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Jäsenlehti 5/2016 ilmestyy joulukuussa.

Aamulla verhot avatessa näkyy ulkona kaunis
syksyinen väriloisto. Syysväsymys painaa hieman
silmää, mutta meillä on Suomessa onni ”omistaa”
neljä vuodenaikaa, jokainen omalla tavallaan
kaunis. Kahvikuppi kädessä jään ihailemaan kauniita puiden lehtiä kuulaassa syysaamussa.
Syksyyn kuuluu myös työelämässä monia asioita. Kesätuuraajat ovat palanneet kouluihin ja
vakiväki on pääsääntöisesti työssä lomakauden
loppuessa 30.9. Voisiko peräti sanoa, että rutiinit
ovat palanneet? Kesätapahtumien järjestelyt ovat
loppuneet ja kesämökkejä laitetaan talviteloille.
Koulut ja päiväkodit ovat aloittaneet omat kautensa ja työpaikoilla kokoukset alkavat taas täyttää kalentereita. Olen itse sitä mieltä, että syksy
on työelämän kiireisintä aikaa. Alamme valmistautua talveen ja vuodenvaihteen muutoksiin.

Puheenjohtajan
palsta

Tätä kirjoittaessani elämme jännittäviä aikoja
Jytyn liittovaltuustovaalien osalta. Ehdokkaita ilmoittautui määräpäivään mennessä 82. Valtuutettuja tullaan valitsemaan 43 ja heille yleisvarajäseniä puolet valtuutettujen määrästä. Lehden
ilmestyessä te jäsenet olette sanoneet painavan
sananne ja valtuutetut on valittu Jytyn historian
ensimmäisellä suoralla, sähköisellä jäsenvaalilla.

tärkeä henkilö jäsenille ja liitolle. Hän tietää paikallisella tasolla, miten muutokset vaikuttavat ja
viestii siitä molempiin suuntiin. Siksi on tärkeää,
että jokaisella työpaikalla olisi Jytyn luottamusmies, jos sellainen on mahdollista työpaikalle
asettaa. Luottamusmiehen asettaminen riippuu
työntekijöiden ja jäsenistön määrästä. Vetoankin teihin, joita luottamusmiestoiminta kiinnostaa, että asetutte omalla alueellanne luottamusmiesvaaleissa ehdokkaaksi. Varsinkin Tampereen
kaupungilla meillä ei ole ollut joka tuotantoalueella omaa luottamusmiestä, vaikka sellaiselle
lupa olisikin. Liiton ja yhdistyksen luottamusmiehellä on hyvä tuki ja verkosto takanaan ja työoikeudellisia etuja, jotka kannattaa huomioida. Älä
siis epäröi, vaan ilmoittaudu mukaan luottamusmiesvaaleihin!

Vaalit eivät lopu tähän, edessä on luottamusmiesvaalit. Luottamusmies on tärkeä henkilö
sekä liitolle että jäsenille. Luottamusmies auttaa
jäseniä selviämään työpaikan ongelmatilanteista
ja hänet voi aina pyytää mukaan keskusteluun
esimiehen kanssa, jos on tarvetta. Luottamusmiestä tukee liiton koulutukset sekä edunvalvon
taosasto. Jäsenelle luottamusmies on yksi linkki
liittoon.

Myös liitossa valmistaudutaan tulevaan talveen
ja vuodenvaihteeseen. Pirkanmaan alueella se
tarkoittaa myös täysin uuteen toimintamalliin
siirtymistä, sillä marraskuun puoleenväliin mennessä ratkeaa, mitkä yhdistykset ovat mukana
uudessa, isommassa yhdistyksessä. Tulkaa siis
kaikki yhdistyksen kokouksiin kuulemaan uusista asioista ja miten muutokset vaikuttavat ja
hyödyttävät teitä jäseniä.

Tänä päivänä, kun muutoksia työelämään on
tulossa monesta suunnasta, luottamusmies on

Mukavaa syksyä kaikille!
Kirsi Kuukkanen

Jyty Tampere ry
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Pääluottamusmiehen
palsta

Ajankohtaista
Sote- ja maakuntauudistus
on mittava hallinnon ja toimintatapojen uudistus, ehkä suurin, mitä Suomessa on tehty. Se
koskettaa satojen tuhansien ihmisten työtä ja
kaikkien kansalaisten palveluja. Muutokset koskevat myös sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitusta, ohjausta ja verotusta. Tavoitteena on,
että sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen
ja muita alueellisia tehtäviä siirtyy maakunnille
1.1.2019.
Sote-uudistus on sosiaali- ja terveydenhuollon
palvelurakenteen uudistus. Sen tavoitteena on
kaventaa ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroja,
parantaa palvelujen yhdenvertaisuutta ja saatavuutta sekä hillitä kustannusten kasvua.
Aluehallinnon uudistuksen tavoitteena on sovittaa yhteen valtion aluehallinto ja maakuntahallinto sekä yksinkertaistaa julkisen aluehallinnon
järjestämistä (valtio, alueet ja kunnat). Hallitusohjelman mukaan ensisijaisena ratkaisuna on toimintojen keskittäminen tehtäviltään ja toimivallaltaan selkeille itsehallintoalueille, maakunnille.
Kunnat vastaavat jatkossakin nykyisen lainsäädännön periaatteiden mukaisesti työllisyyden hoidosta ja edistämisestä. Kunnalla on edelleen vastuu osaamisen ja sivistyksen sekä terveyden ja
hyvinvoinnin edistämisestä, liikunta-, kulttuuri- ja
muista vapaa-ajan palveluista, nuorisotoimesta,
paikallisesta elinkeinopolitiikasta, maankäytöstä,
rakentamisesta ja kaupunkisuunnittelusta.
Maakunnat vastaavat sosiaali- ja terveydenhuollosta, pelastustoimesta, ympäristöterveyden
huollosta, alueellisista kehittämistehtävistä ja elin
keinojen edistämisen tehtävistä, alueiden käytön
ohjauksesta ja suunnittelusta sekä maakunnallisen identiteetin ja kulttuurin edistämisestä. Lisäksi
maakunnat vastaavat maakunnalle lain perusteella annettavista muista alueellisista palveluista.
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Henkilöstö
Kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö, yli 20 0000 henkilöä ja 15 000
–18 000 tukipalveluiden työntekijää, siirtyvät
maa
kuntien palvelukseen liikkeenluovutuksella.
Lisäksi maakuntiin siirtyy valtion aluehallinnosta
noin 5000 työntekijää.
Pirkanmaan sote henkilöstö
(THL 2013–2014 tiedoin):

Sote-projektiryhmää johtaa sairaanhoitopiirin
johtaja Rauno Ihalainen ja maakuntaprojektiryhmää ELY-keskuksen ylijohtaja Leena Vestala.
Yhteiset asiat -projektiryhmää johtaa Kari Hakari, joka muutoinkin vastaa kokonaisuuden valmistelusta esivalmistelun johtoryhmälle ja edelleen hallitukselle.
Sote-teemaryhmät ovat
•

terveyden edistäminen

•

tiedolla johtaminen

•

palveluiden digitalisointi

•

lapsi- ja perhepalvelut

•

kotona asumisen kehittäminen

•

päihde- ja mielenterveyspalvelut

•

palveluverkko ja integraatio

•

tutkimus, opetus ja kehittämistyö sekä

•

valinnanvapaus, asiakasohjaus
ja kilpailutus

Maakuntaprojektin alla olevat
teemaryhmät ovat
•

pelastustoimi ja varautuminen
alueen elinvoiman edistäminen

•

julkisen sektorin palveluksessa
18 227 työntekijää (12 061 terveyden
huolto, 6 166 sosiaalihuolto)

•
•

alueiden käyttö ja yhdyskuntarakenteen toimivuus

•

yrityksissä 8 861 työntekijää, järjestöjen
palveluksessa 2 967 työntekijää

•

ympäristön turvallisuus, luonnonvarat
ja alkutuotannon edistäminen

Sote- ja maakuntauudistuksen
organisointi Pirkanmaalla
Valtuuskunta
Uudistuksen valmistelun kokonaisuutta koordinoi mukana olevien tahojen edustajista koottu
valtuuskunta, jossa on myös henkilöstöjärjestöjen edustus.

