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... on menossa jo hyvää vauhtia, kun yhdistyksen 
ensimmäinen lehti on uunituoreena käsissänne. 
Muistelemme, mitä on tehty viime vuonna ja mitä 
lupasimme Uutena Vuotena. Onko lupaukset jo 
rikottu vai vieläkö niiden kanssa on voitu sinni-
tellä? Oman nimipäivän on saanut tälle vuodelle 
39 uutta suomalaista nimeä ja 57 suomenruotsa-
laista, ehkä joku myös meidän jäsenistämme on 
saanut nyt oman nimipäivänsä kalenteriin.

Jo tammikuun alussa kaupoissa näyttäytyivät 
niin laskiaispullat kuin Runebergin tortut. Halu-
taanko näin ajan kuluvan entistä nopeampaa? 
Usein huomaan katsovani kalenteria ja ajankulu-
mista leivonnaisten näkökulmasta. Ehkä se joh-
tuu siitä, että pidän kovasti leipomisesta. Mutta 
huomaan myös, että useilla historian suurilla 
nimillä on oma nimikkoleivos. Tätä lukiessanne 
on siis vietetty molemmat mainitut herkkupäivät 
sekä ystävänpäivä, jolle on myös perinteistä eri-
laiset sydämenmuotoiset leivonnaiset. 

Ammattiyhdistystoiminta on tietynlaista ystä-
vätoimintaa. Erilaisissa tapahtumissa ja retkillä 
voitte tavata niin vanhoja kuin uusiakin ystä-
viä. Teithän Uutena Vuotena lupauksen osallis-
tua ainakin yhteen yhdistyksen tapahtumaan tai 
retkeen tänä vuonna? Kun tulet mukaan ensim-
mäisen kerran, huomaat kuinka mukavaa meillä 
on yhdessä. Samalla voi päivittää omia tietoja 
työasioista ja ammattiyhdistysasioista. Emmekä 
ole unohtaneet myöskään eläkkeelle jääneitä jä-
seniämme. He ovat aina tervetulleita osallistu-
maan tapahtumiin ja lisäksi myös Tuulan vetämä 
senioritoiminta on kovin aktiivista.

Vuosi 2015 on myös Kirjan Vuosi. Tarkoitus on 
innostaa ja muistuttaa ihmisiä lukemisen tärkey-
destä. Tarkemmin asiaa ajatellessa huomaa, että 
sitä kirjaa tai lehteä ei ota käteen enää niin usein 
kuin ennen. On tietokoneet, tabletit ja kännykät, 
joista voi lukea uutiset ja vaikka e-kirjatkin. Ei 
kai se huono asia ole? Vai onko? On todettu, että 

lasten ja nuorten lukuharrastus on vähentynyt ja 
näin myös oikeasti lukemisen tekniikka muuttuu 
ja osin myös huononee.

Lukemista tarvitaan nyt entistä enemmän. 
Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus 
(KVTES) muuttuu kesällä monella tavalla mm. 
uudet jaksotyömääräykset on luettavissa tässä 
lehdessä ja lisäksi palkkahinnoitteluliitteet 1, 2, 
7 ja 8 uudistetaan. Muutosten ymmärtäminen 
ja sisäistäminen vaatii hyvää lukutaitoa ja kie-
len ymmärtämistä. Toisaalta hinnoittelut selkey-
tyvät, mutta joka tapauksessa muuttuvat ja se 
vaatii kielellistä ymmärtämistä.

Haastan teidät, jäsenemme, lukemaan oikeita 
kirjoja! Ottamaan käteenne kirjan, avaamaan 
sen kannen, tuoksuttelemaan ja maiskuttele-
maan, miltä kirjoitettu teksti tuntuu. Uppoutukaa 
kirjan kiehtovaan maailmaan ja unohtakaa het-
keksi kaikki muu. Itse pidän lukemisesta. On iha-
naa avata kirja ja päästää se käsistään vasta kun 
viimeisen sivun viimeinen rivi on luettu ja koettu. 

Hyvää alkanutta vuotta kaikille jäsenillemme!

