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Lifted Work
Syksy on alkanut mielenkiintoisesti. Olen juu-
ri tänään käynyt läpi ensimmäisen osion Lifted 
Work -valmennuksesta, jonka liittomme mah-
dollisti 1250 jäsenelleen. Varmaan sinäkin sait 
kutsun? Reagoitko siihen ja lähdit mukaan? 

On tärkeää joskus astua oman mukavuusalu-
eensa ulkopuolelle. Itse en vaikka vuosi sitten 
olisi uskonut innokkaana odottavani valmennus-
ta, johon kuuluu liikuntaa, stressin hallintaa, ra-
vinto-oppia ja keinoja palautumiseen tai mielen-
hallintaan. Mutta tässä sitä ollaan! Odottamassa 
innolla, että pääsen kokeilemaan omia rajojani 
ja muuttamaan tapojani pysyvästi niin, että ko-
konaisvaltainen hyvinvointini paranee ja kehit-
tyy ja jaksan paremmin myös työssäni. Seuraa-
vat 10 viikkoa ovat täynnä uusia kokemuksia ja 
uutta puhtia.

On hienoa huomata, että ammattiliitto lähtee 
kokeilemaan uusia tapoja jäsenistönsä etujen 
ajamisessa. Sitähän hyvinvoinnin parantaminen 
on, etujen ajamista. Hyvinvointia on se, että pys-
tymme liikkumaan, rentoutumaan ja tekemään 
työtä sekä palautumaan riittävästi vapaa-ajalla. 
Liitto tekee työtä myös työhyvinvoinnin eteen ja 
sitäkin valmennuksessa käsitellään viisaamman 
työn, palautumisen ja stressin hallinnan kautta.

Olisi mielenkiintoista tietää, kuinka monta Jyty 
Pirkanmaan jäsentä Lifted Work -valmennuk-
seen lähti mukaan. Jos et nyt lähtenyt mukaan 
niin ei hätää. Liftedfi -hakusanalla pääset kat-
somaan valmennuksen pikavinkkejä mm. Youtu-
bessa. Kannattaa tutustua!

Myös Jyty Pirkanmaa edistää jäsentensä hyvin-
vointia erilaisin tavoin. Tässä lehdessä kerrotaan 
uudesta tavasta päästä hemmotteluhoitoihin ja 
muutakin hyvinvointiin liittyvää on luvassa vä-
hän myöhemmin.

Paikallistiimit ovat päässeet alkuun ja järjestä-
neet jo useita paikallisia tapahtumia Jyty-Agent-
tien voimin. Oletko jo käynyt tutustumassa 
oman alueesi Jyty-Agenttiin? Jos et, tässä leh-
dessä kerrotaan, keitä he ovat. Jyty-Agentit toi-
vovat myös voivansa ottaa yhteyttä teihin alu-
eensa jäseniin. Tämä onnistuu niin, että käytte 
päivittämässä sähköpostiosoitteenne nettisivu-
jemme kautta ja antamalla luvan sen käyttämi-
seen paikallistiedottamiseen. Näin ette jää paitsi 
ajankohtaisista tapahtumista alueellanne.

Mukavaa syksyä!

Kirsi Kuukkanen 
puheenjohtaja

On tärkeää joskus astua oman  
mukavuusalueensa ulkopuolelle.
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Pääluotta
musmiehen 

palsta

Edunvalvonta

Terveydenhoitokäynnit ja työaika
Minulta kysytään aika ajoin, että voiko työaikana 
käydä lääkärissä ja menettääkö käynnin ajalta 
palkan. Asiasta on työ- ja virkaehtosopimuksissa 
omat määräyksensä ja soveltamisohjeet. Lisäksi 
työnantajilla voi olla omia soveltamisohjeita. 

Kvtes:ssa (III luku) ja Avaintes:ssa (3. luku) 
työaikaa koskevissa luvuissa, on seuraavat mää-
räykset ja soveltamisohjeet hieman eri sana-
muodoin.

Työaika

Työajaksi luetaan työhön käytetty aika sekä 
aika, jonka viranhaltija/työntekijä on velvollinen 
olemaan työpaikalla työnantajan käytettävissä.

Eräitä erityistilanteita

Työnantajan määräämät terveydenhoidolliset 
tutkimukset ja tarkastukset

Työnantajan määräämiin terveydenhoidollisiin 
tutkimuksiin ja tarkastuksiin taikka viranhoidon/
työn edellyttämiin lakimääräisiin tarkastuksiin 
kulunut aika luetaan työajaksi silloinkin, kun 
se tapahtuu vapaa-aikana. Niihin liittyvää mah-
dollista matka-aikaa ei lueta työajaksi. Mikäli 
matka-aika ajoittuu viranhaltijan/työntekijän 
varsinaiseen työaikaan, työaikaa ei tästä syystä 
pidennetä.

Soveltamisohje:

Viranhaltijan/työntekijän pitää tarvittaessa esit-
tää tutkimuksen tai tarkastuksen suorittaneen 
henkilön tai laitoksen antama todistus varsinai-
seen tutkimukseen tai tarkastukseen kuluneesta 
ajasta.

Lääkärin määräämät tutkimukset

Lääkärin lähetteellä määräämiin tutkimuksiin, 
kuten erikoislääkärin, laboratorio- tai röntgen-
tutkimukseen kulunutta aikaa ei lueta työajak-
si, mutta mikäli viranhaltija/työntekijä todelli-

sen tarpeen vaatiessa joutuu työaikanaan em. 
tutkimuksiin, järjestetään niitä varten vapautus 
työstä. Sama koskee synnytystä edeltäviä lääke-
tieteellisiä tutkimuksia, mikäli tällainen tutkimus 
on suoritettava työaikana.

Viranhaltijalle/työntekijälle järjestetään vas-
taava vapautus työstä äkillisen hammassairau-
den johdosta työajalle sattuvan hoitotoimenpi-
teen ajaksi, jos äkillinen hammassairaus vaatii 
samana päivänä tai saman työvuoron aikana an-
nettavaa hoitoa eikä viranhaltija/työntekijä voi 
saada hoitoa työajan ulkopuolella. Työkyvyttö-
myys ja hoidon kiireellisyys osoitetaan hammas-
lääkärin antamalla todistuksella. (Kvtes)

Mikäli tutkimus tai edellisessä kappaleessa 
mainittu hoitotoimenpide matka-aikoineen ajoit-
tuu viranhaltijan/työntekijän varsinaiseen työ-
aikaan, työaikaa ei tästä syystä pidennetä.

Soveltamisohje:

Todellisella tarpeella tarkoitetaan tässä sitä, että 
tutkimus ei ole tehtävissä työajan ulkopuolella 
tai että kysymyksessä on äkillinen tutkimustar-
ve.

Sopimusmääräys ei koske oma-aloitteista lää-
kärissä, hammaslääkärissä ja hoidossa käyntiä, 
useamman päivän kerrallaan kestäviä tutkimuk-
sia eikä tutkimuksia, jotka on suoritettu viran-
haltijan/työntekijän oma-aloitteisen lääkärissä-
käynnin yhteydessä.

Synnytystä edeltävillä lääketieteellisillä tutki-
muksilla tarkoitetaan sekä lääkärin että muun 
terveydenhoitohenkilökunnan suorittamaa tut-
kimusta taikka tällaiseen tutkimukseen perus-
tuvan laboratorio- tai muun vastaavan kokeen 
suorittamista, joka perustuu selvitystarpeeseen 
raskaana olevan viranhaltijan/työntekijän tai si-
kiön terveydentilasta.

Mikäli raskaana olevan on käytävä tutkimuksis-
sa työaikana, tulee tästä ilmoittaa työnantajalle 

niin pian kuin se on mahdollista. Työnantaja voi 
tällöin osoittaa viranhaltijalle/työntekijälle toisen 
ajankohdan tutkimusta varten huomioon ottaen 
tutkimuksen kiireellisyys ja ajankohta, jolloin 
tutkimuksia tehdään. Hyvissä ajoin tapahtuva 
ilmoittaminen mahdollistaa myös sen, että työ-
vuorojärjestelyjä tehtäessä voidaan etukäteen 
ottaa huomioon tutkimuksissa käynnin tarve si-
ten, että se voi pääsääntöisesti tapahtua työajan 
ulkopuolella.