Yhteiset asiat -teemaryhmät ovat
•

ICT

•

henkilöstö

•

talous

•

hankinnat ja logistiikka

•

kiinteistöt

•

konsernirakenne, johtaminen ja lakiasiat

•

osallistuminen

•

järjestäjän ja tuottajan roolit

•

yhteistoiminta-alueasiat

Projektiryhmiin tulee kolme henkilöstöedustajaa
+ valtion kaksi henkilöstöedustajaa erikseen niihin ryhmiin, joissa valtion puoli tulee olla edustettuna.
Teemaryhmien nimet täsmentyvät myöhemmin.
Kaikissa teemaryhmissä on henkilöstöä eri organisaatiotasoilta mukana. Teemaryhmien alainen työpajatyöskentely toivottavasti mahdollistaa
henkilöstön laajan osallistumisen myös käytännössä. Henkilöstöasioita valmistelevassa teemaryhmässä on jokaisen sopijajärjestön edustus.
Syysterveisin
Aino Hirvonen

”Nyt majakat me näämme, kun myrskyt raivoaa,
tuuli vaahtopäinen äänen tänne kantaa
- ja tärkeintä on sydämemme ääntä noudattaa
ja kaikkemme toisillemme antaa.”
Tove Jansson

Esivalmistelun hallitus on uudistuksen poliittisen ohjauksen foorumi.
Esivalmistelun johtoryhmä on uudistuksen
virkamiesvalmistelun foorumi, jossa on myös
pääsopijajärjestöjen Juko, KoHo ja KAU sekä
Pardian edustus. Kattavaa henkilöstöedustusta
emme ole saaneet.
Esivalmistelun hallitus valitsi hankkeen muutosjohtajaksi Kari Hakarin, SOTE-projektijohtajaksi Jaakko Herralan ja MAKU-projektijohtaja
(maakuntauudistus) Jukka Alasentien.
Uudistusta valmistelevat sote - ja maakuntaprojektiryhmät sekä yhteiset asiat –projektiryhmä.

Jyty Tampere ry

Jyty Tampere ry
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Ammatit tutuksi -palsta

Työsuojelun
ajankohtaiset
Työterveyslaitos on selvittänyt vuodesta 1997
kunta-alan työntekijöiden työhyvinvointia Kunta
10-tutkimuksella. Mukana on kuusi isoa kaupunkia ja näiden viisi lähikaupunkia. Kahden vuoden
välein tehtävä tutkimus on taas ajankohtainen,
kysely tehdään syys-lokakuussa 2016.
Kysely lähetetään vastaanottajille ensisijaisesti
sähköpostilla. Niillä, joilla ei ole kaupungin sähköpostiosoitetta käytössä tai henkilöille, jotka
eivät ole vastanneet kyselyyn, lähetetään paperinen kyselylomake. Kyselyyn voi vastata työaikana. Kyselyyn vastaaminen on ensiarvoisen
tär
keää, sillä ainoastaan henkilöstöltä itseltään
kysymällä saadaan todellista tilannetta kuvaavat tulokset. Niiden perusteella toimialueiden
johto velvoitetaan kehittämään työhyvinvointia
ja puuttumaan mahdollisiin epäkohtiin. Tulokset

Työsuojeluvaltuutetun
palsta

ovat jokaisen työntekijän nähtävillä K10-raportointiohjelmassa. Vastaa ja vaikuta!
Kesä on loppunut ja syksyiset olosuhteet saapuneet. Jokaisen työntekijän on itse huolehdittava siitä, että oma työmatka kotoa työpaikalle
on turvallinen ja kiireetön. Tampereen kaupungin henkilöstölle tapahtuu yllättävän paljon työmatkatapaturmia. Muistathan siis käyttää ylläpidettyjä väyliä ja pukea aamulla heijastimen ja
oikeanlaiset jalkineet! Kiirehtiminen on turhaa,
niin autolla, pyörällä kuin jalan. Turvallista työmatkaa ja työn iloa!
Ystävällisin terveisin
Lauri Erma
työsuojeluvaltuutettu
konsernihallinto ja –palvelut

Palveluavustajan työ
Olen Suvi Kinaret, jytyläinen vuodesta 2006 ja
työskentelen palveluavustajana Pappilanpuiston
palvelukeskuksen kotihoidossa. Olen työskennellyt siinä tämän vuoden alusta. Palvelutalon
kotihoidon toiminta-alue on palvelukeskuksen
läheisyydessä olevissa Kotilinnasäätiön taloissa.
Palvelukeskuksen kotihoidossa on tällä hetkellä
noin 70 asiakasta. Meitä on tiimissä kolme palveluavustajaa.
Palveluavustajan työnkuvaan kuuluu asiakkaiden saattaminen ruokailemaan palvelukeskuksen
ravintolaan tai ruuan haku sieltä kotiin yhdessä
asiakkaan kanssa, saatot lääkäriin ja labraan
sekä muut asiointiavut, esim. kaupassa käynti.
Lisäksi isossa osassa on ulkoilu ja juttelu asiakkaiden kanssa. Usein myös pelaamme erilaisia
pelejä, teemme ristikoita ja muistelemme yhdessä. Viemme myös asiakkaita palvelukeskukseen osallistumaan erilaisiin ryhmiin ja ohjelmiin.
Tarjolla on mm. voimistelua ja askartelua sekä
ehkäisevää pienryhmätoimintaa. Myös Ystäväkerhoja on ollut ja ne ovat olleet tosi pidettyjä.
Työnkuvaan kuuluu myös asiakkaiden pesuissa
ja saunotuksessa avustaminen. Asiakkaat saunovat kolmena päivänä viikossa; naisilla on kaksi eri saunapäivää ja miehillä yksi. Asiakkaita tulee sekä ”omasta” talosta, että sen ulkopuolelta,
aina Teiskosta asti. Palvelukeskuksen saunalla
asiakkaat voivat peseytyä ja saunoa turvallises-

ti, apuna on saunottaja sekä palveluavustaja pukuhuoneen puolella. Työotteemme on kuntouttava, eli asiakas tekee mahdollisimman paljon itse.
Se tukee asiakkaan kotona pärjäämistä. Palveluavustaja saattaa kotihoidon asiakkaita myös
tarvittaessa päiväkeskukseen.
Ikäihmiset ovat lähellä sydäntäni ja pidän työstäni paljon. Olen palveluhenkinen ja tykkään
auttaa ihmisiä. Yhdessäolo asiakkaiden kanssa
on kiireetöntä ja asiakkaan ehdoilla tapahtuvaa.
Päivän mittaan on monta lämmintä kohtaamista
asiakkaiden kanssa. Nauretaan, kun naurattaa
ja itketään, kun itkettää. Parasta tässä työssä
on se, kun joku ehkä pitkäänkin neljän seinän
sisällä ollut asiakas saadaan liikkeelle. On käsin
kosketeltavaa, miten hän siitä virkistyy ja seuraavina viikkoina hänen näkeekin lähtevän ihan
omatoimisesti liikkeelle tai pyytävän siihen mahdollistavan avun. Se on palkitsevinta.

Valmiina käytettäväksi
Suurin osa meistä elää hiljaista ja vaatimatonta elämää. Meidän kunniaksemme ei järjestetä
juhlakulkueita eikä pystytetä muistomerkkejä.
Me emme kuitenkaan ole merkityksettömiä.
Maailmassa on lukematon määrä ihmisiä, jotka
odottavat elämäänsä juuri meidän kaltaistamme
ihmistä ja kaipaavat juuri meidän myötätuntoamme, rohkaisuamme ja kykyjämme.

Pystymme tekemään jonkun onnelliseksi pelkästään sillä, että pysähdymme antamaan hänelle jotakin siitä, mitä meillä on.
Liian harvoin huomaamme, mikä voima on kosketuksessa, hymyssä, ystävällisessä sanassa, kuuntelemisessa, rehellisessä kohteliaisuudessa ja pienessäkin huolenpidossa – kaikilla niillä on voimaa
kääntää kokonainen ihmiselämä uuteen suuntaan.
Leo Buscaglia
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Seutu-Jyty

