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Muistetaan 
elää tänään

nut ymmärtämään tekemieni valintojen seura-
ukset. Välillä valinnat ovat tehneet itse itsensä. 
Vuoteen mahtuu monta kipeää kokemusta ja 
menetystä, jotka ovat saaneet miettimään asi-
oita, mutta myös iloisia ja onnellisia tapahtumia.

En enää sano lapselle (ainakaan niin usein kuin 
ennen) ”Kohta”, kun hänellä on asiaa. Saatan 
jättää tiskit tiskaamatta ja pyykit koriin, kun 
puoliso kaipaa seuraa sohvan nurkkaan. Muistan 
huolehtia myös riittävästä levosta, vaikka pitäisi 
tehdä sitä ja tätä. Jos mieleeni tulee soittaa ys-
tävälle, teen sen heti, koska se voi olla hetken 
päästä myöhäistä. Jos voin auttaa toista, teen 
sen – odottamatta kiitosta, mutta sen saadessa-
ni, kiitos lämmittää todella paljon!

Lehden ilmestyttyä olen ansaitulla kesälomalla 
ja toivon pystyväni nauttimaan jokaisesta sade-
pisarasta ja hiljaisesta päivästä yhtä paljon kuin 
touhua täynnä olevista päivistä ja auringonpais-
teesta. Toivon, että sinäkin teet niin ja nautit 
Suomen kesästä sellaisena kuin se meille tulee 
ilman murehtimista tulevasta. 

Rentouttavaa kesää kaikille jäsenillemme!

Kirsi Kuukkanen 
puheenjohtaja

Kiire, paljon tekemistä, erilaisia velvollisuuksia, 
muutoksia, kokouksia, työaikajoustoja, fuusioi-
ta, työttömyyttä, YT-tilaisuuksia.

Kaikki nämä täyttävät päivämme. Toiset täyt-
tävät myös vapaa-aikansa erilaisilla velvolli-
suuksilla, tekemisellä ja olemalla pysähtymättä. 
Toiset haluavat olla aivan rauhassa ja itsekseen. 
Olemme niin erilaisia ja jokainen tekee omat 
valintansa. Yhteistä on kuitenkin se, että kun 
elämä ruuhkavuosina on täynnä tekemistä ja 
ei aina niin mukavia asioita, unohdamme välil-
lä sen kaikkein tärkeimmän – läheiset ihmiset 
ja asiat, jotka tuottavat meille iloa vain olemalla 
olemassa. Unohdamme elää tätä päivää.

On tärkeää olla aidosti läsnä päivittäin. Työssä 
työkavereille, huolehtia tarvittavista asioista ja 
myös siitä, että me kaikki voimme hyvin. Töiden 
jälkeen ja vapaa-ajalla niiden ihmisten kanssa, 
jotka ovat läheisiä – lasten, puolison, ystävien. 
Ja pitää nämä kaksi maailmaa erillään. Joustoja-
kin tarvitaan, puoleen ja toiseen. Näin tulemme 
toimeen ja saamme asioita eteenpäin ilman että 
seinät kaatuvat päälle tavalla tai toisella.

Itse olen joutunut pysähtymään viimeisen vuo-
den aikana useamman kerran ja miettimään 
suhdettani työhön, yhdistystoimintaan, perhee-
seen ja ystäviin. Olen tehnyt valintoja ja joutu-
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Sosiaalihuollon ammattioikeudet
– Valviralta uusi ohjeistus lähihoitajille

Jo maksettuihin maksuihin otetaan kantaa siinä 
vaiheessa, kun hallituksen esityksen sisältö on 
selvillä.

2) Valmistuvat lähihoitajat

Valmistuvat lähihoitajat valitsevat, haluavatko 
he rekisteröityä

a) vain terveydenhuollon  
 ammattihenkilörekisteri Terhikkiin vai

b) vain sosiaalihuollon  
 ammattihenkilörekisteri Suosikkiin vai

c) sekä Terhikkiin että Suosikkiin.

Lähihoitajia kouluttavia oppilaitoksia on ohjeis-
tettu erikseen siitä, miten ne ilmoittavat valmis-
tuneiden lähihoitajien tiedot Valviralle.

Maksu oppilaitoksen kautta rekisteröitymises-
tä on 40 € yhteen rekisteriin ja 80 € molempiin 
rekistereihin.

3) Vuonna 2016 valmistuneet lähihoitajat, 
jotka odottavat Suosikki-rekisteröintiä

Valvira vie kerta-ajolla 26.4.2017 noin 4 300 
vuonna 2016 valmistunutta lähihoitajaa Suosik-
kiin. Kerta-ajolla nimikesuojataan kaikki tam-
mikuun 2017 loppuun mennessä kouluilta 
ilmoitetut, vuonna 2016 valmistuneet ja 
jo Terhikki-rekisterissä olevat lähihoitajat, 
jotka ovat odottaneet rekisteröintiä Suo-
sikki-rekisteriin.

Kerta-ajolla nimikesuojatut lähihoitajat saa-
vat lähiaikoina 40 euron laskun rekisteröinnis-
tä. Laskussa todetaan, että sen vastaanottajalle 
on merkitty sosiaalihuollon ammattihenkilöiden 
keskusrekisteriin oikeus käyttää lähihoitajan 
ammattinimikettä.

Jos lähihoitaja tarvitsee rekisteröintitodistuk-
sen esim. työnantajaansa varten, voi hän tilata 
sen maksutta osoitteesta suosikki(at)valvira.fi.

 4) Sosiaalihuollon tehtävissä toimivat 
lähihoitajat, jotka eivät ole kummassakaan 
rekisterissä

Jos lähihoitaja, joka ei ole rekisteröitynyt kum-
paankaan rekisteriin, toimii sosiaalihuollon teh-
tävissä lähihoitajan ammattinimikkeellä, tulee 
hänen hakea nimikesuojausta Suosikkiin.

Hakemusohjeet löytyvät Valviran verkkosivuilta.

Jos lähihoitaja on jo hakenut Suosikkiin rekis-
teröitymistä, voi hän odotella rauhassa hake-
muksensa ratkaisemista.