Työntekijän on pyynnöstä esitettävä työnanta-
jalle selvitys tutkimuksen liittymisestä raskau-
teen sekä sen suorittamisen välttämättömyy-
destä työaikana. (Avainta)

Seuraavat tapahtuvat aina omalla ajalla 

• ennen työn aloittamista tehty työhöntulotar-
kastus ja siihen liittyvät tutkimukset

• oma-aloitteinen lääkärissä, erikoislääkärissä, 
hammaslääkärillä tai optikolla käynti sekä 
useamman päivän kestävä tutkimus sekä 
näihin käynteihin liittyvät tutkimukset

• ei-välitön hoito eikä äkillinen tutkimustarve 
esim. reseptin uusinta tai verenpaineen mit-
taus

• käynnit yksityisen lääkärin vastaanotolla 
lausuntoa varten koskien työkyvyttömyyttä, 
kuntoutusta tai sairausvakuutusetuutta

• kuntien kaikille kuntalaisille tarjoamat ikä-
luokittaiset terveystarkastukset ja niihin 
sisältyvät tutkimukset

• työterveyshuollon järjestämä, ei-Kela kor-
vattava tai ulkopuolinen ryhmätoiminta

• psykoterapia 

• fysioterapia, hierontahoito, naprapaatin, 
kiropraktikon ja osteopaatin antama hoito

• vastaanottokäynnit: ajokortti, harrastukset, 
koulutus, YK-joukot, kutsuntatarkastukset 
asevelvollisuuden tai siviilipalvelun suoritta-
mista varten

• raskauden ehkäisy ja keskeytys, perinnölli-
syysselvitys, lapsettomuus-tutkimus 

• synnytysvalmennus

• lapsen käyttäminen neuvolassa 

• unikoulu

• verenluovutus, akupunktiohoito 

• hoitotoimenpide (Barron)

• dialyysi

• käynti diabetesneuvolassa, diabetespotilai-
den silmänpohjatutkimukset

• siedätyshoito

• seurantakäynnit päihdepalveluissa 

• käynti optikolla/silmälääkärillä näyttöpääte-
silmälasien tai optisesti hiottujen silmäsuo-
jainten määräämistä varten

• leikkaustoimenpidettä edeltävä ohjauskäynti 
lääkärillä, hoitajalla tai fysioterapeutilla

• esteettisistä syistä tehtävä pienkirurgia

Aino Hirvonen 
pääluottamusmies
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Kokouskooste

Hallituksen kokous
23.8.2017 Tampere

• Edunvalvonnassa käytiin läpi alueen pääasioita ja todettiin, että kesäaika on sujunut 
rauhallisesti.

• Todettiin, että kaikki Jyty Pirkanmaa ry:hyn yhdistyneet yhdistykset ovat saaneet 
purkautumisselvityksensä tehtyä ja kaikki lopulliset tilitykset ovat valmistuneet.

• Keskusteltiin liiton ansiomerkkien anomisesta jaettavaksi 100-vuotisjuhlissa Tampereen 
Raatihuoneella 2.11.2018.

• Päätettiin pitää ylimääräinen hallituksen talousarviokokous 8.11., koska ensi vuoden 
talousarvio juhlavuoden vuoksi vaatii enemmän paneutumista asiaan.

• Päätettiin pitää yhdistyksen syyskokous 29.11.2017 Scandic Cityssä, Tampereella.

• Huomioitiin tuleva toimiston asunto-osakeyhtiöön tuleva putkiremontti ja sen 
vaikutukset toimintaan.

• Seuraava hallituksen kokous 11.10.2017 Tampere

Kokouskutsu

Huom!
Ilmoittaudu 

27.1lokakuuta 
mennessä!

Kutsu Jyty Pirkanmaa ry:n 
syyskokoukseen
 Aika Keskiviikko 29.11.2017 klo 18.00

 Paikka Scandic Tampere City, Hämeenkatu 1, Tampere

 Kahvitarjoilu Klo 17.30–18.00 

Tarjoilun vuoksi ilmoittautumiset 27.10.2017 mennessä yhdistyksen kotisivuilla  
https://jytypirkanmaa.jytyliitto.net tai puhelimitse yhdistyksen toimistoon 03 212 0269.

Kokouksen asiat
1. Vahvistetaan jäsenmaksut vuodeksi 2018 huomioon ottaen 8 §:n säännökset. 

2. Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien sekä muiden 
luottamustehtävien mahdolliset palkkiot ja matkakustannusten korvausperusteet 
vuodeksi 2018. 

3. Vahvistetaan vuoden 2018 talousarvio ja toimintasuunnitelma. 

4. Valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja tarkastamaan vuoden 2018 tilejä. 

5. Valitaan tarvittaessa jäsenyhdistyksen edustajat ja riittävä määrä varaedustajia Jytyn 
sen vaalipiirin kokoukseen, johon yhdistys kuuluu.  

6. Käsitellään jäsenaloitteet ja hallituksen vastaukset niihin. 

7. Päätetään muista kokoukselle esitetyistä asioista huomioon ottaen yhdistyslain 24 §:n 
määräykset.

Tervetuloa

Hallitus
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Esittelyssä Jytyaktiivi

Yhdistyksen uusi 
aktiivijäsen

Olen Suvi Ståhlberg. Olen ollut jytyläinen 14 
vuotta. Työskentelen kirjastovirkailijana Tampe-
reella, ensimmäiset 12 vuotta pääkirjastossa ja 
nyt toista vuotta Sampolassa. 

Kirjastossa jokainen on tasa-arvoinen yhteis-
kunnallisesta asemasta tai varallisuudesta riip-
pumatta. Oikeus tietoon kuuluu kaikille. Siksi 
valitsin työn kirjastossa ja se on minulle suuri 
kunnia.

Harrastan lenkkeilyä sekä käyn kuntosalilla, 
pilateksessa ja uimassa. Olen naimisissa ja kol-
men lapsen äiti. Iloitsen siitä, että saan ihastella 
maailmaa lasteni kanssa. Nautin yhdessäolosta 
perheen ja ystävien kesken. Innostun helposti ja 
heittäydyn uusiin projekteihin mielelläni. 

 Aloitin kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden va-
raluottamusmiehenä 1.7.2017. On hienoa saada 
olla mukana kehittämässä yhteistä hyvää. Olla 
mukana luomassa tasapainoa työmaailmaan, 
jossa moni työntekijä hakee omaa paikkaansa 
monenlaisten tunteiden siivittämänä. Alati hek-
tisemmin muuttuva yhteiskunnallinen tilanne 
saa haluni ymmärtää erilaisia tilanteita kasva-
maan. Siksi otinkin yhteyttä Jytyn toimistolle ja 
kysyin saanko tulla yhdistyksen toimintaan mu-
kaan. Yhdistyksessä jäsenet otetaan toimintaan 
mukaan mielellään, suosittelenkin jytyläisyyttä 
lämpimästi.