Seutu-Jyty

SeutuJyty tulee, oletko valmis?
Melkein kaksi vuotta sitten aloimme suunnitella
Pirkanmaan seudun yhdistysten uutta toimintamallia työnimeltään ”SeutuJyty”. Projektiryhmä (edustaja/t jokaisesta mukana olevasta
yhdistyksestä) ja ohjausryhmä ovat kokoontuneet useasti ja myös työryhmiä on perustettu.
Keväällä 2016 yhdistykset pitivät ensimmäiset
purkautumiskokouksensa lukuunottamatta Jyty
Tampere ry:tä, jonka pohjalle uusi yhdistys rakennetaan virallisesti. En voi olla silti painottamatta, että kyseessä ei ole yhdistyminen Jyty
Tampereeseen vaan täysin uusi seudullinen toimintamalli ja uusi yhdistys. Mukana ovat alueen
yhdistyksistä Akaa, Etelä-Pirkanmaa, Hämeenkyrö, Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Tampere ja Valkeakoski. Lisäksi olemme saaneet jo
kyselyitä muilta yhdistyksiltä. Pilotti viedään nyt
läpi näiden yhdistysten kesken, mutta mikään ei
estä jatkossa muita yhdistyksiä tulemasta mukaan. Lisäksi projektia on esitelty ja esitellään
myös muille alueille tulevaisuudessa.
Syyskuun alussa projektiryhmä tapasi Tampereella hotelli Ilveksessä työpajapäivän merkeissä
ja kävi läpi syksyn ja alkuvuoden järjestelyjen
osalta. Yhdistykset tulevat pitämään syksyn aikana toisen purkautumiskokouksensa, jonka jälkeen 1.1.2017 alkaen jäsenistö siirretään uuden
yhdistyksen jäseniksi. Siirron tekee jäsenrekisteri
ja jäsenyydet jatkuvat katkeamatta. Purkautumiskokousten jälkeen yhdistysten puheenjohtajat
allekirjoittavat yhdistymissopimuksen. Purkautuneille yhdistyksille nimetään selvitysmies, joka
huolehtii yhdistyksen mahdollisesta raha- ym. liikenteestä vielä vuoden 2017 alkupuolella.
Jyty Tampere ry pohjayhdistyksenä päättää
syyskokouksessaan sääntömuutoksista, joihin
sisältyvät mm. yhdistyksen nimi (nimikilpailu
on menossa mm. nettisivulla), toiminta-alue ja
säännöt. Muutokset on käyty läpi projektiryhmässä yhteisesti. Lisäksi päätetään jäsenmaksut, toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2017.
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Nämä käyvät kaikkien mukana olevien yhdistysten hallituksessa etukäteen kommenttikierroksella. Tulevat säännöt on myös käytetty Jytyliiton
lakimiehellä tarkistettavana. Todetaan myös, että
nykyinen Jyty Tampereen hallitus jatkaa uuden
yhdistyksen hallituksena tammikuun ylimääräiseen kokoukseen asti. Muut päätökset siirretään
tammikuussa pidettävään ylimääräiseen kokoukseen, jossa pääasiassa valitaan yhdistyksen puheenjohtaja ja hallitus seuraavalle kaudelle.
Paikallinen toiminta
Työpaikkatasolla jatkossa toimii Jyty-agentteja.
He ovat jäsenistön linkki yhdistykseen ja lähin
apu, kun jäsen ei tiedä, minne ottaisi yhteyttä. Jyty-agentiksi pääsee ilmoittautumaan mm.
nettisivujen kautta. Jyty-agentit muodostavat
paikallisella tasolla tiimin, johon kuuluu pääsääntöisesti 6–12 Jyty-agenttia sekä alueen
vastuullinen hallituksen jäsen. Työpajapäivässä
käytiin läpi viisi tulevaa tiimiä (riippuen yhdistysten purkautumispäätöksistä) seuraavasti:
1.

Valkeakoski, Akaa ja Urjala
(6 Jyty-agenttia)

2.

Kangasala, Orivesi ja Pälkäne
(6 Jyty-agenttia)

3.

Nokia, Hämeenkyrö ja Lempäälä
(6 Jyty-agenttia)

4.

Tampere
(10–12 Jyty-agenttia)

5.

Yhtiöt (6–8 Jyty-agenttia)

Tiimeille keksitään vielä omat nimet, joita voi
ehdottaa jokainen jäsen. Paikallinen tiimi saa
oman budjetin alueen jäsenmäärän suhteessa.
Yhdistyksen budjetista järjestetään erikseen virkistystoimintaa, koulutusta ja tiedotus. Tiimin

Jyty Tampere ry

budjetista järjestetään paikallista toimintaa, johon voi silti osallistua halutessaan muunkin alueen jäsen.

Mitä jäsen hyötyy uudesta yhdistyksestä?
•

Yksittäisen jäsenen kannalta uusi,
isompi yhdistys takaa paremmat
toimintaedellytykset ja asiantuntijoiden
tuen työelämän ongelmatilanteissa.

•

Uudella yhdistyksellä on myös oma toimisto
ja toimistonhoitaja, joka huolehtii jäsenten
asioista päivittäin.

•

Enemmän mahdollisuuksia päästä
koulutuksiin

•

Enemmän mahdollisuuksia osallistua
vapaa-aikatapahtumiin

•

Enemmän yksittäisiä jäsenetuja
liiton etujen lisäksi (mm. leffaliput,
hemmotteluhoidot, alennukset eri
tilaisuuksiin)

•

Jyty-agentin lähellä omaa työpaikkaa ja
paikallistoiminnan jatkumisen

•

Yhdistyksen oman lehden useamman
kerran vuodessa

Uuden yhdistyksen hallitus
Uuden yhdistyksen hallituksessa on puheenjohtaja ja 10 hallituksen jäsentä. Hallitus muodostetaan siten, että osalla hallituksen jäsenistä on
vastuullaan yksi tiimi. Kolme hallituksen jäsentä
vastaavat seuraavista toimikunnista: tiedotustoimikunta, vapaa-aikatoimikunta ja PR-toimikunta. Hallituksen jäsenet tulevat siis laajalta
alueelta ja tämän vuoksi huomioimme mahdollisuudet sähköisiin kokouksiin ja/tai kokousten
järjestämisen eri paikkakunnilla vuorotellen.
Tulevia tapahtumia
Alkuvuodesta uuden yhdistyksen toimintaa
käynnistellään ja tämä tarkoittaa seuraavia tapahtumia:
•

Ylimääräinen kokous tammikuussa (kutsut
lähtevät heti tammikuun alussa, kun
jäsenyydet on siirretty)

•

Avajaisjuhlat helmikuussa, tutustumis
tilaisuus jäsenille

•

Jyty-agenttien koulutus- ja
virkistysviikonloppu maaliskuussa

Kirsi Kuukkanen

Osallistu
toimintaan!
Haluatko mukaan
toimintaan?
***
Ota yhteyttä http://jytytampere.jytyliitto.net/seutujyty-2017/
tai http://jytytampere.jytyliitto.net/palaute/viesti puheenjohtajalle
Jyty Tampere ry
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Mitä tuli tehtyä.

Ajankohtaista

Jyty Tampereen
nuoret jäsenet

Särkänniemessä 23.7.2016

Osastonsihteerin työ
muutoksessa
Olen työskennellyt terveydenhuollossa osastonsihteerinä noin 30 vuoden ajan mm. Porissa,
Oulussa ja Tampereella. Olen työskennellyt mielenterveyspuolella, terveyskeskuksessa, mutta
suurimman osan työelämästäni Pirkanmaan sairaanhoitopiirin sisätautiklinikassa.
Vuonna 1990 kirjoittelin sairauskertomuksia
sähköisellä pallokirjoituskoneella, joissakin työpisteissä osa työstä tehtiin vielä varsikoneella.
Tämän jälkeen saatiin sähköiset kirjoituskoneet,
joilla pystyi kirjoittamaan pari riviä muistiinkin.
Vuosina 1997–1999 siirryttiin tietokonepohjai
seen tekstinkäsittelyyn Wordilla. Sanelut purettiin kaseteilta. Vuonna 2007 otettiin käyttöön
Uranus-järjestelmä ja sitä on päivitetty 1-2 kertaa vuodessa toimivammaksi. Sanelut ovat nykyisin digitaalisia ja se on huomattavasti helpottanut työtä. Myös postitukset ovat helpottuneet.
Nyt suurin osa sairauskertomuskopioista lähetetään sähköisesti. Tulostuksen ja lähetyksen hoitaa Posti.
Uusi UNA-potilastietojärjestelmä on kehittymässä. Siitä toivotaan paremmin toimivaa potilastietojärjestelmää. Lisäksi kanta-arkisto on antanut
mahdollisuuden helpompaan tiedonsiirtoon.
Kehitystä on siis tapahtunut ja nyt yli 50-vuotiaana tuntuu, että työelämässä on meneillään
”ruuhkavuodet”. Paperit on ”unohdettu”. Potilaan asiat kirjataan sähköisesti, tekstit lähetetään sähköisesti, asiat hyväksytään sähköisesti,
työasema avataan sirukortilla, jolla todennetaan
sähköisesti kuka olet.
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Voit myös tehdä töitä kotoa käsin. Kotiin on jo
mahdollista saada etäyhteys ja esim. sairauskertomuksia voi kirjoittaa suojatussa yhteydessä.
Tämä tosin koskee hyvin pientä osaa sihteereistä.
Saamme koulutusta näiden uusien asioiden
oppimiseksi. Koulutus on joskus jopa hyvääkin,
mutta usein ainakin meidän sairaanhoitopiirissämme kummallisesti kohdennettua. Sama
koulutus kaikille ammattiryhmille, tarvitsit niitä
tietoja tai et. Ovathan digitalisointi ja muut muutokset helpottaneetkin työtämme, nopeuttaneet.
Mutta edelleen tarvitaan tarkistuslistoja, että
asiat hoituvat oikein.
Lainsäädäntö muuttuu, SOTE-uudistus tulee
tuomaan muutoksia ja epävarmaa on minkälaisia ja mihin ne vaikuttavat. Lisäksi suuret ikäluokat jäävät eläkkeelle ja nuoret sihteerit tuovat
uudenlaisen otteen töihin.
Onneksi tämä työ on kuitenkin monipuolista ja
työkavereina on ihania ihmisiä eri ammattiryhmistä. Hyvä työyhteisö antaa voimavaroja. Myös
hyvä esimiestoiminta on tärkeää, hyvin johdettu
toiminta tuo selkeyttä toimintatapoihin ja tehtyihin päätöksiin voi silloin luottaa.
Eteenpäin mennään, luottavaisena – vaikka epä
varmuus muutosten vaikutuksista mietityttääkin.
Sirkka Vienola
PSHP:n Jytyn luottamusmies
PirTan puhjeenjohtaja