 5) Sosiaalihuollon tehtävissä toimivat 
lähihoitajat, jotka ovat helmikuun 2016 
jälkeen hakeutuneet vain Terhikkiin

Jos lähihoitaja, joka on helmikuun 2016 jälkeen 
hakeutunut vain Terhikkiin, toimii sosiaalihuollon 
tehtävissä tai siirtyy sosiaalihuollon tehtäviin lä-
hihoitajan ammattinimikkeellä, tulee hänen ha-
kea nimikesuojausta Suosikkiin.

Terhikissä pitkään olleiden lähihoitajien 
kannattaa odottaa lainmuutosta

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) kertoi tie-
dotteessaan (20.4.2017) valmistelevansa so-
siaalihuollon ammattihenkilölain muuttamista. 
Muutoksen tavoitteena on selkeyttää ammatti-
henkilöiden rekisteröitymistä ja lisätä lakiin sieltä 
puuttuva kuntoutuksen ohjaajien ammattiryhmä.

Valvira on erittäin tyytyväinen, että STM on 
ryhtynyt toimiin erityisesti lähihoitajien rekiste-
röitymisen selkeyttämiseksi.

Myös Valviraan on tullut runsaasti yhteydenot-
toja lähihoitajilta, jotka kokevat nykyisen tilan-
teen kohtuuttomaksi. Tilanteen korjaamiseksi 
Valvira on ehdottanut STM:lle, että niille lähi-
hoitajille, jotka sosiaalihuollon ammattihenkilö-
lain voimaantullessa 1.3.2016 olivat jo tervey-
denhuollon ammattihenkilörekisteri Terhikissä, 
merkittäisiin automaattisesti lähihoitajan nimi-
kesuojaus myös sosiaalihuollon ammattihenki-
lörekisteri Suosikkiin. Valvira tekisi merkinnän 
maksutta ilman erillistä hakemusta.

Ennen hallituksen esityksen antamista ja asi-
an eduskuntakäsittelyä ei ole täyttä varmuutta 
muutoksen sisällöstä. Valvira kuitenkin varautuu 
siihen, että kaikilta jo Terhikissä olevilta lähihoi-
tajilta ei vaadita erillistä hakemusta Suosikkiin 
rekisteröitymiseksi. STM:n tiedotteen mukaan 
lakiesityksen on tarkoitus tulla eduskunnan hy-
väksyttäväksi syksyyn 2017 mennessä.

Valvira ohjeistaa lähihoitajia toimimaan 
toistaiseksi seuraavalla tavalla:

1) Terhikissä 1.3.2016 olleet lähihoitajat, 
jotka toimivat sosiaalihuollon tehtävissä

Lähihoitajien, jotka 1.3.2016 olivat Terhikissä, 
kannattaa odottaa rauhassa tilanteen selviämis-
tä. Uusia hakemuksia ei tällä hetkellä kannata 
tehdä. Valvira ei toistaiseksi käsittele ja laskuta 
jo tehtyjä hakemuksia. Hakijan ei tarvitse pe-
ruuttaa hakemustaan.

Edunvalvonta

Lisätietoja

Hakemusohjeet löytyvät Valviran verkkosivuilta.

Jos lähihoitaja on jo hakenut Suosikkiin rekis-
teröitymistä, voi hän odotella rauhassa hake-
muksensa ratkaisemista.

6) Terveydenhuollon tehtävissä toimivat 
lähihoitajat

Muutoksella ei ole vaikutusta terveydenhuollon 
tehtävissä toimiviin lähihoitajiin.

Tiedot voi tarkistaa JulkiSuosikki-
rekisteristä

Lähihoitaja voi tarkistaa tietonsa JulkiSuosikki-
rekisteristä.

Sekä Suosikki- että Terhikki-rekisteriin merki-
tyn lähihoitajan oikeudet näkyvät hakutuloksissa 
allekkain:

• lähihoitaja (terveydenhuolto) ja
• lähihoitaja (sosiaalihuolto) 

Jussi Holmalahti, johtaja, puh. 0295 209 500, jussi.holmalahti@valvira.fi

Sanna Hyttinen, lakimies, puh. 0295 209 608, sanna.hyttinen@valvira.fi

Yksittäisiä hakemuksia koskevissa asioissa pyydämme olemaan  
yhteydessä osoitteeseen suosikki@valvira.fi
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Kuulumisia kentältäAjankohtaista

Hallituksen kokouskooste
Yhdistyksen hallitus kokoontuu keskimäärin kuusi kertaa vuodessa 
päättämään yhdistyksen toiminnasta ja edunvalvonnasta. Hallitus 

kokoontuu yhdistyksen alueella olevilla paikkakunnilla vaihtelevasti. 
Jatkossa julkaisemme nettisivullamme ja lehdessä pääkohtia 

hallituksen kokousten asioista.

Hallituksen kokous 8.2.2017 Tampere

• Hallitus järjestäytyi eli valittiin yhdistyksen 
varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoita-
ja, koulutus-, nuoriso- ja seniorivastaavat 
sekä toimikuntien jäsenet ja vetäjät ja pai-
kallistiimien vetäjät. Päätettiin jättää työva-
liokunta valitsematta.

• Päätettiin yhdistyksen nimenkirjoitusoikeu-
desta hallituksen vaihtuessa.

• Vahvistettiin yhdistyksen luottamusmiesten 
valinta ja myönnettiin pääluottamusmiehille 
ja vastaavassa asemassa oleville luottamus-
miehille yhdistyksen osalta neuvotteluoikeus 
työnantajan kanssa.

• Hyväksyttiin yhdistyksen koulutuskustan-
nusten korvaamisen periaatteet sekä vapaa-
aikatoimikunnan järjestämien tapahtumien 
jäsenhinnoittelun periaatteet.

Hallituksen kokous 5.4.2017 Kangasala

• Edunvalvonnassa keskustelimme eri työn-
antajia koskevista pääluottamusmiesten 
ilmoittamista asioista mm. TVA-järjestelmien 
kehittämisestä,  YT-tilanteista sekä yhden 
kunnan jytyläisen luottamusmiehen puut-
teesta. Hallitus esitti huolensa luottamus-
miehen puuttumisesta varsinkin tämän 
hetken hektisessä muutosajankohdassa. 
Kunnan luottamusmiehelle kuuluvat asiat 
hoidetaan nyt liiton toimesta aluetoimistosta 
käsin.