Aurinkoisin syysterveisin  
Suvi

Paikallistiimi VAU eli Valkeakoski- 
Akaa-Urjala
Vetäjä: Maarit Mäkiaho, Valkeakoski,  
hallituksen jäsen
Tiina Juutilainen Urjala
Jaana Jokikoivu-Hiukkamäki Urjala
Jaana Jaatinen Akaa
Satu Kari Akaa
Merja Virta Valkeakoski
Teija Penttinen Valkeakoski

Paikallistiimi KP eli Kangasala-Pälkäne
Vetäjä: Tiina Mäkinen, Kangasala,  
hallituksen jäsen
Tarja Ruukala Kangasala
Leila Wiss Kangasala
Pirjo Tulenheimo Kangasala
Anne Keskinen Kangasala
Tuula Mäntylä Kangasala

Paikallistiimi NHLVY eli Nokia-
Hämeenkyrö-Lempäälä-Vesilahti-Ylöjärvi
Vetäjät: Elina Autio, Nokia ja Raija Vuorinen,  
Hämeenkyrö, hallituksen jäseniä
Tiina-Riitta Rinne Hämeenkyrö
Jaana Kakkonen Nokia
Tuija Mäkinen Vesilahti

Mikä ihmeen Jyty-agentti?
Jyty-agentti on työpaikan yhteyshenkilö, joka neuvoo jäseniä 

perusasioissa ja auttaa yhteyden luomisessa yhdistyksen 
toimistoon. Jyty-agentit osallistuvat myös paikallistiimiin, joka 

järjestää paikallista toimintaa jäsenille. Agentti on siis yhdistyksen 
kasvot työpaikalla ja omalla paikkakunnalla.

Keitä he ovat tällä hetkellä? 

Paikallistiimi Tampere
Vetäjät: Arja Kvist ja Laura Kauhala-Ala-Kapee,  
hallituksen jäseniä
Sari Suokas Sote  
Sanni Koppanen koulut  
Lauri Erma   konsernihallinto ja Koppari
Aino Hirvonen  Sote, pääluottamusmies  
Suvi Ståhlberg kulttuuri- ja vapaa-aika,  
 kirjastot

Paikallistiimi Tampere-Yhtiöt
Vetäjät: Sirkka Vienola, PSHP ja Sirpa 
Nieminen, TAMK, hallituksen jäseniä
Siri Vienola PSHP
Tuula Jaskari-Malinen Seniorit

Haluatko mukaan Jyty-agentiksi?
Jyty-agentteja tarvitaan vielä lisää. Agentteja 
puuttuu mm. seuraavilta paikkakunnilta: 
Pälkäne, Lempäälä, Ylöjärvi ja lisäksi eri 
toimialueilta Tampereella ja Tampere-Yhtiöissä. 
Tampere-Yhtiöihin kaivataan agentteja myös 
yksityisistä yrityksistä, joissa meillä on jäseniä. 

Tule rohkeasti mukaan kivaan porukkaan!  
Osata ei tarvitse – kaiken oppii aikanaan!

Lisätietoja: puheenjohtaja@jytypirkanmaa.fi

Ajankohtaista

psst...
Tulossa avoimet 
ovet yhdistyksen 

toimistolla glögin ja 
pipareiden merkeissä. 

Seuraa ilmoittelua 
nettisivullamme.
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Senioritoiminta

Reuharinniemen lapinrauniot

Senioritoiminta

Retki Turkuun
Senioreiden kevätretki suuntautui toukokuus-
sa Turkuun. Matka Tampereelta taittui bussis-
sa iloisen puheensorinan siivittämänä. Opas oli 
linja-autoasemalla vastassa. Matka jatkui välit-
tömästi Luostarinmäelle, jossa opas kertoi mie-
lenkiintoisia asioita menneen ajan asuinympä-
ristöstä. Tuntui kuin olisimme olleet juuri siinä 
hetkessä. Niin osaavasti ja kiinnostavasti opas 
asioista ja taloissa asuneista henkilöistä kertoi. 
Moni meistä muistelikin omaa lapsuuttaan ja ko-
tejaan maalla. Meillä senioreillahan ei muistot 
ole ihan ”nykyhetkeä”.

Aikaa käsityöläismuseossa olisi saanut kulu-
maan enemmänkin, mutta nälkä ilmoitti jo ole-
massa olostaan. Lounasta söimme suositussa 
Julinia ravintolassa ns. pitkän kaavan mukaan. 
Ruoka oli todella hyvää. 

Ruokailun jälkeen osa lähti oppaan kanssa 
ihastelemaan nähtävyyksiä ja osa kävi mm. 
kauppahallissa ja torilla.

Kotimatkalle lähdimme iloisella mielellä onnis-
tuneen ja meille niin mukavia muistoja antaneen 
päivän jälkeen. Paluumatkallekin vielä energiaa 
riitti. Matka taittui rattoisasti senioriälypäätä tie-
tokilpaillen. 

Kiitos erittäin hyvän, ammattitaitoisen oppaan 
ja rennon ja huippuhyvän matkaseuran retki oli 
erittäin onnistunut. Lähdemme toistekin omaksi 
iloksemme ja virkistymään. Onhan meillä senio-
reilla aikaa.

Mukana olleiden ajatuksia ja kokemuksia kokosi 
Tuula, joka ei päässyt retkelle.

Elokuun tapaaminen
 
Keskustorin Munkkikahvila täyttyi vilkkaasta keskustelusta ja naurusta. Vaihdettiin kuulumisia, 
parannettiin maailmaa ja muisteltiin erittäin hyvin onnistunutta Turun retkeä ja mielenkiintoista 
käyntiä Reuharinniemen lapinraunioilla. Pohdittiin myös syksyn toimintaa. Esille nousi ajatus, 
että jokaisella tapaamisella olisi jokin teema, jonka joku meistä suunnittelee ja toteuttaa.

Syyskuun tapaaminen
 
Kuulimme Maryn mielenkiintoisen matkakertomuksen, joka suuntautui kesällä Norjaan. Matka 
oli täysin omatoiminen matka ja oli onnistunut ongelmitta. Tämän myötä itse kukin innostui 
muistelemaan eri puolille maailmaa tehtyjä matkojaan. Tästä keskustelu pikkuhiljaa antoi kipi-
nän keskustelulle mistä päin Suomea olemme kotoisin. Muisteltiin kunkin alueen erikoispiirteitä 
ja miten ne ovat elämässä meihin vaikuttaneet. Todella mielenkiintoista. 

Tervetuloa tapaamisiin myös uudet kannatusjäsenet! 
Tuula Jaskari-Malinen

Kesäkuun sateisena päivänä pieni seniorien ryh-
mä tutustui Reuharinniemessä oleviin lapinrau-
nioihin. Asiantuntevana oppaanamme oli Terttu 
Nordström. Hän toimii Lapinraunioiden adoptoi-
jat ry:ssä. Tutkimusten perusteella kyseessä on 
hautaröykkiö, johon on haudattu kaksi tai kolme 
ihmistä. Röykkiö ajoittuu rautakauden lopulle. To-
dennäköisesti ennen lapinraunioiden rakentamis-
ta on paikalla sijainnut pieni lyhytaikainen pyyn-
tileirityyppinen asuinpaikka, joka ajoittuu joko 
kivikauden lopulle tai varhaiselle pronssikaudelle.

Reuharinniemen lapinrauniot sijaitsevat met-
säalueella Tampereen Lentävänniemen kaupun-
ginosan Reuharinniemen eteläkärjen pohjois-
rannalla avokalliolla noin 30 metrin etäisyydellä 
rannasta. Kun siirrytään pois kevyenliikenteen 
väylältä, niin maastokin muuttuu hieman haas-
tavammaksi. Polkuja on kyllä runsaasti, mutta 

välillä pitää kierrellä märimpiä kohtia sekä puun 
juurakoita. 

Alue on kauniiden maisemien ympärillä Näsi-
järven rannalla. Laakeilla rantakallioilla on usei-
ta paikkoja vaikkapa grillata makkaraa. Tämä 
osa järveä on puhdistunut vauhdilla ja luonnon 
järjestämiä uintipaikkoja on rannoilla runsaasti. 
Lapsiperheitä ja koiranulkoiluttajia alueella nä-
keekin usein.

Me mukana olleet emme olleet aiemmin kuul-
leet mitään lapinraunioista. Mielenkiintoista his-
toriaa löytyy lähiympäristöstäkin. Aina ei tarvit-
se lähteä ”merta edemmäs kalaan”. Kannattaa 
käydä tutustumassa.

