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Puheen- 
johtajan  
palsta

Päätoimittaja Kirsi Kuukkanen 
Taitto Susu Kaukinen 

Jyty Pirkanmaa ry:n jäsenlehti

Painopaikka Grano, Tampere 
Painosmäärä keskimäärin 1.700 kpl

Jäsenlehti numero 1/2017 ilmestyy 
helmikuussa.
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Tervehdys 
kaikille jäsenille!
Viime lehden jälkeen jäsenmäärämme on kas
vanut lähes tuplasti. Olemme kulkeneet pitkän 
tien, suunnitelleet ja järjestelleet asioita, mutta 
nyt voimme lausua uuden toiminnallisen yhdis
tyksen, Jyty Pirkanmaa ry:n, avaussanat. Kiitos 
siitä kuuluu teille kaikille, jotka olette kannusta
neet ja antaneet ideoita uudenlaista yhdistystä 
varten. Yhdessä olemme enemmän!

Yhdistyksen kokouksessa tammikuun lopussa 
valitsemme yhdistyksen luottamushenkilöt eli 
puheenjohtajan ja hallituksen seuraavalle 2vuo
tiskaudelle. Olen luottavaisella mielellä, että ko
koukseen osallistuu runsaasti jäseniä ja saam
me jokaiselta yhdistykseen kuuluvalta alueelta 
hallituksen jäseniä. Näistä kannattaa keskustella 
paikallisesti jo etukäteen. Toki kokouksessakin 
saa esittää ehdokkaita. Kokouksessa esitellään 
myös toimikuntien toimintaa ja yhdistyksen eri 
vastuuhenkilöitä.

Yhdistyksemme toimintaalue on laaja eli 
Akaasta Kangasalle, Valkeakoskelta Nokialle, 
Lempäälästä Hämeenkyröön ja Tampereelta 
Urjalaan. Jäseniä on myös muista Tampereen 
seudun kunnista. Jatkossa järjestämme sekä 
paikallista että yhteistä toimintaa ketään unoh
tamatta. 

Lehdestä löytyy myös kutsu avajaisjuhliin hel
mikuussa. Toivottavasti mahdollisimman moni 
pääsee mukaan, sillä luvassa on hyvää ruokaa, 
hyvää ohjelmaa ja hyvää seuraa! Vietämme hie
man myöhäistä ystävänpäivää, tutustumme toi
siimme ja verkostoidumme.

Ensimmäinen vuosi uudenlaisen toimintamallin 
osalta tulee varmasti olemaan kokeilua, suunnit
telua, asioiden muokkaamista ja ideointia. Tähän 
toivon teidän kaikkien osallistuvan eli ideoikaa, 
lähettäkää hallitukselle ja toimijoille vinkkejä sii
tä, miten meidän tulisi toimia. Vain te jäsenet 
tiedätte millaisessa yhdistyksessä haluatte olla!

Mukavaa alkavaa vuotta kaikille! Toivottavasti 
tapaamme jytymäisissä merkeissä tänä vuonna!

Kirsi Kuukkanen 
puheenjohtaja 

Jyty Pirkanmaa ry

Huom!
Yhdistyksen 

yhteystiedot vielä jonkin 
aikaa Jyty Tampereen 

yhteystiedot!
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Haluatko toimijaksi  
uuteen yhdistykseen?

Vielä on mahdollisuus ilmoittautua mukaan jytymäiseen yhteistyöhön 
mukavassa seurassa oppimaan uutta ja verkostoitumaan. Samalla 

tutustut uusiin ihmisiin ja olet luomassa hyvää työelämää itsellesi ja 
muille lähipiirissäsi oleville. Voit ilmoittautua...

Ilmoittautuminen kotisivujen kautta: https://jytytampere.jytyliitto.net/seutujyty2017/  
tai suoraan nykyiselle puheenjohtajalle sähköpostitse kirsi.kuukkanen@gmail.com.