• Käsiteltiin vuoden 2016 tilinpäätös ja toimin-
takertomus esitettäväksi yhdistyksen kevät-
kokoukselle

• Päätettiin yhdistyksen 100-vuotishistoriikin 
teettämisestä.

Hallituksen kokous 7.6.2017 Nokia

• Edunvalvonnassa käytiin läpi liittovaltuuston 
kevätkokousasiat koskien mm. yhtenäistä 
jäsenmaksua. Päätettiin myös anoa SASK:n 
kannatusyhdistysjäsenyyttä. 

• Päätettiin järjestää syksyllä ammattialailta 
kirjastotyön painopistealueella ja päätettiin 
korvata syksyn agenttikoulutus alueen yh-
distyspäiville osallistumisella.

• Päätettiin yhdistyksen 100-vuotishistoriikin 
toimittajan ja kuvaajan valinnasta tarjousten 
perusteella.

• Vahvistettiin yhdistyksen merkkipäivämuis-
tamisten periaatteet.

Liittovaltuuston kuulumisia
Jytyn liittovaltuusto kokoontui sääntömääräiseen 
kevätkokoukseensa toukokuun lopussa Helsinkiin. 

Normaalien kevätkokousasioiden kuten tilinpäätöksen ja 
toimintakertomuksen vahvistamisen lisäksi kevätkokouksessa 

käsiteltiin muutamia isoja asioita.

STTK:n uusi kausi alkaa ja yhdistyksestämme 
valittiin STTK:n edustajistoon varsinaiseksi jäse-
niksi Lauri Erma ja Heli Rautanen. Lisäksi pu-
heenjohtajamme Kirsi Kuukkanen valittiin yleis-
varajäseneksi. Keskusjärjestötason toiminta tuo 
lisää tietoa ja osaamista myös meille yhdistyk-
seen. Onnittelut valituille! 

Liiton strategiassa ovat olleet vielä toteutta-
matta kaksi isoa asiaa eli yhdistysrakenteen uu-
distaminen sekä yhtenäinen jäsenmaksu. Näitä 
asioita on käsitelty useissa seminaareissa, yhdis-
tyspäivillä, aluetapaamisissa ja liittovaltuustos-
sa. Ennen valtuustoa lähetettiin myös jokaisen 
yhdistyksen puheenjohtajalle kysely yhteisestä 
jäsenmaksusta. Liittoon kuuluu muutama sata 
yhdistystä ja erilaisia jäsenmaksuprosentteja on 
32 erilaista. Tämä aiheuttaa jäsenistön kesken 
epätasa-arvoa ja hankaluutta myös jäsenyyden 
markkinoinnissa liitto- ja aluetasolla.

Jäsenen maksama jäsenmaksu koostuu kol-
mesta osasta. Iso osa on liiton osuus, joka kat-
taa valtakunnallisen edunvalvonnan, koulutuk-
sia, viestinnän ja alueellisen toiminnan. Toinen 
osa on liiton maksama osuus työttömyyskassal-
le. Lisäksi on paikallisyhdistyksen osuus, joka 
jää kattamaan paikallisen toiminnan kuluja eli 
opastusta ja neuvontaa, paikallista koulutusta ja 
virkistystoimintaa sekä luottamusmiestoimintaa.

Toukokuisessa kevätkokouksessa asiasta pidet-
tiin useita puheenvuoroja, kuten yhdistyksistä oli 
evästyksiä saatu. Kaikki puheenvuorot ja kom-

mentit olivat asiallisia, vaikka joistakin asioista 
jouduttiin myös äänestämään. Pääsääntöisesti 
valtuusto oli yhtenäisen jäsenmaksun kannalla 
ja päätös näin tehtiinkin. Eli vuoden 2018 alusta 
lähtien kaikilla Jytyn jäsenillä tulee pääsääntöi-
sesti olemaan sama jäsenmaksuprosentti. Mikäli 
nykyinen toiminta vaarantuu, yhdistys voi ilmoit-
taa perivänsä korkeampaa jäsenmaksua, mut-
ta ensi vuoden alusta on mahdollista olla vain 
kaksi jäsenmaksuprosenttia, jotka liittovaltuusto 
päättää virallisesti syyskokouksessa talousarvi-
ota hyväksyessään. Jäsenmaksuprosentit ovat 
1,32% ja 1,4%. 

Jyty Pirkanmaa ei lähde hakemaan isompaa 
jäsenmaksuprosenttia eli jäsenen jäsenmaksu-
prosentti 1.1.2018 tulee olemaan 1,32%. Tämä 
on hieman isompi kuin nykyinen eli korotus on 
keskimäärin 2 euroa/kk. Summassa ei ole huo-
mioitu verovähennyksen lisääntyvää osuutta. 
Euromääräiset jäsenmaksut pysyvät entisellään, 
mutta liittovaltuusto päätti uudesta jäsenmaksu-
ryhmästä eli varusmiespalveluksen ajalta jäse-
nen jäsenmaksuvelvoite on 0 euroa.  

Syksyn liittovaltuustoon jäi päätös yhdistysra-
kenteen uudistamisesta.

Yhdistyksemme liittovaltuutettuja ovat Lauri 
Erma, Kirsi Kuukkanen ja Sirkka Vienola.

Seuraava 
hallituksen 

kokous  
23.8.2017 

Valkeakoski
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Ammattialaillat 
– syvennä osaamistasi koulutuksissa

Jyty kehittää jäsentensä ammatillista osaamista, identiteettiä ja 
yhteisöllisyyttä sekä vahvistaa edustamiensa alojen tunnettuutta 
ja arvostusta työmarkkinoilla. Ammatillisuus tarkoittaa työotetta 

ja tapaa työskennellä, mikä kehittyy koulutuksin, työssä 
pätevöitymällä ja työyhteisön tuella.

Jytyn ammattialatoimintaa ovat Jytyn ammatil-
liset opintopäivät, alueelliset ja paikalliset am-
mattialaillat, jäsentapahtumat sekä opiskelijoi-
den yhteiset tilaisuudet. 