Kiitos Tertulle mielenkiitoisesta opastuksesta! 
Tuula Jaskari-Malinen
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Mitä tuli tehtyä

Virkistystä ja opiskelua 
Tuurissa 15. -17.9.2017

Jytyliiton Länsi-Suomen alue järjesti viikonlopun yhdistyspäivät 
tällä kertaa Tuurissa. Juuri siellä, televisiostakin tutussa Kyläkaupan 
hotellissa. Yhdistyspäivät on tarkoitettu yhdistyksen aktiivitoimijoille 

koulutus- ja virkistystilaisuudeksi.

Jyty Pirkanmaan porukka lähti matkaan jo per-
jantaina. Aamuvarhaisella kömmimme bussiin 
kuka miltäkin pysäkiltä ja Ylöjärven kauppa-
keskus ELO:ssa olivat jo kaikki matkaan lähtijät 
päässeet mukaan. Takapenkkiläiset suunnitteli-
vat jo tiiviisti oman paikallistiimin asioita. Muka-
na oli viikonlopun aikana yhdistyksestä hallituk-
sen jäseniä, luottamusmiehiä ja paikallistiimien 
Jyty-agentteja. Agenteista kerrotaan enemmän 
toisaalla lehdessä.

Tuurissa meitä odotti maittava lounas ja jälkiruo-
kakahvien aikana saimme kuulla Kyläkaupan esit-
telyn kuvien kera. Oli mielenkiintoista kuulla, että 
Vesa Keskisen isoisän isoisä oli Töysässä kulku-
kauppiaana ja isoisä aloitti pienen paikalliskaupan 
pidon rakennuksessa, joka siis vieläkin sisältyy 
Keskisen Kyläkauppaan. Remonttia on tehty vuo-
sien varrella ja joka kerta Tuurissa näkee jotain 

uutta. En tiedä, ovatko ne tavarat sen halvempia 
kuin muuallakaan, mutta itse paikka on elämys.

Perjantaina pidimme myös Jyty Pirkanmaan 
omaa koulutusta ja kokousta. Kävimme läpi, 
miten paikallistiimien toiminta on lähtenyt käyn-
tiin ja miten Jyty-agentit ovat saaneet jalansijaa 
omalla maallaan. Suunnittelimme ns. agentti-
käsikirjaa ja majoituimme Onnentähti-hotelliin. 
Huoneet olivat Keskisen tyyliin isot ja upeat. 
Esittelyn aikana saimme kuulla, että kaikkien 
huoneiden kattokruunut ja matot on tehty pai-
kanpäällä. 

Lauantaina ohjelmassa oli liiton järjestämää 
koulutusta. Saimme kuulla mm. Juha Heikka-
lan mukaansatempaavan luennon mielekkäästä 
yhdistystoiminnasta. Heikkala on toiminut 20 
vuotta yhdistysten ja järjestöjen kanssa sekä 

tutkinut järjestötoimintaa, muutakin toki kuin 
ammattiyhdistystoimintaa. Heikkala piti myös 
ns. akvaariokeskustelun järjestöasioista. Ak-
vaariopaneeliin osallistui kolme yhdistysaktiivia. 
Ajankohtaisista asioista kertoivat myös liiton pu-
heenjohtaja Maija Pihlajamäki ja alueasiamies 
Satu Leivonsalo.

Painopisteinä viikonlopun toiminnassa olivat 
erilaiset workshopit, joista jokainen paikallaolija 
sai valita kolme erilaista.  Valittavana oli jäsen-
hankintaa, nuorisotoimintaa, somenäkyvyyttä, 
edunvalvontaa, yhdistysfuusiota ja vuosikellon 
suunnittelua. Kaikki mielenkiintoisia ja tärkeitä 
aiheita. Itse kävin keskustelemassa yhdistys-
fuusiosta enemmänkin antavana osapuolena eli 
kertomassa, miten meidän Jyty Pirkanmaa syn-
tyi. Lisäksi kävin etsimässä uutta virtaa nuoriso- 
ja opiskelijatoimintaan ja sainkin hyviä vinkkejä 
muiden yhdistysten edustajilta. Lisäksi poikkesin 
vielä somenäkyvyyden pariin. Olimmekin sopi-
neet jo perjantaina, että yhdistyksen osallistujia 
on jokaisessa workshopissa, joten saamme pu-
rettua ajatuksia myöhemmin ja saamme yhdis-
tykselle kaiken hyödyn viikonlopusta.

Lauantai-iltana iltapalan jälkeen osalla po-
rukasta alkoi uni painaa jo silmää, mutta osa 
suuntasi ”Back to 80’s” eli Tuurin nuorisoseuran-
talolle, jossa tunnelmaa piti yllä Pauli Hanhiniemi 
orkestereineen. Villin, mutta virallisesti todista-
mattoman, huhun mukaan osa porukasta olisi 
autoillut Saarijärvelle tanssimaan Neljän Suoran 

tahtiin. Mutta tätä emme todella voi virallisesti 
varmistaa. Kaikesta huolimatta sunnuntaiaamu-
na kaikki pääsivät ajoissa taas mukaan works-
hopeihin.

Shoppailuakaan ei unohdettu ja vielä sunnun-
taina ennen bussin lähtöä viimeiset ostokset ha-
ettiin kaupoista. Keskisen Vesaa ei koko viikon-
lopun aikana näkynyt. Olisiko iso ja innostunut 
porukka ujostuttanut? 

Jos jotain positiivisen negatiivista täytyy vii-
konlopusta löytää, niin hotelli sijaitsee toisella 
puolella isoa hehtaarihallia ja meidän ruokapaik-
kamme (mm. lounas) aivan toisessa päässä. 
Kun tähän lasketaan vielä se, että ruokapuoti 
oli hotellin päässä ja tavarapuoti siellä toisessa 
päässä ja kokoustilat hotellissa. Jokaisella tauol-
lahan piti ehtiä vähän shoppailemaan tai käydä 
syömässä, niin ainakin oma aktiivisuusrannek-
keeni lauleskeli iloisena, kun askelia kertyi mo-
nin verroin normaaliviikonloppua enemmän sii-
tä monta kertaa päivässä edestakaisin ja taas 
edestakaisin kävelystä.

Kaiken kaikkiaan yhdistyspäivät ovat aina ol-
leet hieno juttu ja niin ne olivat nytkin. Kannat-
taa siis alkaa yhdistysaktiiviksi ja päästä mu-
kaan kivoille reissuille. Yhdistysaktiivi kuulostaa 
kovin isolta ja hienolta, mutta mukaan pääsevät 
siis myös esim. Jyty-agentit.

Kirsi Kuukkanen
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Heinävedeltä Palokin kylästä tilan, jonne nunnat 
muuttivat 1946.

Luostarin päivät täyttyvät arkiaskareista, toi-
meentulon hankkimisesta ja hengellisen elämän 
harjoittamisesta. Arkiset askareet vaihtelevat 
esimerkiksi keittiötöistä siivoamiseen. Talvella 
toimeentuloa hengellinen yhteisö saa kynttilöi-
den valamisesta, kesällä sitä puolestaan tuo mat-
kailu. Tällä hetkellä nunnia on alle kymmenen.

Mitä tuli tehtyä

Valamon ja Lintulan luostarit
Kiireettömyys kutsuu Valamoon
 
Yhdistyksen retki kesäkuussa Valamon munkki-
luostariin ja Lintulan nunnaluostariin oli onnistu-
nut myös sään suhteen. Ilma oli aurinkoinen ja 
lämmin. Päällimmäisenä on jäänyt mieleen rau-
ha ja seesteisyys, joka ikään kuin leijui alueen 
päällä. Sen tunnisti heti kun saavuttiin luostarin 
alueelle.

