla saamme tämän toimimaan 
jäsenistön parhaaksi. On ollut hienoa todeta, 
kuinka innokkaasti kaikki ovat mukana. Joitakin 
vuosia sitten kutsu samantyyppiseen suunnitte-
luun tuli aluetoimistolta, mutta aika ei vain ol-
lut oikea. Nyt kaikkien yhdistysten toimijat ovat 
tiedostaneet sen, että byrokratia vie paljon ai-
kaa. Seudullinen yhdistys varmistaa resurssien 
säilymisen alueen kaikilla nurkilla ja jäsenille 
runsaasti tarjontaa niin edunvalvontaan, koulu-
tukseen kuin virkistykseenkin. 

Isompana yhdistyksenä saamme myös parem-
min näkyvyyttä. Jäsenenämme on hyvä olla. 

Toivon kaikille seudullisille yhdistyksille ja hei-
dän jäsenilleen rohkeutta tehdä muutos ja astua 
tuntemattomille vesille. Olemme kaikki aktiivit 
tekemässä jäsenistölle aina vain parempaa huo-
mista.

Kirsi Kuukkanen 
puheenjohtaja 

Jyty Tampere ry

Yhdistysten terveiset

Tervehdys Jyty Hämeenkyrön jäsenet

Teistä varmaankin jo suurin osa tietää, että yh-
distyksemme on mukana nyt tässä lehdessä esi-
teltävässä yhdistymishankkeessa. 

Meidän yhdistyksemme ongelma on jo jonkin 
aikaa ollut sama kuin muillakin pienillä yhdistyk-
sillä; jäsenmäärä vähenee ja aktiivisten toimijoi-
den määrä sitä myöden myös vähenee. Yhdis-
tystoimintaan kuuluvia pakollisia, hallinnollisia 
tehtäviä on vuodesta toiseen pyörittänyt sama 
pieni, mutta sitäkin aktiivisempi porukka, kiitos 
siitä heille! 

Nyt viime vuosina on kuitenkin tapahtunut se 
väistämätön tosiasia, että uusia toimijoita pois-
tuvien toimijoiden tilalle on ollut lähes mahdoton 
saada. 

Kun kuulin tästä Tampereen ympäristökuntien 
yhdistysten yhdistymishankkeesta, halusin heti 
lähteä mukaan viemään omaa yhdistystämme 
tähän uuteen yhteiseen yhdistykseen. Hallituk-
semme keskusteli tästä hankkeesta lokakuussa 
2015 ja teki yksimielisen päätöksen siitä, että 
jatkamme neuvotteluja. Uuden yhdistyksen luo-
minen, yhdistysfuusio, edellyttää yhdistysten 

päätöstä, sitoutumista ja yhteistyötä eikä se ole 
yhdistysten ulkopuolelta tuleva vaatimus.

Uskon, että yhdistyksemme saa lisäpotkua 
oman, yhteisen toiminnan järjestämiseen ja ke-
hittämiseen paikallisesti hoidettavien hallinnol-
listen tehtävien vähentyessä. Kuitenkin meille 
tänne paikallistasolle jää oman henkilöstömme 
edunvalvonta (oma pääluottamusmies) sekä oi-
keutemme asettaa edustaja yhteistoimintame-
nettelyn mukaisiin toimikuntiin. Jytyn näkyvyys 
ja kuuluvuus ei siis katoa Hämeenkyröstä!

Toivonkin siis, että te Jyty Hämeenkyrön jä-
senet otatte tämän uuden yhdistyksen omak-
senne ja haluatte jatkaa avoimin mielin jäseninä 
tässä uudessa yhteisessä yhdistyksessä. Tämä 
ei todellakaan ole meille uhka vaan mahdollisuus 
jatkaa toimintaamme täällä paikallistasolla. 

Ja muistakaa ottaa osaa kohtapuoleen järjes-
tettävään nimikilpailuun!  

Raija Vuorinen 
puheenjohtaja ja  

pääluottamusmies



Lempäälän 
Ideapark 
lauantaina
14.5.2016

Funpark on koko perheen sisähuvipuisto  
Lempäälän Ideaparkissa. Laitevalikoimassa  
löytyy hurjat simulaattorit, perinteiset huvi- 
puistolaitteet, HopLop sekä pelihalli.  

Tervetuloa viettämään hauska päivä huvipuistossa

JYTY-päivänä 
lauantaina 14.5.2016

Lempäälän Ideaparkissa
 

JYTYn yhdistykset ja Funpark tarjoavat Jytyn jäsenkortin esittäville seuraavat tarjoukset  
saman päivän huvista koko jäsenen perheelle

RIEMURANNEKE (yli 100 cm)  14,25 € (ovh. 19 €) 
RIEMURANNEKE + BUFFET  22,25 € (ovh. 26,90-28,90 €) 
NAPERORANNEKE (alle 100 cm)  8,25 € (ovh. 10 €) 
NAPERORANNEKE + BUFFET  13,00 € (ovh. 15,00 €) 
BUFFETRUOKAILU (valvova aikuinen) 8,90 € (ovh. 9,90 €)

*Lämmin buffet sisältää lämpimän ruoan, salaatin, leipää, levitteen ja vettä.  
Lapsille jälkiruoaksi jäätelö (eskimo tai grandi) ja aikuisille kahvi/tee.*

MUISTA JÄSENKORTTI MUKAAN – EDUN SAA JÄSENKORTTIA NÄYTTÄMÄLLÄ!

Muista ottaa 
jäsenkortti ja 
koko perhe 
mukaan!