Yksi Jytyn painopisteammateista tällä hetkel-
lä on koulunkäynninohjaaja. Toukokuussa 2017 
yhdistys järjesti yhdessä aluetoimiston kanssa 
koulunkäynninohjaajien ammattialaillan teemal-
la ”Koulukiusaaminen”.  Iltaan osallistui reilu 20 
ohjaajaa seitsemästä yhdistyksen alueella toimi-
vasta kunnasta.

Illan aikana esittäytyi Kiusaamista vastaan ry 
ja kävimme läpi alueasiamies Olli Järvelän luot-
saamana koulunkäynninohjaajan työsuhteen eri-
tyiskysymyksiä koskien mm. kesäajan työtä ja 
palkkausta. Odotettu henkilö oli myös yläkoulun 

rehtori Jari  Andersson. Hän kertoi oman koulun-
sa tavoista puuttua kiusaamiseen ja koulukiu-
saamisesta lakinäkökulmasta. Mielenkiintoista 
oli kuulla siitä, miten laissa tunnetaan tietyissä 
kohdin vain rehtorin ja opettajan vastuu ja oi-
keus, mutta koulunkäynninohjaajista ei puhuta. 
Illan aikana keskusteltiin paljon koulukiusaami-
sesta, mutta myös muusta koulunkäynninohjaa-
jien työhön liittyvistä asioista. 

Yhdistyksemme järjestää vähintään kaksi eri 
alojen ammattialailtaa vuodessa. Ammattialailta 
on osallistujille maksuton. Lisäksi liitto järjestää 
viikonlopun kestäviä ammatillisia opintopäiviä 
vuosittain. 

Lisätietoa: http://www.jytyliitto.fi/fi/jyty/
ammatillisuusjytyssa/koulunkaynninohjaajat/

Jäsenlehti
 – ja miten se syntyy

 
Yhdistyksen julkaisema lehti on jäsenetu kaikille jäsenille. 

Jyty Pirkanmaa haluaa tarjota jäsenille houkuttelevan ja helppo
lukuisen lehden, josta löytyy sekä edunvalvontaan sekä yhdistyksen 

muuhun toimintaan liittyviä artikkeleita ja tapahtumailmoituksia. 

Vuosien kuluessa lehden ulkoasu on muuttunut 
aika ajoin. Kulloinenkin tiedotustoimikunta ja 
taittaja on tehnyt lehdestä oman näköisensä. 
Nykyiseen tiedotustoimikuntaan kuuluvat Maria 
Anttila, Tuula JaskariMalinen, Anneli Korja, Tar
ja Ruukala, Sanna Saari ja yhdistyksen tiedotus-
vastaava Aino Hirvonen. Lehden päätoimittaja, 
joka kantaa juridisen vastuun sisällöstä, on yh-
distyksen puheenjohtaja Kirsi Kuukkanen ja tait-
taja on Susu Kaukinen.

Ennen kuin lehti on jäsenillä luettavana, on sen 
valmistumiseen kulunut viikkoja aikaa. 

Tiedotustoimikunta kokoontuu noin kaksi kuu-
kautta ennen lehden ilmestymistä suunnittele-
maan kulloisenkin numeron sisältöä. Vakituisen 
sisällön lisäksi riittää pohdittavaa muista aiheista 
ja niistä kirjoittajista. 

Terveiset myös minulta, Jyty Pirkanmaan jä-
senlehden taittajalta. Olen saanut olla mukana 
lehdenteossa nyt parin vuoden ajan ja kivaahan 
tämä on ollut! 

Päivätyökseni teen taitto- ja suunnitteluhom-
mia kaupan alalla – en siis itse ole Jytyläisiä. 
Lehteä taitan kotikoneella, yleensä ilta-aikaan 
lasten mentyä nukkumaan. Muutenkin tykkään 
vapaa-ajalla toteuttaa jos jonkinmoista mate-
riaalia, kuten vanhempainyhdistykselle, pojan 
jääkiekkojoukkueelle ym. Oma kutsumusam-
matti on siis löytynyt...

Monta hyvää retki-ideaa olen bongannut leh-
teä taittaessani, mm. lapseni vein hiihtolomalla 
Fazerille ja miehen kanssa kävin eläytymässä 
Rocky Horror Shown parissa. Tästä lehdestä 

Jutut ja muu materiaali lähetetään tiedotusvas-
taavalle, joka tekee tarvittavat tekstikorjaukset 
ja muokkaukset ennen taittajalle lähettämistä. 
Taittaja tekee oikovedoksen, tarvittaessa use-
ampia, jonka kaikki toimikunnan jäsenet tar-
kistavat virheiden varalta. Tarkistusten jälkeen 
taittaja toimittaa aineiston painoon, josta valmis 
lehti myös postitetaan. 

Jokaisella jäsenellä on myös mahdollisuus osal-
listua lehden tekoon. Mikäli ei ”kynä pysy kä-
dessä”, voi lähettää valokuvia tai vinkata, mistä 
aiheesta haluaisi lehdestä lukea. 

Aikataulun vuoksi ei lehteen aina saada kaikkia 
tapahtumailmoituksia, joten kaikkein ajantasai-
sin tieto löytyy yhdistyksen kotisivuilta.

Aino Hirvonen

eniten kolahti kuitenkin puheenjohtajan palstan 
teksti ja se, että pitäisi osata elää tässä ja nyt. 
Kiitos Kirsi sanoistasi.