Jyty Tampere ry

Vauhdikas päivämme alkoi lippujen lunastamisella ja teknisillä ongelmilla. Osallistuvien jäsenten
tiedot oli toimitettu excel-taulukkona, jota en
saanut puhelimeni appseilla auki. Tuosta onneksi
selvittiin perinteisillä puheluilla jäsenten soittaessa, että missä laahustelen, kun ei nyt oikein
tunnistu oikea naama oikeaan paikkaan. Ohjeviestiin olin kirjoittanut, että tapaamme pääportin luona, mutten ollut tajunnut informoida
tapaammeko porttien sisä- vai ulkopuolella. Sisäänkäyntialue kun on toisaalta aika suuri. Tästä
seuraavalla kerralla varmasti viisastumme. Jäsenten saadessa lippunsa ja toivotukset mukavaan päivään, hajaannuimme kukin reitillemme.
Suuntasin kohti lasten aluetta 11-kuisen ja nelivuotiaani kanssa. Lapset pääsivät possujunaan
ja muihin pienten laitteisiin, itse sain toimia tavarajuhtana, hattaratelineenä ja ”hurjempien”
laitteiden turvana esikoiselleni. Tiedä kummasta
poikani nautti enemmän, äitinsä kauhistuneista
ilmeistä vai laitteista. Ajo kuitenkin maistui molemmille omalla maullaan.
Akvaariossa tapasimme kauden uutuuden, kaimaanin. Siitä saivat suuresti hupia myös muut
vierailijat, kun nenä lasissa kiinni kuvasin komeaa
otusta ja säikähdin pahanpäiväisesti sen lähtiessä
yhtäkkiä liikkeelle. Jalat alle ja eteenpäin, josko
se vaikka kuitenkin innostuu lasin lävitse kaipaamaan välipalaa. Kilpikonnat, korallit ja kalat sekä
muut rauhalliset eläimet sopivat vallan mainiosti
katseltaviksi ja ihailtaviksi pidemmäksi aikaa.
Myös Koiramäessä riitti koettavaa sekä rapsuteltavaa ponien, koiranpentujen, lehmien, sikojen ja muiden kotieläinten muodossa.
Näsinneulassa ihailimme maisemia niin keskittyneesti, etten muistanut edes kuvata kaunista
kaupunkiamme. Näky lumosi seurueemme niin,
että huomaamattamme kiersimme neulan kahdesti ja rupesimme ihmettelemään näkemämme
samankaltaisuutta.

Jyty Tampere ry

Päivämme jatkui vielä muutamilla laitekäynneillä sekä herkuttelulla, jonka jälkeen suuntasimme sujuvasti julkisen liikenteen matkassa
kotiin odottamaan seuraavaa reissua ja sen mukanaan tuomia iloja.
Ida Pennanen
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Mitä tuli tehtyä.
Color Obstacle Rush
Väriestejuoksu 20.8.2016

Kaapin huonoimmat vaatteet päälle ja päiväksi
juoksemaan, konttaamaan ja ryömimään. Tapahtumajärjestäjä tarjosi T-paidan, joten kaikkea vaatetusta ei tarvinnut omistaan kaivaa. Vähän herkullisia piknikeväitä ja lämmintä säätä.
Näillä odotuksilla starttasi aurinkoinen lauantai.
Vasta matkalla Mäkirinteen kentälle tapahtuman suuruus iski vasten kasvoja. Huolimatta
tapahtumajärjestäjän kehotuksesta saapua paikalle julkisilla tienpientareet olivat parkkipirkon
unelma. Itse reippailin kävellen huiman parinsadan metrin matkan. Portilla kuhinan keskellä
odotin kohtalotovereitani saapuvaksi. Tapahtumassa oli 500 osallistujaa lähdössä ja lähtöjä 5.
Väkeä riitti.

Nuorten tapahtumat mahdollistavat sekä yksilönä että ryhmässä toimimisen. Tällä kertaa kun
ryhmäydyimme portilla lippujen jakoon, jokin
Jytymäinen voima piti porukkamme kasassa. Tapahtumissa on aina sallittua ottaa lippu matkaan
ja jatkaa omaa tahtiaan ja mieltymystensä mukaan. Me miellyimme ryhmäämme.
Kiersimme alueen vähäiset esilleasettajat ja
ihmettelimme tulevaa. Osa oli mukana ensimmäistä kertaa, osa oli jo kokeneita konkareita.
Kuitenkin tänä vuonna reitillä oli uusia esteitä,
joten kellään ei ollut varmuutta tulevasta.
Seurasimme aiempien lähtöjen reitiltä palaamisen jälkeistä biletystä ja innostus nousi. Asiaa

Kuva: Olli Järvelä, Jytyliitto

Kuvat: Olli Järv
elä, Jytyliitto

edesauttoi kyllä myös mukavasti soiva musiikki
ja yhdellä jos toisella alkoi joko käsi tai jalka hieman liikkua.

Juoksun jälkeen pääsimme maalibileisiin, joissa jauhe lensi ja ilo sekä riemu raikui. Oli voittajafiilis.

Alkulämmittelyn tverkkaamisen ja petojen irtipäästön jälkeen oli meidän vuoromme siirtyä
lähtökarsinaan. Jännityksellä odotimme lähtöämme ensimmäiselle esteelle. Odotellessa adrenaliini alkoi virrata, eikä ryöpyltä voinut säästyä
juoksun alkaessa.

Fiiliksissä siirryimme Suolijärven rantaan, jossa
pääsimme viltille nauttimaan erilaisia salaatteja
ja patonkia sekä palanpainiketta. Sää suosi, rento
ja raukea olo valtasi koko pienen ihmisen. Paransimme maailmaa sekä järjestöasioiden että muiden asioiden tiimoilta aina mopoautoista ay-liikkeen tulevaisuuteen asti. Olli joutui suorastaan
rajoittamaan ilonpitoamme todeten, että iltamenot kutsuivat jo. Aika oli lentänyt huomaamatta
ja kaikilla meillä muillakin alkoi olla aika palata
takaisin viikonlopun viettoon rentoutuneina ja itsemme ylittäneinä, iloisina ja edelleen fiiliksissä.

15 estettä, 5 km ja loputonta iloa joillakin esteillä pitkistäkin jonoista huolimatta. Vesipistettä odotimme kuin Saharaan eksyneet. Asiaa ei
helpottanut viimein sinne asti päästyämme todeta, että vesi oli päässyt loppumaan. Onneksi
kuitenkin alueasiamiehemme Olli oli huomioinut
meidät ennakoivalla sekä jälkeisellä nesteytyksellä, joten varsinaista akuuttia hätää ei tullut
kenellekään.
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Kiitos kaikille mahtaville
Jytyläisille osallistujille!
Ida
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Kokouskutsut

Mitä tuli tehtyä.
Sykettä syksyyn Ähtärissä
Jytyn syyspäivät 19.–21.8.2016

Aamuinen pilvisyys Tampereella vaihtui kauniin
aurinkoiseen lauantaipäivään Ähtärissä. Jytyn
syyspäivät pidettiin tänä vuonna hotelli Mesikämmenen ja Ähtärin eläinpuiston maisemissa.
Syyspäivien järjestelyistä vastasi Jyty Ähtärinseutu ry. puheenjohtajansa Helena Salokankaan
johdolla.
Syyspäivien avauksessa puheenvuoron pitivät
Helena Salokangas, Ähtärin kaupunginjohtaja Jarmo Pienimäki, Jytyn puheenjohtaja Maija
Pihlajamäki, joka on kotoisin Ähtärin naapurista
Lehtimäeltä sekä ähtäriläinen kansanedustaja
Mikko Savola.