Jyty
agentiksi

Jytyagentti on työpaikan 
yhteyshenkilö, joka neuvoo 

jäseniä perusasioissa ja auttaa 
yhteyden luomisessa yhdistyksen 

toimistoon. Jytyagentit osallistuvat 
myös paikallistiimiin, joka järjestää 

paikallista toimintaa jäsenille. 
Agenteille järjestetään 

omaa koulutusta ja 
virkistäytymistä heti 

maaliskuussa.

Vapaaaika
toimintaan

Vapaaaikatoimikuntaa vetää hal
lituksen jäsen. Muut jäsenet ovat 

paikallisia virkistys ja vapaaaikatoi
minnasta kiinnostuneita. Pääasiallinen 
tehtävä on yhdistyksen tapahtumien 
suunnittelu ja järjestely sekä mat
kanvetäjänä toimiminen. Vapaa
aikatoimikuntaan voi osallistua 
paikallistoimijana vain tiettyjen 

tapahtumien järjestelyihin.

Muuhun, 
mihin?

Kiinnostaako osallistua vain 
jonkun tapahtuman järjeste

lyihin, kirjoittaa yksi lehtijuttu? 
Sekin on mahdollista! Haluaisitko 
toimia koulutiedottajana? Opiske
lijavastaavana? Nuorisovastaa

vana? Ota yhteyttä ja kerro 
miten haluaisit yhdistyk

sessä toimia. 

Paikallis
toimijaksi

Voit ilmoittautua myös paikallis
toimijaksi, jos et halua virallisesti 

mukaan toimintaan. Paikallistoimijoi
hin otetaan yhteyttä, kun tarvitaan 
lisää käsiä talkoisiin esim. leipomi
seen, järjestysmieheksi, tilaisuuden 
jokapaikanhöyläksi tai suunnitte

lemaan tilaisuuksia. Voit ker
toa itse mikä kiinnostaa.

Jäsenhankinta 
ja markkinointi

toimikuntaan
Jäsenhankinta ja markkinointitoimikuntaa 
vetää hallituksen jäsen. Muut jäsenet ovat 
paikallisia markkinoinnista kiinnostuneita. 

Pääasiallinen tehtävä on yhdistyksen mark
kinoiminen ja samalla jäsenhankinnasta 
vastaaminen sekä osallistuminen erilai

siiin messutapahtumiin, mutta myös 
toimikunnassa voi toimia some
vastaavana tai kotisivuvastaa

vana oman kiinnostuk
sen mukaan.

Hallituksen 
jäseneksi

Hallituksen jäsen vastaa yhdistyksen 
toiminnasta, päätöksistä ja taloudesta 

omalta osaltaan yhdessä yhdistyksen pu
heenjohtajan ja muun hallituksen kanssa. 

Hallitus vastaa yhdistyksen edunvalvonnan ja 
muun toiminnan järjestämisestä. Jokaisella 

hallituksen jäsenellä on oma vastuualueensa 
eli joko toimikunta tai paikallistiimi, jonka 
toimintaan hänen tulee osallistua tarpeen 
mukaan sekä vastata ko. toimikunnan tai 

paikallistiimin budjetin noudattami
sesta. Hallituksen jäsenen velvol

lisuus on osallistua hallituk
sen kokouksiin.

Tiedotus
toimikuntaan

Tiedotustoimikuntaa vetää hal
lituksen jäsen. Muut jäsenet ovat 

paikallisia lehti ja tiedotustoiminnas
ta kiinnostuneita. Pääasiallinen teh
tävä on yhdistyksen lehden kirjoitta
minen ja koostaminen, mutta myös 
tiedotustoimikunnassa voi toimia 

somevastaavana tai kotisivu
vastaavana oman kiinnos

tuksen mukaan.

Puheen
johtajaksi

Yhdistyksen puheenjohtaja toimii 
hallituksen puheenjohtajana, toi

mistonhoitajan esimiehenä ja vastaa 
yhdistyksen toiminnasta omalla panok
sellaan, huolehtii yhdessä toimistonhoi
tajan kanssa yhdistyksen hallinnollisista 

velvollisuuksista sekä osallistuu eri 
toimikuntien kokouksiin tarpeen 
mukaan. Lisäksi puheenjohtaja 

toimii yhdistyksen lehden 
päätoimittajana.