Vielä toiveena lehdentekoon liittyen, ottakaa 
tapahtumissa valokuvia – pyytäkää rohkeasti 
kuvassa olijoita kääntymään kameraa kohti ja 
lähettäkää näitä käytettäväksi lehden teossa. 
On mukavempaa taittaa aukeaman juttu jäsen-
tapahtumasta kun siihen on kuvia olemassa. Ny-
kykännyköissä on laadukaat kamerat, kun niillä 
ottaa isolla kuvakoolla otoksia ne melko varmas-
ti ovat painokelpoista materiaalia. Photarillakin 
saa ihmeitä aikaiseksi jos valaistus tilanteessa 
on ollut huono :o)

Aurinkoista kesää kaikille! 
 Susu Kaukinen 

PS. Palautetta ja ideoita vastaanotetaan  
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Hämeenkyrö – paikallinen sopimus 
työaikapankista

Kuulumisia kentältä Esittelyssä Jyty-aktiivi

Hämeenkyrön kunnassa on käyty neuvotteluja 
työaikapankki -järjestelmän käyttöön otosta. 
Neuvottelut aloitettiin jo viime vuoden puolel-
la, mutta henkilövaihdoksesta johtuen neuvot-
telut jäivät keskeneräisiksi. Huhtikuun lopulla 
jatkoimme neuvotteluja uuden hallinto- ja hen-
kilöstöpäällikön kanssa. Hänen ja tietysti myös 
meidän luottamusmiesten tavoitteena on, että 
sopimus saataisiin solmittua vielä tämän vuoden 
puolella.  

Paikallinen sopimus on siis luonnosvaiheessa 
ja sopimusta sovellettaisiin kaikilla KVTES:in, 
TS:n ja TTES:in alaisella henkilöstöllä. KVTES:in 
puolella keskustelun alla on vielä mm. liukuvan 
työajan soveltuminen työaikapankkiin. Ongel-
makohtia ovat liukuvan työajan ylitykset eli ns. 
+saldot, joita ei ole tarkoituksenmukaista liittää 
työaikapankkiin sekä työaikapankkikirjanpito, 
koska kaikilla palvelualueilla ei ole vielä käytössä 
työajanseurantaohjelmaa. On siis mahdollista, 
että työaikapankkijärjestelmää ei oteta lainkaan 
käyttöön liukuvassa työajassa.  

Työaikapankilla itsessään kuitenkin tarkoitetaan 
vapaaehtoisuuteen perustuvaa järjestelmää, 
jolla vapaa-ajaksi muutettuja rahamääräisiä 
etuuksia voidaan järjestää pidettäväksi vapaana 
pidemmällä aikavälillä. Paikallisella sopimuksella 
määritellään pankkiin siirrettävät erät ja korva-
ukset, työaikapankin vapaa-aikasaldon enim-
mäismäärät, työaikapankkivapaan pitämisen 
ehdot, pankkiin kertyneen vapaan korvaaminen 
rahassa sekä menettelytavat työaikapankkiin lii-
tyttäessä ja erotessa.

Neuvottelut ovat siis kesken ja tiedotan teitä, 
hyvät jäsenet, lisää neuvottelujen edetessä.

Raija Vuorinen 
pääluottamusmies 

Hämeenkyrön kunta

Tervehdys  
Hämeenkyrön maisemista
Olen Maria Anttila ja töissä Hämeenkyrön kun-
nalla. Yksikköni on nyt laskentapalvelut, kun ai-
emmin olimme talouspalvelut. Tittelien ja yksik-
könimien vaihtuminen tuottaa joskus hauskoja 
tilanteita puhelimeen vastatessa. Työhöni kuuluu 
ostoreskontran sekä maksuliikenteen hoito.

Aamulla, kun pääsen työpöydän ääreen ja saan 
koneen rullaamaan, alkaa lukuisten ohjelmien ja 
sovellusten käynnistäminen. Salasana- ja käyt-
täjätunnusviidakko on aikamoinen, mutta se pi-
tää muistin vireänä, jos pitää. 

Aamuisin tulostan tiliotteet, kirjaan niihin tar-
vittavat tiliöinnit ja mapitan ne.  

Aamupäivällä teen maksuvalvontaa eli siirrän 
ostolaskut ostoreskontraan ja iltapäivällä laitan 
laskut maksuun. 

Päivään mahtuu muutakin askaretta mutta ei-
hän tästä ansioluetteloa ole tarkoitus tehdäkään.

Huhtikuussa otimme käyttöön uuden lasku-
jen kierrätysjärjestelmän, joka on tuonut oman 
haasteensa työpäiviini. Meillä on onneksi hyvä 
työyhteisö, josta saa tukea ja voimme yhdessä 
pohtia asioita.  

Hämeenkyrön kunnalla olen ollut työssä kohta 
10 vuotta ja saman verran JYTYN jäsenenä. 

Jossain vaiheessa minut saatiin puhuttua sil-
loisen Jyty Hämeenkyrön hallituksen jäseneksi, 
jona toimin kunnes yhdistyksemme purkautui v. 
2016.

Nyt olen mukana Jyty Pirkanmaan tiedotustoi-
mikunnassa ja mielenkiinnolla odotan mitä osaan 
ottaa tästä irti ja mitä saan aikaiseksi. Tämä oli 
hyppy tuntemattomaan, mutta aion selvitä siitä 
ja on ollut mukavaa päästä tutustumaan uusiin 
ihmisiin. 

Rentouttavaa kesää! 
Maria  
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Mitä tuli tehtyä

Retki Fazerille ja Ateneumiin
Lauantaina 8.4.17 heräsimme äitin kanssa ai-

kaisin. Olisin halunnut nukkua pidempään, kos-
ka oli lauantai.

Kun olimme heränneet, söimme aamupalaa ja 
teimme eväät matkalle.

Yllätys yllätys, meille tuli kiire ja juoksimme ko-
toamme bussipysäkille koko matkan ja juuri ja 
juuri kerettiin bussiin. 

Retkibussin lähtöpaikka oli keskustorilla Van-
han Kirkon edestä. Siellä bussi jo olikin ja ai-
nakin yli 20 naista ja jotkut heistä olivat äitini 
tuttuja. 

Bussissa istuimme lähellä etuovea ja takana 
istui äidin kaksi kaveria, joista toiselle tuli ongel-
mia turvavyön kanssa. Kuljettaja selvitti asiaa, 
miksi vyö ei toiminut ja sitten pääsimme lähte-
mään.

Kauheasti oli puhetta ja naurua bussissa. En 
kyllä ihan ymmärtänyt kaikkia juttuja.

Matkalla meidän piti hakea toinen naisjoukko 
jostain huoltoasemalta, Lempäälästä. Yksi nai-
sista olikin bussikuskin naapuri.