Nautittuamme herkullisen lounaan Kahvila Ra-
vintola Trapesan noutopöydästä meitä odottikin 
jo opas luostarikierrokselle. Saimme tiiviin ja 
mielenkiintoisen tietopaketin Valamon historias-
ta samalla kun saimme ihailla ympärillä olevaa 
kaunista luontoa. Opas korosti sitä, että Heinä-
veden Valamon luostari on jatkumo Laatokan 
luostarille, joka evakuoitiin talvella 1939–1940. 
Sodan seurauksena lähes kaksisataa munkkia 
joutui jättämään luostarin. He asettuivat ensin 
Keski-Suomeen Kannonkoskelle ja sieltä kesäl-
lä 1940 Heinäveden Papinniemen kylälle, mistä 
luostari osti Saatamoisen kartanon uudeksi luos-
tarin paikaksi.

Iltapäivällä oli vielä Viinehtimö -kierros mais-
tiaisineen, joka oli todella mielenkiintoinen. 
Oppaana oleva munkki kertoi meille viinin val-
mistuksesta huumori silmäkulmassa. Suoma-
laiset luostariviinit on valmistettu suurella an-
taumuksella Valamossa Heinävedellä. Valamon 
jälkiruoka-, kuohu-, puna- ja valkoviinit sekä 
liköörit ovat kaikki kypsyneet ja saaneet luon-
teensa luostarin rauhassa ja hiljaisuudessa. 
Useissa seurakunnissa ehtoollisviininä käytettä-
vä Valamon Kirkkoviini kypsytetään ja tuotetaan 
Valamossa. Valamon viini on odotettu tuliainen, 
arvostettu lahja ja suosittu tapa juhlistaa kotiin-
paluuta. Illalla oli vielä ennakkoon varanneille 
tunnelmallinen ”Valamolainen ilta” monine herk-
kuineen.

Luostari on siellä kilvoittelevan veljestön koti. 
Vierailleen Valamo tarjoaa elämyksiä ympäris-
tössä, jolle ei löydy vertaa muualta. Moni tulee 
luostariin hiljentymään ja osallistumaan sen 
päivittäiseen jumalanpalveluselämään. Vähin-
tään yhtä moni saapuu luostariin rentoutumaan 

luonnossa liikkuen, viettämään aikaa perheen 
ja ystävien seurassa tai oppimaan uusia taitoja 
Valamon kansanopiston kursseilla. Turismi onkin 
luostarille tärkeä tulonlähde viinien lisäksi. Luos-
tari on myös suosittu juhla-, kokous- ja semi-
naaripaikka.

Valamossa on pysyvä historiallinen näyttely, 
jota on uudistettu. Nähtävillä on esimerkiksi 
ensimmäistä kertaa Sergein ja Hermanin ikoni, 
joka löytyi vanhan päärakennuksen seinältä. 
Esillä oleva näyttely esitteleekin läpileikkauksen 
luostarielämän arkisesta työnteosta sekä kirkol-
lisesta elämästä 1700-luvulta nykypäivään.

Lintulan nunnaluostari
 
Nautittuamme lauantaiaamulla runsaan aamiai-
sen matkamme suuntautui Lintulan nunnaluos-
tariin. Tutustuimme pikaisesti luostariin. Luostari 
on pieni ja vaatimattomampi verrattuna Vala-
mon luostariin. 

Lintulan nunnaluostari Heinävedellä Etelä-Sa-
vossa on hiljaisuuden tyyssija. Luostari perus-
tettiin Kivennavalle Karjalankannakselle vuon-
na 1895. Talvi- ja jatkosota muutti Lintulankin 
asukkaiden elämän. Lähes viisikymmentä nun-
naa pakeni sotaa. Heti sodan jälkeen hengelli-
sen yhteisön onnistui hankkia omistukseensa 

Paikallistiimi Nokian Keilaamolla  
Jyty Pirkanmaan NHLVY-tiimi (Nokia, Hämeen-
kyrö, Lempäälä, Ylöjärvi ja Vesilahti) pisti oman 
toimintansa näyttävästi käyntiin kokoontumalla 
Nokian Keilaamolla 8.6.2017. Ilta oli täynnä jy-
tymäistä energiaa.

Ensimmäisen kokoontumisen suunnittelu aloi-
tettiin tiimin agenttien palaverilla toukokuun 
kolmas päivä. Uusien tuttavuuksien luominen 
oli luontevaa kuten aina, kun jytyläisiä kohtaa 
toisiaan. Agentit sopivat ensimmäisestä tiimin 
kokoontumisesta Nokialle ja jatkossa tulemme 
vierailemaan kaikkien tiimin kuntien mukavissa 
kohteissa vuorovuosin. Tarkoituksena on uuden 
yhdistyksen myötä tutustua laajemmin toisiim-
me paikallistasolla. Ideoita seuraavistakin ko-
koontumispaikoista jo heiteltiin ilmaan.

Nokian Keilaamon kutsun otti vastaan tiimin 
alueen 18 Jyty Pirkanmaan jäsentä. Mukaan 
saimme pelikaveriksemme myös Järvelän Ollin 
aluetoimistolta. Keilapallot saivat kyytiä kon-
kareiden ja aloittelijoiden käsissä. Keilaamon 

työntekijä ystävällisesti sekoitti tutut ja tun-
temattomat keskenään pelikavereiksi ja pelin 
tiimellyksessä vaihdettiin samalla kuulumisia. 
Koko keilahalli oli varattu meille tunnin ajaksi. 
Siinä ajassa ehti tulla monta niin täyskaatoa 
kuin rännivieritystäkin. Tärkeintä ei ollut pistei-
den kerääminen vaan hauska yhdessäolo ja toi-
siimme tutustuminen, mihin keilaaminen antoi 
hyvät puitteet.

Keilaamisen jälkeen nautimme yhdessä mauk-
kaat ruoka-annokset. Ruokapöytäseuraksikin 
sekoitimme porukan niin, että kaikkiin pöytiin 
tuli väkeä eri kunnista. Oli hyvä verkostoitua ja 
nauttia mukavasta seurasta. Koko mukavan illan 
tarjosi NHLVY:n jäsenille Jyty Pirkanmaa. Illan 
päätteeksi Olli oli varannut kaikille jytymäisiä 
lahjoja jäsenyydestä hienossa yhdistyksessä. 
Innolla odotamme seuraavaa tapaamista ensi 
vuoden kohteessa!

Tunnelmia kirjasi kaikkien puolesta  
Tuija Mäkinen, Vesilahden agentti
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Kotimatkalla poikkesimme vielä pikaisesti Pan-
dan tehtaanmyymälässä tuliaisherkkujen han-
kintaan.

Matkamme onnistumiseen vaikutti osaltaan 
erittäin ammattitaitoinen kuljettajamme. Lämpi-
mät kiitokset hänelle.

Tuula Jaskari-Malinen
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Cats-musikaali

Mitä tuli tehtyä Mitä tuli tehtyä

Cats-musikaalin arvostelut ovat olleet ylistäviä. 
Musikaalin nähneenä tähän on helppo yhtyä.  Oli 
todella upea esitys lauluineen ja koreografioi-
neen. Näyttelijät ammattitaitoisia, jotka todella 
eläytyivät rooliinsa; energisiä kissoja lavan täy-
deltä. Erityisesti Ritva Jalosen liikuttava tulkinta 
Memory-kappaleesta oli loistava. Mainitsemisen 
arvoinen roolisuoritus on myös keskeisenä ker-
tojahahmona Risto Korhosen rotan rooli. Musi-
kaali tapahtuu ikään kuin rotan unessa. Rotta 
uneksii olevansa kissa. Rotan rooli on lisätty 
Tampereen versioon. Sitä ei ole alkuperäisessä 
Cats-musikaaliformaatissa. 

Muista roolisuorituksista nostaisin esiin Tero 
Harjuniemen ja Helena Rängmanin kohtauksen, 
jossa vanha teatterikissa Gus muistelee, unoh-
tamatta Lari Halmeen tulkintaa Runtunranttu 
rokkikissana.

Tampereen Teatterille oli myönnetty lupa val-
mistaa tästä maailmankuulusta musikaalista 
oma, ainutlaatuinen versio! Tilaisuuteen tarttui 

ohjaaja Georg Malvius. Hän on aiemmin ohjan-
nut Tampereen Teatterille yleisön ja kriitikkojen 
rakastamat menestysmusikaalit, Les Misérables 
ja Sugar – Piukat paikat. 