Kuva: ahtarizoo.fi

Ähtäriläiset olivat nähneet paljon vaivaa päivien onnistumisen eteen. Erilaisissa kilpailulajeissa
riitti vaihtoehtoja. Huimapäillä oli mahdollisuus
osallistua Flowparkin korkeuksissa kiertävällä

Tulossa syys‑
018
päivät 7.–9.9.2
Tampereelle!
14

radalla kiipeilykilpailuun. Köydenvetokilpailuun
joukkueita löytyi peräti viisi kappaletta. Stadin
joukkueessa oli vain raavaita miehiä ja he voittivat, mutta Jyty Tampere Nääs -naisjoukkue oli
kunniakkaasti viides.
Hotellin eläinpuiston pihapiirissä viihtyivät myös
äkäiset ampiaiset, jotka pääsivät muutamaa
henkilöä pistämäänkin. Apu löytyi läheltä, sillä
kaksi riuskaa ensihoitajaherrasmiestä hoiti pistokohtien turvotukset kuntoon jääpussien avulla.
Mesikämmen-hotellin aulassa oli Jytysenioreiden arpajaiset ja sieltä sai tilata rentouttavan
hieronnan.
Anneli Korja
Toim.huom. kirjoittaja voitti syyspäivillä
kultamitalin eläinten jälkien tunnistamisessa.
Onnea Annelille!

Jytyn syyspäivät 2016
•

Perjantai-illasta sunnuntaiaamuun hotelli
Mesikämmenen ja Ähtärin eläinpuiston
alueella kerääntyi jytyläisiä eri puolilta
Suomea kokemaan yhteisiä hetkiä syksyisenä
viikonloppuna.

•

Monipuolinen ohjelma sisälsi muun muassa
nuorten jytyläisten tapaamisen perjantaiiltana, karaokelaulantaa, erilaisia kilpailuja
yksilö- ja joukkuekilpailuina. Lauantain
kruunasi iltajuhla illallisineen ja tansseineen.
Sunnuntaiaamun päätöstilaisuus siivitti
syyspäivien osanottajat kotimatkalle.

•

Seuraavat Jytyn syyspäivät järjestää
Jyty Tampere 7.–9.9.2018. Silloin on
sekä Jyty Tampereen, että Jytyliiton
100-vuotisjuhlavuosi.

Jyty Tampere ry

KUTSU JYTY TAMPERE RY:N
SYYSKOKOUKSEEN
Aika

Tiistai 22.11.2016 klo 17.30

Paikka

Scandic Tampere City, Hämeenkatu 1, Tampere

Tarjoilu

Klo 17.00–17.30

Tarjoilun vuoksi ilmoittautumiset 7.11.2016 mennessä yhdistyksen kotisivuilla
http://jytytampere.jytyliitto.net tai puhelimitse yhdistyksen toimistoon 03 212 0269.
Kokouksen asiat
• Sääntöjen 15 pykälän mukaiset asiat
• Sääntömuutokset
Tervetuloa!
Hallitus
						

Nappaa
talteen!
Jyty Tampere ry
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ALAOSASTO SENTTERIN VUOSIKOKOUS
AIKA

tiistai 1.11.2016 klo 17.00

PAIKKA

Ravintola Huviretki, Cumulus Koskikatu

Ilmoittautumiset 30.10.2016 mennessä nettisivullamme:
http://jytytampere.jytyliitto.net/yhdistyksemme/alaosastot/sote/vuosikokous-2-11-2016/
Tervetuloa!
Alaosaston johtokunta

KOKOUKSEN ASIAT
• vahvistetaan alaosaston toimintakertomus vuodelta 2016
• käsitellään jäsenaloitteet ja johtokunnan vastaukset niihin
• muut mahdolliset asiat

Soten alaosastoon kuuluvat jäsenet työskentelevät seuraavilla työpaikoilla:
•
•
•

Avopalvelut
Kotihoito ja asumispalvelut
Sairaala- ja kuntoutuspalvelut

Ilmoittautumiset 27.10.2016 mennessä nettisivullamme:
http://jytytampere.jytyliitto.net/yhdistyksemme/alaosastot/sentteri/vuosikokous-1-11-2016/
Ruokatarjoilu!
Tervetuloa!
Alaosaston johtokunta
Alaosasto Sentteriin kuuluvat jäsenet työskentelevät seuraavilla työpaikoilla
Tampereen kaupunkikonsernin palveluksessa:
•
•
•
•
•
•

Konsernihallinto
Toisen asteen koulutus
Konsernipalvelut (Koppari, Typa)
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut (kirjastot, museot, nuorisopalvelut,
kaupunginorkesteri, työväenopisto, liikuntapalvelut, Sara Hildenin
taidemuseo)
Varhaiskasvatus ja perusopetus
Tampereen Voimia

TEKNISTEN ALAOSASTON VUOSIKOKOUS
AIKA

Keskiviikko 9.11.2016 klo 16.30

PAIKKA

Yhdistyksen toimisto, Hämeenkatu 5 A, 5. krs

KOKOUKSEN ASIAT
• vahvistetaan alaosaston toimintakertomus vuodelta 2016
• käsitellään jäsenaloitteet ja johtokunnan vastaukset niihin
• Muut mahdolliset asiat
Ilmoittautumiset 7.11.2016 mennessä nettisivullamme:
http://jytytampere.jytyliitto.net/yhdistyksemme/alaosastot/tekniset/vuosikokous-9-11-2016/
Tervetuloa!
Alaosaston johtokunta

SOTEN ALAOSASTON VUOSIKOKOUS
AIKA

Keskiviikko 2.11.2016 klo 17.00

PAIKKA

Ravintola New York, Hämeenkatu 5

Teknisten alaosastoon kuuluvat jäsenet työskentelevät seuraavilla työpaikoilla
Tampereen kaupunkikonsernin palveluksessa:

KOKOUKSEN ASIAT
• vahvistetaan alaosaston toimintakertomus vuodelta 2016
• käsitellään jäsenaloitteet ja johtokunnan vastaukset niihin
• muut mahdolliset asiat

Jyty Tampere ry

•

Kaupunkiympäristön kehittäminen, Maankäytön suunnittelu,
yleisten alueiden suunnittelu, rakennuttaminen ja kunnossapito ja valvonta,
katutilavalvonta ja pysäköinninvalvonta, joukkoliikenne.
tuki- ja asiakaspalvelu (toimistopalvelut, talouspalvelut, henkilöstöasiat ja
Palvelupiste Frenckell).

•

Viranomaisyksiköt: rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu ja kaupunkimittaus.

•

Tampereen Vesi, Tilakeskus, Infratuotanto (suunnittelupalvelut,
katu- ja vihertuotanto ja auto- ja konekeskus), Aluepelastuslaitos,
Tampereen Sähkölaitos ja Tampereen kaupunkiliikenne.

Jyty Tampere ry
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Kuvat: Anneli Korja

Kokouskutsut

ALAOSASTO PIRTAN VUOSIKOKOUS
AIKA

torstai 17.11.2016 klo 16.30

PAIKKA

Yhdistyksen toimisto, Hämeenkatu 5A, 5.krs

KOKOUKSEN ASIAT
• vahvistetaan alaosaston toimintakertomus vuodelta 2016
• käsitellään jäsenaloitteet ja johtokunnan vastaukset niihin

Avajaisissa

Muut mahdolliset asiat
Ilmoittautumiset 14.11.2016 mennessä nettisivullamme:
http://jytytampere.jytyliitto.net/yhdistyksemme/alaosastot/pirta/vuosikokous-17-11-2016/
Ruokatarjoilu!
Tervetuloa!
Alaosaston johtokunta
Alaosaston PirTaan kuuluvat jäsenet työskentelevät seuraavilla työpaikoilla:
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
Tampereen ammattikorkeakoulu
Tuomi Logistiikka
Tullinkulman työterveys
muut kaupunkikonsernin yhtiöt ja kaikki yksityiset työnantajat

Mikko Savola avajaistilaisuuden Ilmoittautuessa saadusta
puhevuorossa kahden Ähtärin
tervetulokassista löytyi
nallen avustamana.
muiden muassa ihana ja
maukas nalleleipä.