Seuraavaksi vyöryi naisia kyytiin Toijalan 
ABC:ltä ja siellä oli vessa- ja kahvitauko. Juu-
ri kun pääsimme huoltoaseman kauppaan, äiti 
muisti jättäneensä rahapussin bussiin ja minä 
menin sen hakemaan. Ostin kaupasta karkkia. 
Käytiin vessassa.

Menimme takaisin autoon ja äiti kaatoi kahvi-
mukinsa heti nurinpäin, kun bussi lähti liikkeelle. 
Ei auttanut muuta kuin siivota jälkensä.

Matka meni nopeasti ja ei aikaakaan, kun olim-
me Fazerin tehtaalla. Menimme ensimmäisek-
si taas käymään vessassa. Sen jälkeen meidät 
jaettiin kahdeksi ryhmäksi ja sitten alkoi opas-
tettu kierros.

Ensin menimme sisäpuutarhaan, jossa kasvoi 
trooppisia kasveja. Sitten meille kerrottiin Faze-
rin tehtaan historiasta ja näytettiin millaisessa 
muoteissa suklaata on tehty.

Siellä oli myös iso pupu, joka oli tehty tyhjis-
tä Mignon munan kuorista. Kaikki oli yksitellen 
liimattu ja niitä oli siinä tosi paljon. En muista 
kuinka paljon.

Jokainen mignon muna on oikeasta kananmu-
nan kuoresta ja valmistetaan yksitellen käsityö-
nä. Hirveen hidasta puuhaa. Sen suklaa on myös 
maidotonta. Mignonia lausuessa ei kuulu sanoa 
sitä g-kirjainta siinä, vaan Minnon.

Siellä oli puisia palikoita, joissa oli ruoka-ainei-
den kuvia, joista sai valita mitä yleensä syö. Ne 
laitettiin sellaseen laatikkoon ja se koneen alle, 
joka kertoi syökö terveellisesti vai ei.

Katosta roikkui palloja joiden sisään kun katsoi, 
näkyi eri tehtaiden toimintaa. Opin, että Fazerilla 
on kaikkea muutakin kuin vain karkkia.

Fazerin ensimmäinen karkki oli Kettukarkit ja 
pihlajanmarjat kerättiin käsin. Nykyään niissä on 
jotain muuta. Olikohan päärynää ja jotain. Äiti 
kuvasi kaikki kettupatsaat lattioilta.

Kierroksen lopuksi saimme maistella karkkeja 
niin paljon kuin jaksoi, muttei me jaksettu äitin 
kanssa montaa. Mutta hyviä ne oli.

Lopuksi mentiin syömään ja söin lihapyöryköitä 
ja perunamuusia.

Lahjaksi saatiin paperikassi, jossa oli Fazerin 
tuotteita: karkkia, leipää, keksejä ym.

Sitten muistoesinekauppaan, jossa myytiin 
mm. karkkia. Ostimme karkkia ja ison tikkari-
rasian. Kun olimme ne ostaneet ja menimme 
jonoon, niin äiti huomasi, että oli taas jättänyt 
rahapussin bussiin. Aino pelasti äidin.

Kaupan jälkeen odotimme lähtöä ja vyöryimme 
bussiin ja lähdimme kohti Ateneumia.

Oli kamalan kylmää ja satoi, kun pääsimme 
Helsinkiin.

Kun pääsimme perille, meitä odotti taas opas-
tettu kierros. Taas käytiin vessassa. Meille esitel-
tiin paljon tauluja ja veistoksia. Mielestäni Ate-
neumissa käynti ei ollut yhtä mielenkiintoinen 
kuin Fazerilla käynti. Kun sitten vihdoin kierros 
loppui, saimme viettää muutaman tunnin shop-
paillen kaupungilla. Jaana lähti meidän kanssa. 

Menimme Amerikkalaiseen karkkikauppaan ja 
siellä oli siniseksi värjääviä karkkeja. Kävimme 
myös Clas Ohlssonilla, Suomalaisessa Kirjakau-
passa ja lopuksi haimme K-marketista matka-
evästä. Kun olimme jo lähteneet kaupasta ja 
bussin lähellä, äiti muisti jättäneensä K-kaup-
paan ostaneensa sisustustaulun. Juoksin sen 
sieltä hakemaan.

Kun pääsin hengästyneenä bussiin, meidän piti 
odottaa vielä yhtä naista. 

Äitillä oli jalat kuolleet ja hiukan väsytti, mutta 
mua ei.

Kun saavuttiin Tampereelle, mentiin heti kotiin 
ja nukuttiin 11 tuntia yöunia. 

Mielestäni matka oli ollut oikein hauska.

Kirjoittajana toimi 11 v. neiti.  
Äiti sensuroi osan :)

Ps. Äidin lisäyksenä, että matkalla oli myös 
mies ja toinenkin lapsi/teini, poika. Ostimme 
myös Fazerin kaupasta muistoesineitä karkkien 
lisäksi, mm. heijastimen ja kyniä ja muumijut-
tuja :-) Kuvia otettiin ja Ateneumia kierrettiin 
myös itsenäisesti. Myös äidin mielestä reissu oli 
mukava. Kiitoksia, että pääsimme mukaan.
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Senioritoiminta
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Anna hyvän kiertää

Jytyn jäsenhankintakampanjalla 
voi tehdä myös hyvää. 

Puheenjohtaja Kirsi Kuukkanen 
luovutti saamansa JytyJopon 
onnelliselle nuorelle miehelle, 
Nikolle, LänsiSuomen alue
toimistolla huhtikuussa. 

Niko löytyi Hopeyhdistyksen 
kautta. Yhdistyksemme on 
tehnyt Hopen kanssa yhteistyötä 
ennenkin mm. Sorin Sirkuksen 
näytöksen tiimoilta.

Retki Turkuun toteutui toukokuussa, joten retkikuulumisia ja myös 
toukokuun tapaamisesta kerron jäsenlehtemme seuraavassa numerossa. 

Toimintamme kiinnostaa. Olen saanut postituslistalleni useita uusia kannatusjäseniä. 
Heille lämpimästi tervetuloa mukaan tapaamisiin. Ideoidaan yhdessä toimintaamme.