Ajankohtaista Ajankohtaista



Uuden yhdistyksen avajaisjuhlat jäsenille
perjantaina 17.2.2017 klo 18–22

Bravo Plaza -juhlatila,  
Itäinen Pitkäkatu (Siperia), Tampere

 
Juhlan teemana: 

"Ystävyys - yhdessä olemme enemmän"
 

Tule mukaan juhlimaan uuden toiminnallisen  
yhdistyksen olemassaoloa. Illan aikana erilaista 

yllätysohjelmaa ja muuta mukavaa. 

Juhlakansaa viihdyttää stand-up -esiintyjä Risto Koo, 
lisäksi illan musiikista vastaa Olli Kärki.

Juhlan alkupuolella tarjoillaan  
ruokaisa salaattibuffet juomineen.

Kutsu Menu

IlmoittautuminenTervetuloa! Ilmoittautuminen kotisivujen kautta  
https://jytytampere.jytyliitto.net/ilmoittautumisettapahtumiin/ 

10.2.2017 mennessä. 

Ilmoittautuminen aukeaa sunnuntaina 15.1.2017 klo 10.

Tilaisuus on maksuton. Mukaan mahtuu 200 ensimmäistä 
ilmoittautunutta jäsentä.

Vihersalaatti, L, G

Fetasalaatti, VL, G

Kasviscaesarsalaatti, L

Savulohiperunasalaatti, L, G

Broilerpastasalaatti, L

Marinoidut kasvikset, L, G

Patonki, L

Jälkiruokana  
kahvi ja leivos, L
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Huom!
Hemmotteluhoitoiltoja pidetään 

useampi vuodessa, mikäli 
kiinnostusta riittää. 

Jäsen voi osallistua hemmottelu
hoitoon vain kerran vuodessa,  
jotta jokaisella on mahdolli  

suus päästä mukaan.

AjankohtaistaTulevia tapahtumia

Kutsu Jyty Pirkanmaa ry:n  
ylimääräiseen kokoukseen

 Aika  Torstai 26.1.2017 klo 17.30

 Paikka  Ravintola Bodega Salud,  
    Tuomiokirkonkatu 19, Tampere

 Ruokailu Kokouksen jälkeen 

Tarjoilun vuoksi ilmoittautumiset 16.1.2017 mennessä yhdistyksen kotisivuilla   
https://jytytampere.jytyliitto.net/ilmoittautumisettapahtumiin/ 
tai puhelimitse yhdistyksen toimistoon 03 212 0269.

Kokouksen asiat

•	 Puheenjohtajan valinta toimikaudeksi 2017–2018
•	 Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta toimikaudeksi 2017–2018
•	 Toimikuntien esittely toimikaudeksi 2017–2018
•	 Jytyagenttien ja paikallistiimien esittely toimikaudeksi 2017–2018

TERVETULOA!

Jyty Pirkanmaa ry:n hallitus

Tule mukaan hemmottelu 
hoitoihin jytymäisessä seurassa

Kosmetologikoulu LUMOAVA, Hämeenkatu 24

torstaina 23.2.2017 klo 16.30.  
Ilmoittautuminen aukeaa sunnuntaina 29.1. klo 10.00

torstaina 23.3.2017 klo 16.30.  
Ilmoittautuminen aukeaa sunnuntaina 5.3. klo 10.00

torstaina 27.4.2017 klo 16.30.  
Ilmoittautuminen aukeaa sunnuntaina 9.4. klo 10.00

torstaina 18.5.2017 klo 16.30.  
Ilmoittautuminen aukeaa sunnuntaina 30.4. klo 10.00

Hoitona valittavissa jalkahoito, kasvohoito tai käsihoito.

Ilmoittautuminen kotisivun kautta  
https://jytytampere.jytyliitto.net/ilmoittautumisettapahtumiin/ 

sekä maksu 10€ em. päivään mennessä yhdistyksen tilille:  
Handelsbanken FI14 3131 3001 8500 64. 

Mukaan mahtuu 10 ensimmäiseksi ilmoittautunutta per kerta. 
Määrärajoitus on määritelty kosmetologikoulun puolelta.  