Vanhanmallinen riukuaita ja
maatiaislampaiden ruokintaa
- ”ruoho on vihreämpää aidan
toisella puolella”

Kuva: Heli Rautanen

•
•
•
•
•

Nappaa
talteen!

Köydenvetoa

Jyty Tampere ry

Jyty Tampere ry
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Mitä tuli tehtyä.
Lempäälä 150 vuotta
Lämpimänä ja aurinkoisena heinäkuun lauantaina pieni jytyläisten ryhmä matkasi kohti Lempäälää ja Kuokkalankosken markkinoita.
Lähestyessämme Lempäälää, jytytyläiset, koulutetut matkaoppaamme Elisa Helander ja Aili
Lemmetty kertoivat meille Lempäälän historiasta. Oli mukava kuunnella heidän leppoisaa kerrontaansa historiasta ja tarinoista, joiden mukaan muutamat paikat ovat saaneet nimensä.

Taivaan tulet
Pyynikin Kesäteatteri

Pyynikin kesäteatterin näytelmä Taivaan tulet
pohjautuu huippusuosittuun tv-sarjaan, jota on
parhaimmillaan seurannut yli 90 000 katsojaa.
Näytelmästä löytyy niin Lapin lumoa kuin pohjoisen karua elämänmenoa. Mukana on vahvoja
tunteita, hurttia huumoria, vapaudenkaipuuta,
onnen etsintää, riemua ja rakkautta. Loistavien
näyttelijäsuoritusten myötä, katsojan on helppo
eläytyä näihin tunteisiin.

Lavastaja Marjatta Kuivasto on onnistunut erittäin hyvin lavastuksessa. Lavasteet muistuttavat
pohjoista maisemaa, jota täydentää kaunis, vihreä luonto järvimaisemineen. Pyörivä katsomo
mahdollistaa katsojalle vaivattoman siirtymisen
seuraavaan tapahtumapaikkaan.
Näytelmän lopussa ”piste iin päälle” oli estraadille astellut tyynesti jäkälää syövä Visa-poro.
Poro oli häälahja Raunille.

Keskustassa on Suomen ensimmäinen, ajanmukainen Lempäälän uitto- ja säännöstelykanava. Kanava on rakennettu 1867–1974. Nykyiseen muotoonsa kanava uudistettiin 50 vuotta
sitten ja on edelleen toiminnassa.

Lempäälään historia oli hyvin aistittavissa mm.
Kuokkalan museoraitilla. Museoraitilla voi tutustua mm. Kauppamuseossa oleviin tyypillisiin
1930–1950 lukujen kyläkaupan myyntitavaroihin. Pienessä Parturimuseossa selviää miten
30-luvun neidot loihtivat kiharoita hiuksiinsa.
Tosi mielenkiintoisia, mutta vähän pelottavankin
näköisiä laitteita. Rajantakainen vanha Karjala
herää eloon Sakkola-museossa.

Lempäälässä on myös kuuluisa Uotin kylpylä,
nykyisin Lempäälän Luontaiskylpylä, joka aloitti
toimintansa jo vuonna 1926. Uotilaisen hoitotavan
keskeisiä elementtejä ovat erilaiset vaihtokylvyt,
höyry- ja saunahoidot, valelut, kylmäpyyhehieronta ja käärehoidot. Hoitojen vaikutusta tehostaa puolivegetaarinen ruokavalio sekä runsas lepo.
Kylpylä sijaitsee Lempäälän keskustassa Pyhäjärven rannalla. Kylpylässä on myös majoitustiloja.

Markkinoilla yleisöä viihdytti mm. vastavalittu tangokuningatar Erika Vikman. Kohtasimme
myös värikkään persoonan, Vesilahden papin
Harri Henttisen.

Oli mielenkiintoista huomata, miten paljon mielenkiinoista historiaa liittyy aivan lähiympäristöön.
Aina ei tarvitse lähteä ”merta edemmäs kalaan”.

Lempäälän keskustan maamerkki ja nähtävyys
on omaleimainen, keskiaikainen harmaa kivikirkko

Lempäälän kunta on perustettu 1866. Kunnan
erityispiirre on keskustan sijaitseminen saarella.
Asukkaita on lähes 23 000.
Tuula Jaskari-Malinen

Kulttuuriterveisin,
Tuula Jaskari-Malinen

Kuvat: Raili Leppänen

Näyttelijäsuorituksista erityisesti nostaisin esiin
Kake Aunesnevan, joka esittää Pekka Väänästä,
vanhemman konstaapelin Rauni Väänäsen (Lotta
Hultti) isää. Suorituksesta on sanottu, että juuri
Tampereen Teatterista eläkkeelle jäänyt näyttelijä tekee tässä näytelmässä ehkä elämänsä
parhaan roolin. Tähän on helppo yhtyä. Hän oli
arvaamaton erakko mutta myös rakastava isä,
joka piti liikuttavan, vedet silmiin nostavan puheen Raunin häissä. Hän kuvasi Raunin syntymää ja vertasi äitiä ja lasta taivaan enkeleiksi ja
tyttöä taivaan tulien tytöksi.

Kuopion kaupunginteatterin ohjaaja Olli-Matti
Oinonen on myös sovittanut sarjan näyttämölle.
Hän on todennut, että suurin haaste oli saada
36 tunnin televisiosarjasta kahden tunnin näytelmä. Hän keskittyikin ensimmäisen tuotantokauden 13 tunnin tapahtumiin.

Pyhän Birgitan kirkko, joka on rakennettu 1500-luvulla Pyhän Birgitan muistoksi. Sisällä kirkon kauneus lumoaa kävijän. Kirkkoa ympäröivä hautausmaakin on kaunis ja hyvin hoidettu.
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Ferrareita ja kartanoromantiikkaa

Hieman lähdin jo eteenpäin asiassa, mutta bussimatkalla Laukkoon saimme myös aimoannoksen Lempäälän ja Vesilahden historiaa Allin ja
Eliisan kertomana. Tampereen perustaminen on
alunperin ollut lempääläisen kirkkoherran Erik
Ednerin ajatus, jonka hän esitti Kustaa III:lle.

Hevostalleja ja muita rakennuksia on korjattu ja
niiden käyttötarkoitusta on muutettu. Alueelta
löytyy kahvila-ravintola, näyttelytiloja ja päärakennuksen erilaiset pysyvät ja muuttuvat näyttelyt. Kartanonrouva Liisa Lagerstam on myös
väitellyt tohtoriksi Laukon historiasta ja väitöskirjansa hän on tehnyt Kurki-sukuun kuuluneesta
Gabriel Kurckista. Kyseistä kirjaa voi ostaa puodista ja itselleni sieltä tarttui matkaan Laukon
kartanon kuusi vuosisataa -juhlakirja kartanonrouvan omistuskirjoituksella.

Laukon kartanoon saavuttuamme olimme hieman etuajassa ja ehdimme tutkiskella puodin antia ja käydä puuteroimassa nenämme, kun kartanonrouva saapui paikalle. Liisa Lagerstam kertoi
mielenkiintoisia tarinoita Laukon kartanon historiasta ja isäntäväestä aina omiin vanhempiinsa
asti. Laukon kartano on kokenut vuosisatojen
aikana paljon ja siellä on asunut useita historiallisia henkilöitä mm. Elias Lönnrotin elämäntyöhön Laukon kartano liittyy läheisesti. Lönnrot on
aikanaan tullut Laukon kartanoon kotiopettajaksi
ja sen jälkeenkin ollut usein nähty vieras työskentelemässä Laukon kartanon mailla.
Viime vuosisadan isäntäväkeen kuului mm.
Haarlan suku. Haarlan isäntäkaudella Laukon kartanossa tehtiin mittavia jälleenrakennustöitä ja
maataloutta kehitettiin ja koneellistettiin. Lagerstamin suku on ollut Laukon kartanossa vuodesta
1968 lähtien. Lagerstamien aikana Lau
kon kartano on tullut tunnetuksi ensin kilpahevosistaan
ja sen jälkeen ravihevosistaan, joista tunnetuin
lienee Houston Laukko. Vuodesta 2013 Laukon
kartanosta ovat jääneet hevoset vähemmälle ja
kartanosta on alettu rakentaa asuin- ja matkailukohdetta. Kartanon isäntäperheen lisäksi alueella
asuu tällä hetkellä parikymmentä vuokralaista.