Kannatusjäsenet Kun jäät kannatusjäseneksi ja jos olet kiinnostunut toiminnastamme, niin laita 
minulle sähköpostiosoitteesi niin saat tietoa tapaamisistamme.

Kauniita ja lämpimiä kesäpäiviä kaikille!

Tuula JaskariMalinen 
Tuula.jaskarimalinen@saunalahti.fi

Joka paikassa ja joka päivä ihmiset suorittavat 
vaikeimmatkin tehtävänsä väsymystä tuntematta, 
jos heillä on intoa ja uskoa siihen, mitä tekevät.

Mitä tuli tehtyä

Likkojen lenkki
Jyty Pirkanmaa oli hyvin näkyvillä Likkojen lenkillä Tampereella. 

Osastolla kävi runsaasti tutustujia ja tietoa yhdistyksestä lähti mm. 
nenäliinapakkausten ja avainkaulanauhojen muodossa eteenpäin.   

Likkojen lenkin pukukilpailuihin oli ennätysmäärä  
osallistujia. Voiton vei kuitenkin Jyty Pirkanmaan 
jäsenet Tarja Ruukala ja Tuula Saine teemalla 
”Neidot Suomen Juhannuksena”.

Juhannusaaton neito on suoraan saunasta 
tulleena ja juhannuspäivän neito suomalaistakin 
suomalaisemmassa juhla-asussaan,  heinäladon 
kautta  tulleena, posket hehkuen odottaa 
Juhannustansseja. 

Tarjan ja Tuulan ideana oli kunnioittaa 
Suomi 100 -vuotta  -teemaa mahdollisimman  
kirjaimellisesti ja syvällisesti pohdittuna.

Tarja Ruukala

- Stipendit valmistuneille -
Yhdistys kannustaa jäseniään opiskelemaan myös omaehtoisesti.  

Yhdistys lahjoittaa stipendin jäsenelle, joka on valmistunut tutkintoon,  
jolla voi työskennellä liiton neuvottelemilla aloilla.

Jäsenet, jotka ovat antaneet luvan julkaista nimensä lehdessä ovat
Arja Ruokonen, Geronomi (AMK), 2016
Elisa Oksanen, Sosiomi (AMK), 2016

Mervi Tikkanen, Käsi ja taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani, 2016
AnnaRiikka Leppisaari, Koulunkäynnin ja aamu ja iltapäivätoiminnan 

ohjauksen ammattitutkinto, 2017

Stipendin saa, vaikka ei julkaisulupaa antaisikaan.

Onnittelut kaikille valmistuneille!
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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

Kesäkuu Valamon retki 9.-10.6. Hallituksen kokous 7.6.

Heinäkuu Allsång på Skansen 
–risteily
Työväen musiikki-
tapahtuma, 
Valkeakoski

31.7.-2.8.
 

27.-30.7.

Elokuu Väriestejuoksu, 
Tampere

26.8. Hallituksen kokous 23.8.

Syyskuu Suurmusikaali Cats, 
Tampere

22.9.

Lokakuu Hallituksen kokous 11.10. Jäsenlehti 4/2017 
ilmestyy 9.10. 
alkavalla viikolla.

1.9.

Marraskuu Pulkkinen 
Komediateatteri, 
Tampere

10.11. Syyskokous 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 31.5.2017

Hemmotteluhoidot 
uudistuvat

Hemmotteluhoidot Kosmetologikoulu Lumoavas-
sa ovat ylittäneet suosiossaan kaikki odotukset 
ja ilmoittautumiset ovat täyttyneet alle puoles-
sa minuutissa. Palautteiden johdosta olemme 
suunnitelleet toimintaa uudelleen.

Haluamme tarjota jäsenistöllemme sitä toimin-
taa ja etuja, mitä jäsenistö haluaa. Hemmotte-
luhoidot ovat osoittautuneet tällaiseksi emmekä 
ole enää vähään aikaan pystyneet vastaamaan 
kysyntään haluamallamme tavalla, koska kos-
metologikoulu ei pysty kerrallaan ottamaan 
isompia ryhmiä.

Olemme koulun kanssa selvitelleet muita mah-
dollisuuksia, joilla tukea jäsenistön hoidoissa 
käyntiä ja olemme päätyneet seuraavaan ratkai-
suun:

Viimeistään syksyllä jäsen voi varata itselleen 
hemmotteluhoitokupongin, joita jaetaan eri ta-
pahtumissamme, paikallisten agenttien kautta 
ja yhdistyksen toimistolla sovittuina päivinä. Jä-
sen saa yhden kupongin vuodessa.

Kupongilla jäsen voi itse varata Kosmetologi-
koululta sopivan hoitoajan (peruskasvo-, käsi- 
tai jalkahoidon). Mennessään hoitoon jäsen an-
taa kupongin ja kuittaa käyntinsä, jolloin hoito 
maksaa hänelle vain 10 euroa. Loppulaskusta 
huolehtii yhdistys.

Kosmetologikoulu Lumoava sijaitsee Tampe-
reella, Hämeenkadulla. Olemme neuvottelemas-
sa samanlaista tarjousta myös Valkeakosken 
ammatti- ja aikuisopiston hoitola Wellnessin 
kanssa.

Mikäli sinulla on tiedossa vastaavanlainen hoi-
tola tai yksittäinen kosmetologi yhdistyksemme 
alueella, ilmoita siitä palautelomakkeella yh-
distyksen puheenjohtajalle, niin käymme neu-
votteluja aina uusien paikkojen kanssa, jotta 
jäsenemme pääsevät mahdollisimman lähelle 
koti- tai työpaikkaansa hemmotteluun.

Tulevia tapahtumia

Huom!
Skansenin matkan  

31.7.–2.8.  
ilmoittautumisaikaa  

on pidennetty
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Tulevia tapahtumia

Huom!
Jyty Pirkanmaa  

sponsoroi jäsenilleen 
osallistumista 

20 €/yö/jäsen.  
Sponssiosuuden saa  
takaisin maksettua 

majoituskuittia  
vastaan.