Cats-musikaali on ilmiö. Sen on vuoden 1981 
ensi-illan jälkeen nähnyt lähes 80 miljoonaa kat-
sojaa ympäri maailman. Musikaalin kohokohta, 
Barbara Streisandinkin tulkitsema Memory on 
edelleen yksi kauneimmista ja tunnetuimmista 
musikaalisävelmistä. Vaikka Cats on suurmenes-
tys maailmalla, se on tehty Suomessa aiemmin 
vain kaksi kertaa, vuonna 1986 Helsingin kau-
punginteatteriin ja vuonna 2007 Lahden kau-
punginteatteriin.

Suosittelen lämpimästi.

Kulttuuriterveisin 
Tuula Jaskari-Malinen

Sihteeri- ja hallintotyön 
opintopäivät 20.–21.5.2017
Jytyn vuotuiset Sihteeri- ja hallintotyön opinto-
päivät olivat 20.–21.5.2017 Helsingissä hotel-
li Presidentissä. Osallistujia oli ympäri Suomen 
päälle 60. Eteläiseen Suomeen oli saapunut 
kesä.

Sihteerityön ammatilliset opintopäivät ovat 
hyvä keino tavata kollegoita, joiden kanssa voi 
verkostoitua. Jytyn opintopäivät ovat erittäin 
hyvin järjestettyjä ja monipuolisia. Opintopäivil-
lä saa päivitettyä ja uutta tietoa omaan ammat-
tiin liittyvistä asioista. Jytyn yhdistys maksaa 
jäsentensä koulutuksen. Liitto korvaa matkat 
edullisimman matkustusmuodon mukaan. Il-
moittautuminen käy kätevästi jässärin kautta tai 
ilmoittautumislomakkeella.

Lauantain aamukahvin jälkeen Jytyn kehitys-
johtaja Mika Periaho avasi opintopäivät. Työ-
terveyspsykologi Tuomas Grönman luennoi ai-
heesta Hyvinvointi ja hyvät suoritukset. Itsensä 
motivoinnin, itseluottamuksen ja ajattelun hal-
lintataidot ovat tärkeitä. Luento oli mielenkiin-
toinen ja herätti ajatuksia. Maittavan lounaan 
jälkeen Jytyn ammattialatyöryhmä teki ammat-
tialatoimintaa tutuksi ryhmäkeskusteluin. Kes-
kustelut olivat monipuolisia, mikä ilmeni ryhmä-
töiden purun yhteydessä.

Kahvitauolta jakauduimme kahteen ryhmään 
eli hallinnon sihteerit ja osastonsihteerit. Hallin-
non sihteereillä oli aiheena Case paperiton Van-
taa, jota luotsasi Vantaan kaupungin kirjaamon 
palveluesimies Jaana Immonen. Osastonsihtee-
reille luennoi varatuomari Irma Pahlman Potilaan 
tietoturvan ja potilasasiakirjojen käsittelystä lain 
muuttuessa 2018. Irma Pahlman on todellinen 
asiantuntija lakiasioissa. Aiheen ongelmana oli, 
että lainmuutoksen voimaantulosta ei ollut vie-
lä varmuutta. Hän avasi lain valmistelua, mutta 
uutta tietoa ei tästä asiasta vielä saatu, joten 
jäimme odottamaan seuraavia opintopäiviä.

Sunnuntaiaamuna Reidar Wasenius harjoitutti 
meillä aivobiccia. Reidar Waseniuksen esitykset 

ovat humoristisia ja mukaansatempaavia. Yh-
dessä hänen dioistaan oli sanottu, että monen 
asian tekeminen yhtä aikaa on hyödyllinen tai-
to. Sitten pitikin miettiä, osaanko tarvittaessa 
keskittyä vain yhteen asiaan. Se ei olekaan ihan 
helppoa. Viimeisenä esiintyjänä oli näyttelijä ja 
yrittäjä Satu Silvo. Hänen aiheenaan oli Toimiva 
työyhteisö -koulutus.

Kannatti viettää kesälämmin viikonloppu opin-
topäivillä. Keskusteluissa toivottiin, että opinto-
päivät voitaisiin joskus järjestää myös arkipäi-
vinä. Koulutus on aina hyödyllistä ja suosittelen 
osallistumaan myös Jytyn järjestämiin koulutuk-
siin, jotka eivät kalpene isojen koulutusfirmojen 
rinnalla.

Anneli Korja
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Syyspäivät Kajjaanissa  
8.–10.9.2017

mutta iltapäivällä aurinko jo kävi kurkistamassa 
pilven raosta. Alkujumppa, josta jäi mieleen kar-
hu ja puolukoiden poimija, oli erityisen hauska 
– jumpan vetäjän valinta oli onnistunut. Järjes-
tävä taho oli nähnyt paljon vaivaa ja kehitellyt 
valittavaksi monenlaisia lajeja, jotka oli nimetty 
Kajaanissa vaikuttaneiden henkilöiden mukaan: 
Heikki Savolaisen lavis, Kaenuulainen tiimirata 
neljän henkilön joukkuein, Eino Pitkäsen biljardi, 
Eino Leinon minigolf (osallistuin), Ilmari Kiannon 
keilaus, Renforsin heitot, Ärjän saaren ranta-
lentis (tähänkin löytyi osallistujia kelistä huoli-
matta, lämmin vaatetus auttoi), digikierros pyö-
räillen tai kävellen (osallistuin), Pietari Brahen 
perinteinen kaupunkikierros oppaan kera, Urho 
Kekkosen köydenveto 3–4 henkilön joukkuein. 
Lisäksi oli vielä saappaanheittoa. Lajien suori-
tuspaikoilla apuna olivat Kajaanin ammattikor-
keakoulun liikunnanohjaajaopiskelijat. Ensiapu-
henkilökuntana toimi sairaanhoitajaopiskelijoita. 
Iltapäivällä jaettiin palkinnot, minkä jälkeen sai 
osallistua vielä Elias Lönnrotin karaokekisaan. 
Lauantai-illan kevennyksenä oli Paluu 80-luvulle 
-kasaribileet. Siellä palkittiin paras asu.

Sunnuntaiaamuna kymmeneltä Kajaanin ev.lut. 
seurakunnan kappalainen Jukka Kekki piti meille 
aamuhartauden hotellissa. Hän oli hyvin pereh-
tynyt Jytyn toimintaan ja puhui sen mukaises-
ti. Hartauden jälkeen oli aika sanoa näkemiin. 
Maija Pihlajamäki piti lyhyen puheen, jossa hän 
kertoi ensi vuonna Tampereella järjestettävien 
syyspäivien olevan viimeiset tässä muodossa. 
Tilalle ollaan kehittelemässä jotain aivan uutta. 
Maijan puheen jälkeen syyspäivien jalkapallo-
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kapula luovutettiin Jyty Pirkanmaan edustajille 
Hilkka Niinimäelle ja Anneli Korjalle. Päättäjäi-
siin ilmoittautuneille annettiin kotiin viemisenä 
kajaanilainen tervaleipä.

Keskustelin vielä ennen kotiin lähtöä syyspäi-
vätiimin puheenjohtajan Satu Härkösen kanssa. 
Hän lähetti terveisiä ja hyviä vinkkejä Pirkan-
maan Jytyn syyspäivien järjestäjätiimille. Seu-
raavat ja viimeiset Jytyn syyspäivät ovat siis 
Tampereen Pyynikillä 7.–9.9.2018. 

Tervetuloa joukolla osallistumaan!