Yhtään Laukon peuraa emme päässeet näkemään tällä matkalla, mutta saimme tietää, että
ensimmäiset valkohäntäpeurat tuotiin Laukkoon
Minnesotasta v. 1934, kolme naarasta ja yksi
uros. Tämän jälkeen kantaa on yritetty kasvattaa, mutta oletus on, että kaikki nykyiset Laukon
peurat polveutuvat näistä neljästä ensin kotiutuneesta peurasta.

Historia-annin jälkeen saimme katsella kartanon alueilla ja näyttelytiloissa ennen ruokailua.
Ruokailuun saimmekin mielenkiintoista seuraa,
nimittäin paikalle saapui useampia kymmeniä
cruicing-autoja pitkänä letkana. Oli Ferraria,
Mercedestä ja Lambourghiniä nyt ainakin.
Pelkästään jo ruoan vuoksi Laukon kartanoon
kannattaa tulla. Laukkoon on houkuteltu Mikkelistä keittiömestariksi Jarkko Pekonen ja täytyy
sanoa, että lounasruoka oli todella maukasta.
Siltä istumalta tuli päätös, että tänne paikkaan
tullaan myös joululounaalle. Laukon kartanolla
järjestetään siis joulukuussa mm. glögikahvila ja
joululounas useampana päivänä.
Kaikki hauska loppuu aikanaan ja meilläkin alkoi kotimatka bussilla kohti Tamperetta mukavassa seurassa. Ensi kerralla taas kaikki mukaan
Jyty-reissulle, mihin sitten suunnataankaan.
Kirsi Kuukkanen

kuvat: Jarkko Kuukkanen

Kuulas ja vilpoinen syysaamu herätteli Jyty-porukan Keskustorilla kohti Laukon kartanoa. Laukon
kartano sijaitsee Vesilahdessa, Narvan kylän lähellä ja on yksi merkittävimmistä historiallisista
kartanoista Suomessa. Voisiko sanoa peräti, että
merkittävin. Laukon kartano on mainittu kirkon
kirjoissa ensimmäisen kerran v. 1416 eli kartano
on viettänyt tänä vuonna 600-vuotisjuhliaan. Kesällä kartano avattiin matkailijoille ja sinne pääsee
kesäisin Tampereelta myös vesireittiä Alarannasta,
Laukontorilta. En ole itse koskaan miettinyt, mistä Laukontorin nimi on peräisin, mutta siihenkin
saimme tänään selvityksen kartanonrouvan Liisa
Lagerstamin kertomana. Kun kartanon silloinen
omistaja kyllästyi kulkemaan kaupoille Tampereelle kärrypolkuja, hän valmistutti ensimmäisen
höyrylaivan nimeltään Laukko, jolla alettiin kuljettaa risteilymatkustajia Tampereelta Laukkoon ja
Laukosta myyntituotteita torille Alarantaan. Näin
torille muodostui myös nimeksi Laukontori.

Laukon kartano oli kiva paikka. Maalaukset ja
esineet oli hienoja. Haarniska oli kivoin esine.
Ruokakin oli todella hyvää. Ostin päärynäkarkkeja kaupasta. Pihaan tuli lopuksi hienoja autoja. Myös lasten ja nuorten kannattaa lähteä retkelle Laukon kartanoon.
Jarkko Kuukkanen, 12v.
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Senioritoiminta

Mitä tuli tehtyä.
Hyvinvointipäivä Ylöjärvellä
Hyvinvointipäivä 3.9. Kesäpirtillä oli erittäin onnistunut sateisestä säästä huolimatta. Vuoroin
satoi ja vuoroin aurinko näyttäytyi hetken pilvien raosta. Sade ei haitannut. Meitä oli mukava yhtenäinen ryhmä jytyläisiä, keskustelimme
vilkkaasti ja vaihdoimme kokemuksia.
Rauhallisen ja ammattitaitoisen Tiina Tuovilan
lempeässä ohjauksessa teimme Pilates-harjoituksia sekä Mindfulness- ja rentoutusharjoituksen.
Päivän päätteeksi Tiina kertoi meille onnellisuudesta, josta ryhmissä virisikin mielenkiintoisia
keskusteluja. Pääsimme myös halaamaan puita,
sillä osan Pilates-harjoituksista teimme metsässä.
Mielenkiintoinen ja mieltä rauhoittava kokemus.
Saimme päivän aikana sekä hengen että ruumiin
ravintoa. Kotiin lähdimme herkullisen täytekakun
saattelemina rentoutuneena ja monta kokemusta
rikkaampana. Kesäpirtin kaunis ympäristö maisemineen on jo sinänsä mieltä rauhoittavaa.
Kesäpirtti on Tampereen työväenopiston opiskelijat ry:n toveritoimikunnan vuonna 1929

omistukseensa hankkima alue Ylöjärven Antverkan kylässä. Noin 4,5 ha:n aluetta ympäröi
kolmelta suunnalta Näsijärvi. Matkaa Tampereen
keskustasta on noin 25 km. Pirtin alueella on
isompia ja pienempiä mökkejä 17 kpl sekä kaksi
saunaa. Kesäpirtin sydän on Pirtti, jossa kesäisin
toimii maukasta kotiruokaa myyvä ruokala.
Pilates on Joseph Pilateksen kehittämä kehonhallintamenetelmä, joka vahvistaa keskivartalon
syviä lihaksia, kohentaa ja ylläpitää ryhtiä sekä
selkärangan hyvinvointia. Keskittynyt tekeminen, hengitys ja liikkeen virtaus (flow) tuovat
mieleen hyvinvointia ja tasapainoa. Pilates menetelmä on kaikille liikkujille sopiva. Pilates sopii
myös erinomaisesti tuki- ja liikuntaelinten kuntouttamiseen.

Retki Suomenlinnaan
Kuusi innokasta senioria teki elokuussa erittäin onnistuneen retken Suomenlinnaan. Perillä
osaava opas kertoi mielenkiintoisesti, parikymmentä minuuttia yli sovitun ajan Suomenlinnan
historiasta sekä esitteli linnoitusta ja rakennuksia. Erityisesti mieleen jäi se, että Suomenlinna
avattiin siviileille v. 1973 sekä että Suomenlinnassa on 800 asukasta, Helsingin pienin kirjasto
ja Helsingin pienin koulu. Pieni sadekuurokaan

Mindfulness eli hyväksyvä tietoinen läsnäolo
on taito, jota voi kehittää. Taidon säännöllinen
harjoittaminen lisää tutkitusti mm. stressinhallintaa, keskittymiskykyä ja tyytyväisyyttä elämään.
Tuula Jaskari-Malinen

ei haitannut tätä iloista senioriryhmää. Matka
oli rentouttava, välillä nauru nosti vedet silmiin.
Uusi matkakin jo kangasteli mielessä. Onnibussin matkassa matka taittui turvallisesti.
Mukana olleiden kokemuksia kokosi yhteen
Tuula (joka ei ollut matkalla mukana)

Kesän tapaamisia
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Kuva: Tiina Tuovila

Kesällä tapasimme kaksi kertaa Pyynikin munkkikahvilassa, Keskustorilla. Nautimme herkullisista munkeista, auringosta ja erityisesti toistemme seurasta.
Tervetuloa mukaan uudetkin kannatusjäsenet
mukavaan porukkaan.
Tuula Jaskari-Malinen
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Avoimet ovet ja leffalippuja
Yhdistyksen toimistolla (Hämeenkatu 5 A, 5.krs)
järjestetään Avoimet ovet -tapahtuma keskiviikkona 30.11.2016 klo 15–19.
Avoimet ovet on tarkoitettu kaikille seutujytyläisille eli Akaan, Etelä-Pirkanmaan, Hämeenkyrön,
Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Oriveden, Tampereen ja Valkeakosken yhdistysten jäsenille.
Tule tutustumaan jäseniä palvelevaan toimistoon, toimistonhoitaja Birgit Virkkuseen sekä
puheenjohtaja Kirsi Kuukkaseen. Paikalla on
myös muita aktiiveja jytyläisiä.

Jyty Tampereen jäsenetu leffalipuista koskee
kyseisen tilaisuuden aikana kaikkia em. yhdistysten jäseniä eli saat lunastaa 2 kpl Finnkinon leffalippuja hintaan 5 €/kpl. Leffaliput käyvät kaikkiin
Finnkinon näytöksiin (Tennispalatsin Scape-salissa lisämaksu). Muista varata tasaraha!
Mikäli olet lunastanut liput jo liittovaltuustovaaliehdokkaiden tilaisuudessa 22.9. yhdistyksen
toimistolla, ei etu koske sinua enää tänä vuonna.
Tilaisuudessa tarjoillaan naposteltavaa ja virvokkeita.