Ilmoittautuminen sulkeutuu kun määrä on täynnä.

Muista vastata myös kyselyyn kotisivujen etusivulla  
koskien hemmotteluhoitoja päiväaikaan.
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Yhdistyksen luottamusmiehet 2017–2018

* HUOM * Kaikkien yhdistyksen alueella olevien kuntien luottamusmiestietoja  
emme ole saaneet vielä lehden painoon mennessä. Tiedot täydentyvät myöhemmin.

Akaan kaupunki 
 Pääluottamusmies Satu Kari  
 Varapääluottamusmies Riitta Uotila

Urjalan kunta 
 Pääluottamusmies Tuija Näppinen

Tampereen kaupunki/Toimialueet 
 Pääluottamusmies	Aino	Hirvonen	040	801	2772,	aino.hirvonen@tampere.fi 
 Varapääluottamusmies valitaan myöhemmin
Konsernihallinto, Koppari, Kaupunkiympäristön palvelualue 
 Luottamusmies Lauri Erma 040 806 2608  
 Varaluottamusmies Jarkko Koskinen 040 806 2962
Hyvinvoinnin palvelualue  
 Lasten, nuorten ja perheiden palvelut, Psykososiaalinen tuki, 
 Vastaanottotoiminta, luottamusmies Jaana Niemelä 040 806 2382
 Sairaala ja kuntoutuspalvelut, Ikäihmisten palvelut,  
 luottamusmies Sari Suokas 040 806 2284
 Kasvatus ja opetuspetuspalvelut, Kulttuuri ja vapaaaikapalvelut,  
 Sara Hildén museo, luottamusmies Marja Rousio 040 8244 869
Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue, Liikelaitokset 
 luottamusmies Laura KauhalaAlaKapee 040 801 2602

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

Tampereen kaupunkikonsernin vakuutuskassa 
 Luottamusmies	Tiina	Jormalainen	03	565	344	56,	tiina.jormalainen@tampere.fi 
	 Varaluottamusmies	Maria	Tuohisto	03	565	344	57,	maria.tuohisto@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

Luottamusmiehet Yhdistys

PUHEENJOHTAJA VARAPUHEENJOHTAJA
Kirsi Kuukkanen Nina Hovila
044 025 1269 03 311 661 73
kirsi.kuukkanen@gmail.com	 nina.hovila@pshp.fi
 
VARSINAINEN JÄSEN VARAJÄSEN 
Lauri Erma Jarkko Koskinen
040 806 2608 040 806 2962
lauri.erma@tampere.fi	 jarkko.koskinen@tampere.fi
 
Aino Hirvonen 
040 801 2772 
aino.hirvonen@tampere.fi	
 
Nina Hovila Ida Pennanen
03 311 661 73 040 194 2550
nina.hovila@pshp.fi	 idavaan90@gmail.com
 
Satu Kelhä Marja Honkanen
040 801 6251 040 801 6250
satu.kelha@tamk.fi	 marja.honkanen@tamk.fi
 
 Laura KauhalaAlaKapee
 040 801 2602
	 laura.kauhala-ala-kapee@tampere.fi
 
Marja Löytökorpi Karoliina Vehmaanperä
040 718 7033 050 359 1759
marja.loytokorpi@tampere.fi	 karoliina.vehmaanpera@gmail.com
 
Sirpa Nieminen Teija Helin
040 801 6253 040 801 6249
sirpa.nieminen@tamk.fi	 teija.helin@tamk.fi
 
Heli Rautanen Arja Kvist
040 800 7698 040 800 4824
heli.rautanen@tampere.fi	 arja.kvist@tampere.fi
 
Sirkka Vienola Anneli Korja
03 311 633 46 03 311 679 88
sirkka.vienola@pshp.fi	 anneli.korja@pshp.fi
 
Marjo Virtanen Tuija Haapaniemi
03 565 665 26 03 565 636 36
marjo.virtanen@tampere.fi	 tuija.haapaniemi@tampere.fi
 
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 

Yhdistyksen hallitus ja toimihenkilöt 2015–2016
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