Anneli Korja

Jytyn syyspäivät vietettiin Kajaanissa tai kainuu-
laisittain Kajjaanissa syyskuun toisena viikonlop-
puna. Mitä parhaimmat kiitokset kajjaanilaisille 
eli Jyty Kainuu ry 511:lle, jotka järjestivät tämän 
vuoden syyspäivät. Ohjelmalehtiseen painettua 
Maija Pihlajamäen tervetulojuttua lainaten ”Ka-
jjaannissa oli ennen kolme j-kirjainta, mutta 
sitten he päättivät antaa yhden Jojensuuhun”. 
Kajaanilaiset ovat ystävällisiä ja hauskoja. Kau-
niissa Kajaanin kaupungissa on useita patsaita ja 
muistomerkkejä, muun muassa Urho Kekkosen 
patsas – juuri se, joka ei ole näköispatsas.

Hotelli Kajanus toimi syyspäivien päämajana. 
Siellä ilmoittauduttiin ja majoituttiin. Perjantaina 
STTK:n puheenjohtaja Antti Palola ja Jytyn pu-
heenjohtaja Maija Pihlajamäki pitivät ajankoh-
taiskatsauksen edunvalvonnasta ja muutoinkin 
valottivat, missä Suomen talous menee ja mitä 
on odotettavissa palkkarintamalla. Verotusta 
hieman kevennetään ja se taas kompensoi muita 
palkasta pidätettäviä kulukorotuksia. Ostovoima 
taitaa näin ollen jäädä ±0. Jyty aloittaa sopimus-
neuvottelut marraskuussa. Sote sekoittaa pak-
kaa, joten vielä ei tiedetä tuleeko sopimuksesta 
vuoden vai kahden mittainen.

Perjantai-ilta jatkui nuorten omalla kokouk-
sella, jonka jälkeen oli bileitten vuoro. Myös 
Jormuan lavatansseihin oli halukkaille kuljetus 
mennen tullen.

Lauantaina oli avajaisten ja liikunnan vuoro Ka-
jaanin liikuntapuistossa, missä oli aivan uunituo-
re tekonurmi. Aamupäivällä sataa tihuutteli, 

Mitä tuli tehtyä
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TAPAHTUMIEN PERUUTUSEHDOT:
Ilman lääkärintodistusta tai hallituksen hyväksymää pätevää syytä peruuttaminen tai 
peruuttamatta 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.

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

Päivä Jäsenlehtien 
aikataulu

Aineis to-
päivä

Lokakuu Hallituksen kokous 11.10.

Marraskuu Pulkkinen, Komedia-
teatteri, Tre

10.11. Hallituksen kokous
Syyskokous

08.11. 
29.11. 

Joulukuu Hallituksen kokous 13.12. Jäsenlehti 5/2017 
ilmestyy 11.12. 
alkavalla viikolla.

3.11.

Tapahtumakalenteri 

Lisätietoja tapahtumista yhdistyksen kotisivuilla: jytypirkanmaa.jytyliitto.net

Tilanne 9.9.2017

Huom! 
Muistathan 

varata tasarahan, 
kiitos!

Tuttuun tapaan 

jäsenetuna leffalippuja
Jäsenet saavat lunastaa Finnkinon leffalippuja käteisellä 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. Leffalippuja saa lunastaa kaksi kertaa vuodessa, kerran keväällä ja kerran syksyllä 
jäsenetuhintaan.

Lunastusajat ja -paikat:

ti 24.10. klo 14.00–18.00 Yhdistyksen toimistolta 
Hämeenkatu 5A, 5.krs, Tampere

24.10. jälkeen Jyty-agentilta erikseen sovittuna  
aikana seuraavissa toimipisteissä: Akaa, Hämeenkyrö,  
Kangasala, Lempäälä, Urjala, Valkeakoski, Vesilahti,  
PSHP/TAYS, TAMK/Teiskontie, Tampere/Sampola,  
Tampere/Sarvis, Tampere/Tietotalo ja Tampere/Virastotalo. 

Agentit ilmoittavat erikseen, minä päivänä ja missä  
he ovat tavattavissa ko. paikkakunnalla.  
Päivitämme jakopaikkoja koko ajan nettisivullemme. 

Liput tulee varata etukäteen nettisivultamme:  
https://jytypirkanmaa.jytyliitto.net/ilmoittautumiset-tapahtumiin/

Hemmotteluhoidot 
ovat uudistuneet

Hemmotteluhoitoihin ei enää varata ryhmäaikoja, vaan jokainen jäsen voi varata itselleen 
hemmotteluhoitokupongin, joita jaetaan eri tapahtumissamme, paikallisten agenttien kautta 
ja yhdistyksen toimistolla sovittuina päivinä. 

Jäsen saa yhden kupongin vuodessa. Jos olet käynyt jo keväällä 2017 
hemmotteluhoidossa, et voi varata tänä vuonna hemmottelukuponkia, mutta saat sellaisen 
ensi vuonna.

Saatuaan kupongin jäsen voi itse varata hoitolasta sopivan hoitoajan. Varatessa tulee 
ilmoittaa käyttävänsä Jytykupongin. Mennessään hoitoon jäsen antaa kupongin ja kuittaa 
käyntinsä, jolloin hoito maksaa hänelle vain 10 euroa. Loppulaskusta huolehtii yhdistys.

Varattavat hoitopaikat:
Kosmetologikoulu Lumoava, Hämeenkatu 24, Tampere, www.lumova.fi

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

Kuponkeja, jotka ovat voimassa 31.12.2017 asti voi varata nettisivultamme  
https://jytypirkanmaa.jytyliitto.net/ilmoittautumiset-tapahtumiin/

Varatun kupongin noutoaika yhdistyksen toimistolta, Hämeenkatu 5A, 5.krs,  
Tampere seuraavina ajankohtina 
ti 24.10. klo 14.00–18.00 (varaus: 22.10. mennessä) 
ke 1.11.2017 klo 14.00 - 18.00 (varaus 30.10. mennessä)

Ilman varausta kuponkia ei voi noutaa. Myös Jyty-Agentit jakavat kuponkeja varanneille 
erikseen heidän ilmoittaminaan aikoina 24.10. jälkeen.

Mikäli sinulla on tiedossa vastaavanlainen hoitola tai yksityinen kosmetologi yhdistyksemme 
alueella, ilmoita siitä palautelomakkeella yhdistyksen puheenjohtajalle, niin käymme 
neuvotteluja aina uusien paikkojen kanssa, jotta jäsenemme pääsevät mahdollisimman 
lähelle koti- tai työpaikkaansa hemmotteluun.

Vuoden 2018 hemmottelukupongit tulevat jakoon alkuvuodesta!
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Tampereen paikallistiimin 
illanvietto pikkujoulun 

merkeissä
Torstaina 2.11.2017 kello 16.00 alkaen 

Paikka: Kaupinojan sauna, Sepontupa,  
Kaupinpuistonkatu 2 (UKK-instituutin takana)

Ohjelmassa: 

• 3–5 km lenkki Kaupin lenkkipolulla

• Saunomista ja uimista

• Ruokailu, muistathan ilmoittaa erityisruokavaliosi/ruoka-
allergiasi.

• Mukavaa yhdessä oloa hyvässä seurassa 

• Joulupukin vierailu: ota mukaasi max 5 euron lahja, jonka 
pitää alkaa J-kirjaimella 

Pysäköinti: Tulotien vasemmalla puolella (oikealla oleva 
lämmitystolpallinen alue on vain UKK -instituutin asiakkaille)

Ilmoittautuminen: 20.10.2017 mennessä kotisivujen kautta

Tervetuloa!

Tulevia tapahtumia

VELJENI VARTIJA -OOPPERA
 

sunnuntaina 18.2.2018 klo 15 
Tampere-talossa

Yksi perhe. Kaksi rintamaa. Ooppera vihasta ja armosta. Väkevä teos 
vuoden 1918 Suomesta ja sisällissodan dramaattisista tapahtumista 

Tampereella.

Olli Kortekankaan säveltämä oppera kuvaa koskettavasti kahden 
eri puolille ajautuvan sisaruksen, Eemil ja Amanda Rossin tarinan. 
Vai kertooko se sittenkin meidän ajastamme tänään, sata vuotta 

myöhemmin, hätkähdyttävine yksityiskohtineen?