Tule keskustelemaan mieltä askarruttavista
asioista, tule kertomaan mielipiteesi tai kehitysehdotuksesi, tule kysymään uuden toimintamallin käytännön asioista ja selvittämään, mitä
etuja jäsenyydestäsi on.

Tule mukaan

hemmotteluhoitoihin
jytymäisessä seurassa

Hämeen Kosmetologikoululla, Hämeenkatu 24 torstaina 20.10.2016 klo 16.30

Hoitona valittavissa jalkahoito, kasvohoito tai käsihoito.
Ilmoittautuminen 17.10. mennessä sekä maksu 5 € yhdistyksen tilille:
Handelsbanken FI14 3131 3001 8500 64. Eräpäivä 17.10.2016.

Tuo mukanasi ei-jytyläinen ystävä. Mikäli ystäväsi liittyy suosituksestasi Jytyyn, saat jytymäisen lahjan. Jos suosituksestasi liittyy viisi jäsentä, on Jyty-Jopoja vielä jaossa.

Mukaan mahtuu 15 ensimmäiseksi ilmoittautunutta.
Ilmoittautuminen sulkeutuu kun määrä on täynnä. Ilmoittautuminen
nettisivulla olevalla lomakkeella (ilmoittautuminen aukeaa 12.10. klo 16.30)
https://jytytampere.jytyliitto.net/ilmoittautumiset-tapahtumiin/
Hemmotteluhoitoiltoja pidetään useampi vuodessa, mikäli kiinnostusta riittää.
Jäsen voi osallistua hemmotteluhoitoon vain kerran vuodessa,
jotta jokaisella on mahdollisuus päästä mukaan.

Hemmotteluhoitoja
järjestetään ympäri
vuoden. Kannattaa seurata
ilmoituksia nettisivuilla, sillä
kaikki hemmotteluhoidot
eivät ehdi lehteen.
Seuraava ja vuoden
viimeinen hemmotteluilta
on torstaina 10.11.
klo 16.30. Seuraa
ilmoittautumisen
aukeamista nettisivulta.

Ilmoittaudu tarjoilu- ja leffalippuvarausten vuoksi
nettisivuilla olevalla lomakkeella
https://jytytampere.jytyliitto.net/ilmoittautumiset-tapahtumiin/
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Tapahtumakalenteri 2016
Tilanne 26.9.2016

Hallituksen kokoukset
			
Kuukausi
Tilaisuus/tapahtuma Päivä
ja yhdistyksen 		Päivä
			syyskokous

Jäsenlehtien
aikataulu

Lokakuu
Hemmotteluhoito
20.10. Hallitus
12.10.
					
					

Lehti 4/2016
ilmestyy 10.10.
alkavalla viikolla

Hemmotteluhoito
10.11. Hallitus
16.11.
Tallinnan Joulutori
26.11. Yhdistyksen syyskokous 22.11.
Avoimet ovet
30.11.
toimistolla
		
Joulukuu			
Hallitus
14.12.
					
					

Aineistopäivä

Marraskuu

Lehti 5/2016
ilmestyy 12.12.
alkavalla viikolla

4.11.

Lisätietoja tapahtumista yhdistyksen kotisivuilla: jytytampere.jytyliitto.net

Lähdetään yhdessä shoppailemaan ja viihtymään

Tallinnan joulutorille 26.11.2016
Tänäkin vuonna perinteinen ja hurmaava Tallinnan joulutori tuo kaupunkiin verrattoman
juhlatunnelman. Tuliaisiksi ja pukinkonttiin voi torilta hankkia perinteisiä ja omaperäisiä lahjoja:
huovutettuja hattuja ja huopatossuja, tattarityynyjä, puisia astioita, koreja, taidokkaita tilkkutöitä,
keramiikkaa ja lasiesineitä, käsintehtyjä kynttilöitä, kransseja ja muita koristeita. Ja kun ostosten
teko alkaa uuvuttaa, on ihanaa rentoutua kuuman hehkuviinin, lämpimän keiton ja piparkakkujen
äärellä. Vaikka nyt eletään vuoden pimeintä aikaa, Tallinna hehkuu lämpöä, valoa ja positiivista
energiaa. Tule ja koe koko talvisen Tallinnan taika pikkujoulun merkeissä!
Matkan hinta jäsenille 50 € (ei-jäsenille 148 €, ilmoittautuminen jäseniä myöhemmin)
Hinta sisältää
•
laivamatkat Helsinki-Tallinna-Helsinki
•
meriaamiainen laivalla
•
joulupöydän buffet -ruokailu paluulaivalla
•
bussikuljetus Tampereelta, bussi mukana koko matkan ajan

2017 Jytyn
taskukalenteri
Yhdistys tilaa taskukalenterin kaikille niille jäsenille, jotka eivät
ole sitä erikseen kieltäneet. Kalenteri postitetaan marraskuun
Jytylehden mukana. Mikäli et halua kalenteria jatkossa, ilmoita
siitä nettisivujen palautelomakkeen kautta toimistonhoitajalle.

Laivamatkat
•
meno Eckerö 7.30–11.00 (meriaamiainen)
•
paluu Eckerö 17.15–21.15 (jouluinen buffetpöytä)
•
Mukaan voimassa oleva passi tai henkilöllisyystodistus (ajokortti ei kelpaa).
Ilmoittautuminen 13.10.2016 mennessä sekä maksu yhdistyksen tilille:
Handelsbanken FI14 3131 3001 8500 64. Eräpäivä 13.10.2016.
Ilmoittautuminen nettisivuilla olevalla lomakkeella
https://jytytampere.jytyliitto.net/ilmoittautumiset-tapahtumiin/
Ilmoittautuminen jäsenille on jo auki ja ei-jäsenille aukeaa 12.10. klo 16.30

24

Jyty Tampere ry

Jyty Tampere ry

25

Yhdistyksen luottamusmiehet

Yhdistyksen hallitus ja toimihenkilöt 2015–2016

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

PUHEENJOHTAJA
Kirsi Kuukkanen
044 025 1269
kirsi.kuukkanen@gmail.com

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

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

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

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri PSHP
Luottamusmies Sirkka Vienola 03 311 633 46, sirkka.vienola@pshp.fi
Varaluottamusmies Nina Hovila 03 311 661 73, nina.hovila@pshp.fi
Tampereen ammattikorkeakoulu TAMK
Luottamusmies Sirpa Nieminen 040 801 6253, sirpa.nieminen@tamk.fi
Varaluottamusmies Satu Kelhä 040 801 6251, satu.kelha@tamk.fi

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

Tampereen kaupunkikonsernin vakuutuskassa
Luottamusmies Maria Tuohisto 03 565 344 57, maria.tuohisto@tampere.fi
Varaluottamusmies Tiina Jormalainen 03 565 344 56, tiina.jormalainen@tampere.fi
Tampereen Vuokra-asunnot Oy
Luottamusmies Markku Virtanen 0400 699 908, markku.a.virtanen@tampere.fi
Varaluottamusmies Pirjo Reunanen 0400 396 771, pirjo.reunanen@tampere.fi

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

Ida Pennanen
040 194 2550
idavaan90@gmail.com

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

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

Luottamusmiehet, Tampereen kaupunki		

		
Toimialue

Luottamusmies

Koko kaupunki

Aino Hirvonen
040 801 2772

Varaluottamusmies

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

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

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

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

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

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

Avopalvelut

Aino Hirvonen
040 801 2772

Sari Suokas
040 806 2284

Sairaala- ja kuntoutuspalvelut

Seija Uusi-Rasi
0400 162 215

avoinna

Varhaiskasvatus ja perusopetus

Marja Rousio
040 8244 869

avoinna

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

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

Toinen aste

avoinna

avoinna

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

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

Konsernipalveluyksikkö Koppari
Lauri Erma
+ Työllisyydenhoidon palveluyksikkö 040 806 2608

Jarkko Koskinen
040 806 2962

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut
+ Sara Hildénin museo

avoinna

avoinna

Liikelaitokset

Laura Kauhala-Ala-Kapee
040 801 2602

Konsernihallinto

Marjo Virtanen
03 5656 6526
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Kristiina Salminen
03 5656 4400
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TIEDOTUSVASTAAVA
Aino Hirvonen
040 801 2772
aino.hirvonen@tampere.fi
YHDISTYKSEN TOIMISTO
Toimistonhoitaja Birgit Virkkunen
Hämeenkatu 5 A, 5. krs, 33100 Tampere
03 212 0269
jyty.tampere@gmail.com
jytytampere.jytyliitto.net

jytytampere.jytyliitto.net

Yhdistys
Löydät meidät myös täältä:

Luottamusmiehet