Kajjaanin syyspäevät 
jytyläesille pe 8.9. – su 10.9.2017

Perjantaina:
 
Ajankohtaisseminaari, puhujina STTK:n puheen johtaja 
Antti Palola ja Jytyn puheenjohtaja Maija Pihlajamäki.

Nuorten jytyläisten tapaaminen & Iltabileet,  
Kulma - House of Rock and Food.

Lavatanssit Jormuan lavalla, esiintyjinä tangokuningas 
Teemu Roivainen yhtyeineen ja Markku Aro yhtyeineen.

Lauantaina:
 
Syyspäivien avaus / Lajit ja kisailut Kajaanin liikuntapuiston kentillä: Heikki Savolaisen Lavis 
eli lavatanssijumppa, Renforsien heitot, Urho Kekkosen köydenveto, Pitkä-Tanelin norsujalkapallo, 
Kaenuulainen tiimirata.

Pietari Brahen kaupunkikierros kävellen digioppaan kera, pyöräillen digioppaan kera tai 
perinteisesti oppaan kera (kesto n. 1,5 h).

Lajit ja kisailut Kajaanin Puisto Bowlingissa: Ilmari Kiannon keilaus, Eino Pitkäsen biljardi, Eino 
Leinon minigolf. Puiston sauna lämpimänä. Elias Lönnrotin karaokekisa, mahdollisuus harjoitella 
pitkin päivää kisailujen lomassa.

Lauantain iltajytinät ravintola Club 96°: Kasaribileet - paras asu palkitaan!

Sunnuntaina:
 
Hartaus ja päättäjäiset Amfiteatterilla.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset: https://jytykainuu.jytyliitto.net/syyspaivat2017/

Tulevia tapahtumia

TYÖVÄEN MUSIIKKITAPAHTUMA  
 

Valkeakoskella 27.–30.7.2017

Työväen Musiikkitapahtuma ry:n tarkoituksena on kansalaisten  
musiikki ja kulttuuriharrastusten ylläpitäminen ja kehittäminen.  

Nimensä mukaisesti toiminta painottuu työväen kulttuuriin.  
Ensimmäinen tapahtuma järjestettiin vuonna 1972. 

Uuteen yhdistykseemme kuuluvat myös jäsenet Valkeakosken seudulta ja varmasti myös 
muuta jäsenistöämme Pirkanmaan alueella kiinnostaa musiikki, joten olemme päättäneet lähteä 

mukaan tukemaan jäsentemme osallistumista Työväen Musiikkitapahtumaan Valkeakoskella. 

Jäsenetuhintaisen lipun voi lunastaa tapahtumatoimistosta ja lipputuki on 50%.  
Lippujen hinnat tuen jälkeen ovat:

14.7. saakka Tapahtumaranneke to–su 37,50 €  
Päiväranneke to 17,50 € / Päiväranneke pe 20 € / Päiväranneke la 22,50 €

14.7. jälkeen Tapahtumaranneke to–su 45 € 
Päiväranneke to 20 € / Päiväranneke pe 22,50 € / Päiväranneke la 25 € 

Tapahtuman ohjelma
 

Torstai 27.7. SANNI, Pete Parkkonen, SF-Blues, Hauli Bros, Ykspihlajan Kino-orkesteri ym.

Perjantai 28.7. Tuure Kilpeläinen & Kaihon Karavaani, Atomirotta, Anna Puu, Jarkko 
Martikainen ja Luotetut Miehet, Paleface, Pauli Hanhiniemen Retkue, M.A. Numminen ym.

Lauantai 29.7. Lauri Tähkä, Chisu, Edu Kettunen & Hoedown, Mariska, Kotiteollisuus,  
Ilmo Korhonen & Ahti Jokinen, Vesterinen Yhtyeineen, Pekkaniskan Pojat, Maltti ja Valtti,  

Milla Rumi, Eva & Manu, Ajantaju ym.

Sunnuntai 30.7. Ohjelma julkaistaan myöhemmin keväällä. 

Lisätietoja: http://www.valmu.com/
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Tulevia tapahtumia

PULKKINEN LIVE
 

perjantaina 10.11.2017 klo 19.30  
Tampereen Komediateatterissa

Pulkkinen live tömäyttää ensimmäistä kertaa klassikkosarjan hahmot 
elävänä lavalle koko komeudessaan. Uunituoreissa sketseissä 

radiotoimittaja Osmo, nyrkkeilijä, kopiovastaava, äänimies Esko ja Sauli. 
Koe lähietäisyydeltä sumeilematta ovellaan seisova Pulkkinen sekä hänen 

ylväs paljashipiäinen vulkaaninen alkuvoimainen olemuksensa, ilman 
ainuttakaan harhaaskelta poispäin miehisyyden lähteiltä. 

Pulkkiseen ei ajanhammas iske. Nyt ollaan asian ytimessä!  
Heitä vapaalle ja anna tyrän rytkyä. Nauti Pulkkisesta livenä!  

Sä olet ansannut sen, sä olet sen arvoinen.

Ohjaus ja käsikirjoitus Jari Salmi | Lavastus Oskari Löytönen | Rooleissa Jari Salmi ja Jere Riihinen

Jäsenhinta: 15€. Hinta sisältää lipun ja väliaikatarjoilun.

Mikäli tilaa jää, ilmoitamme myöhemmin myös ei-jäsenten mahdollisuudesta ostaa  
lippuja hintaan 24€ (hinta ilman väliaikatarjoilua).

Ilmoittautuminen 15.8.2017 mennessä sekä maksu yhdistyksen tilille:  
Handelsbanken FI14 3131 3001 8500 64. Eräpäivä 15.8.2017.

Ilmoittautuminen aukeaa keskiviikkona 28.6. klo 10

K
uv

at
: 

Ta
m

pe
re

en
 K

om
ed

ia
te

at
te

ri

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 aukeaa keskiviikkona 28.6. klo 10
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Tampereen kaupunki

Yhdistyksen luottamus- 
miehet 2017-2018

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

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 70780
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 2017-2018

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 7197070 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
040 748 9204 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

Huom!
Yhdistyksen 

toimisto on kiinni 

3.–23.7.



Hyvää kesää
 kaikille!