Jäsenhinta: 39,50 € Hinta sisältää vain lipun.

Mikäli tilaa jää, ilmoitamme myöhemmin myös ei-jäsenten  
mahdollisuudesta ostaa lippuja hintaan 79 €.

Ilmoittautuminen 31.10.2017 mennessä sekä maksu yhdistyksen tilille:  
Handelsbanken FI14 3131 3001 8500 64. Eräpäivä 31.10.2017.

Liput jaetaan loppuvuodesta erikseen ilmoitettavana päivänä yhdistyksen toimistolta  
ja Jyty-agenttien kautta. Viimeistään liput saa Tampere-talolla esitystä ennen.

Ilmoittautuminen on avoinna.
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Juhlavuosi 2018
Ensi vuonna on yhdistyksemme 100-vuotisjuhlavuosi. Yhdistys on 

perustettu 3.11.1918. Vuosi on myös koko Jytyliiton 100-vuotisjuhlavuosi. 
Yhdistyksemme on siis ollut vuonna 1918 mukana perustamassa 

Jytyliittoa (alunperin Suomen Kunnallisvirkamiesyhdistysten Keskusliitto ja 
myöhemmin Kunnallisvirkamiesliitto, KVL) yhdessä Lahden, Turun, Porin, 
Kuopion ja Vaasan kanssa. Voitte siis uskoa, että ensi vuonna Jytyliitto 
näkyy ja kuuluu. Samoin myös oma yhdistyksemme Jyty Pirkanmaa.

Tulevia tapahtumia

Olemme suunnitelleet ensi vuodelle useita eri-
laisia tapahtumia. Kaikkea ei ole vielä lyöty luk-
koon, mutta muutamia asioita on. Muutenkin 
kannattaa miettiä, miten kalenteriaan täyttää 
ensi vuodelle, sillä yhdistys järjestää paljon eri-
laista toimintaa juhlavuoden aikana. Osa jo van-
hoja tuttuja, osa uusia.

Varmoja tapahtumia ovat 

Sunnuntaina 18.2.2018  Tampere-talossa ”Vel-
jeni Vartija” -ooppera. Olethan muistanut varata 
lippusi?

Viikonloppuna 7.–9.9.2018 Jytyliiton syyspäi-
vät Tampereen Pyynikillä. Järjestelyistä vastaa 
siis tänä vuonna Jyty Pirkanmaa. Syyspäivät 
tulevat olemaan viimeiset tämän kaltaiset syys-
päivät. Luvassa on perinteisesti liikunnallisuutta 
(joko hampaat irvessä tai leikkimielisesti, oman 
valinnan mukaan) sekä muunlaista toiminnalli-
suutta. Lauantaina 8.9. on Jytyliiton järjestämä 
iltajuhla. Syyspäivien aikana julkistetaan myös 
yhdistyksen 100-vuotishistoriikki.

Keskiviikkona 10.10.2018 yhdistyksen juhla-
konsertti Tampere-talossa jäsenistölle. Konser-
tissa esiintyy nimekkäitä laulajia, jotka paljaste-
taan myöhemmin.

Perjantaina 2.11.2018 järjestetään Tampereen 
kaupungin vastaanotto yhdistyksen jäsenille ja 
kutsuvieraille Tampereen Raatihuoneella. Tilai-
suudessa tullaan luovuttamaan ansioituneille 
aktiiveille Jytyliiton kunniamerkkejä.

Näiden lisäksi on tulossa ainakin yksi isompi 
tapahtuma keväällä 2018. Yhdistyksen aktiivit 
kiertävät myös yhdistyksen eri paikkakunnilla 
ja työpaikoilla tapaamassa jäsenistöä vuoden 
aikana. Pyrimme tapaamaan eri työnantajia ja 
keskustelemaan jäsenistön työhyvinvoinnin ja 
jaksamisen merkityksestä muutosten keskellä.

Jytyliitto järjestää myös erilaisia tapahtumia 
vuoden aikana, joten kannattaa seurata ilmoit-
telua ja päivittää sähköpostiosoitteensa jäsenre-
kisteriin. 

Juhlavuoden tiimoilta on yhdistykselle perus-
tettu juhlatoimikunta. Mikäli haluat lähteä mu-
kaan suunnittelemaan tai järjestämään juhla-
vuoden tapahtumia tai haluat mukaan talkoisiin 
vaikka Likkojen Lenkin taukopisteelle tai syys-
päiville, ota yhteyttä. 

Lisätietoja: puheenjohtaja@jytypirkanmaa.fi 
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Tampereen kaupunki

Yhdistyksen luottamus 
miehet 20172018

Toimialue Luottamusmies Varaluottamusmies

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri 
PSHP

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

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

Tampereen ammatti korkeakoulu 
TAMK

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

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

Tampereen kaupunki konsernin 
vakuutuskassa

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

Maria Tuohisto, 03 565 344 57
maria.tuohisto@tampere.fi

Tampereen Vuokra-asunnot Oy Markku Virtanen, 0400 699 908
markku.a.virtanen@tampere.fi

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

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

Lauri Erma, 040 806 2608
lauri.erma@tampere.fi

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

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

Sairaala -ja kuntoutus palvelut, 
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 

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

Toimialue Luottamusmies Varaluottamusmies

Akaan kaupunki (plm) Satu Kari, 040 335 3531 
satu.kari@akaa.fi

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

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

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

Kangasalan kunta

Lempäälän kunta (plm) Marika Mikama, 050 357 1548
marika.mikama@lempaala.fi

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

Nokian kaupunki (plm) Eija Koivu, 050 5991606
eija.koivu@nokiankaupunki.fi

Elina Autio, 040 719 7070
mummeli68@gmail.com

Urjalan kunta (plm) Tuija Näppinen, 040 335 4368
tuija.nappinen@urjala.fi

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

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

Vesilahden kunta (plm) Tuija Mäkinen, 0400 834 638
tuija.makinen@vesilahti.fi

Merja Vallin
merja.vallin@vesilahti.fi

Ylöjärven kaupunki (plm) Anne Kovero, 040 133 1435
anne.kovero@ylojarvi.fi

Yhdistyksen hallitus ja  
toimihenkilöt 20172018

PUHEENJOHTAJA  VARAPUHEENJOHTAJA
Kirsi Kuukkanen  Aino Hirvonen
044 025 1269  040 801 2772 
puheenjohtaja@jytypirkanmaa.fi  aino.hirvonen@tampere.fi

VARSINAINEN JÄSEN  VARAJÄSEN

Elina Autio Samuliina Tukiainen
040 719 7070 040 706 0597
mummeli68@gmail.com samuliina.tukiainen@ 
 nokiankaupunki.fi

Aino Hirvonen Sari Suokas
040 801 2772 040 806 2284
aino.hirvonen@tampere.fi sari.suokas@tampere.fi

Laura Kauhala-Ala-Kapee Marja Rousio
040 801 2602 040 704 5884
laura.kauhala-ala-kapee@tampere.fi marja-riitta.rousio@tampere.fi

Arja Kvist Marja Löytökorpi 
040 800 4824 040 718 7033 
arja.kvist@tampere.fi marja.loytokorpi@tampere.fi 

Maarit Mäkiaho Heli Rautanen 
040 721 2706  0400 718 664
maarit.makiaho@valkeakoski.fi  heli.rautanen@jytyliitto.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

Tarja Ruukala Pirjo Tulenheimo
040 133 6643 040 133 6723
tarja.ruukala@kangasala.fi pirjo.tulenheimo@kangasala.fi

Sirkka Vienola  Anneli Korja
03 311 693 98 03 311 679 88
sirkka.vienola@pshp.fi  anneli.korja@pshp.fi

Raija Vuorinen Tiina-Riitta Rinne
050 409 8920 050 303 789
raija.vuorinen@hameenkyro.fi tiina-riitta.rinne@ 
 hameenkyro.fi

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



Värikästä
syksyä 
jäsenille!