Kirsi Kuukkanen
puheenjohtaja

Puheen-
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Tiedotus-
vastaavan 

palsta

Monipuolisuus 

on rikkaus

Matkakustannusten korvaukset 1.1.2015 lukien

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) 2014–2016  liitteessä 16 tarkoitettuja mat-
kakustannusten korvauksia on osin tarkistettu (lihavoituna)1.1.2015 lukien.

Kilometrikorvaus virka- ja virantoimitusmatkasta

Päiväraha

Kokopäiväraha on 40 euroa ja osapäiväraha 18 euroa jokaiselta ao. päivärahaan oikeuttavalta mat-
kavuorokaudelta. 

Yhdistykseen kuuluu myös muun kuin Tampereen kaupungin palveluksessa olevia jäseniä. Lehden 
sisältöä suunnitellessa ei aina tule sitä muistaneeksi. Sen vuoksi on tärkeää, että te jäsenet kertoisit-
te, mistä asioista haluaisitte tietoa jäsenlehden välityksellä, jotta jokaiselle olisi jotakin työpaikasta 
riippumatta.

Päivät ovat jo pidentyneet ja valoa riittää jonkin aikaa vielä työpäivän jälkeen. Nauttikaa valosta ja 
käyttäkää sitä hyväksenne vaikka kävelemällä pari pysäkkiä kauemmas totutusta. Lyhytkin lenkki 
päivänvalossa tuo kummasti pirteyttä. 

Iloa ja jaksamista työhönne! 

Aino Hirvonen
pääluottamusmies ja tiedotusvastaava

Jyty-kalenteri 2016?

Sähköisten toimintatapojen aikakautena useat meistä eivät enää kanna mukanaan paperista 
kalenteria. Jyty Tampere ry on tilannut liiton kalenterin kaikille jäsenilleen, mutta nyt olemme 
saaneet palautetta, että sitä ei välttämättä haluttaisi. Tiedämme kuitenkin, että jäsenistös-
sämme on niitäkin, jotka kalenterin haluavat.

Kartoitamme nyt kyselyllä, kuinka moni ensi vuoden kalenterin jäsenistöstä haluaisi ja kuinka 
moni mieluummin jättäisi sen ottamatta. 

Käy täyttämässä kysely kotisivujemme http://jytytampere.jytyliitto.net/ etusivulla. Kiitos!

Jyty 
onnittelee

Jyty Tampere ry muistaa tutkinnon suoritta-
neita jäseniään lahjakortilla. Jos olet suorit-
tanut tutkinnon, käy kertomassa siitä meille 
kotisivujen kautta.

Valmistuneet loppuvuodesta 2014:
Heli Rautanen, Sosionomi (AMK)
Laura Kauhala-Ala-Kapee, Tradenomi (AMK)

Ennakkokutsu 
kevätkokoukseen

Yhdistyksen kevätkokous pidetään 12.5.2015 
klo 17 alkaen. Paikka varmistuu myöhemmin.

Varsinainen kutsu julkaistaan seuraavassa leh-
dessä ja huhtikuussa yhdistyksen koti- ja Face-
book -sivuilla.

Kokoukseen ovat jäsenet tervetulleita!
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Tiivistettynä
• Ennalta tiedetyn keskeytyksen 
 taulukko poistuu 

• Jaksotyön oma
 vuosilomataulukko poistuu 

• Muodollinen työaika poistuu

• 5-päiväisen työviikon 
 käsitteeseen siirtyminen 

• Arkipyhän ylityörajaa 
 alentava vaikutus 

• Työaikasuojelun parantuminen 

• Enintään 4 viikon 
 tasoittumisjakso 

• Selkeämmät kuin nykyiset 
 määräykset 

• Ymmärrettävämpi ja 
 oikeudenmukaisempi 

• Osa-aikatyössä säännöllisen työajan lisäksi tehty työaika on lisätyötä täyden jakson 
 ylityörajaan saakka. 
  o Mikäli tasoittumisjaksoon sisältyy sekä ennalta tiedetty/suunniteltu että yllättävä keskeytys, 
   ylityöraja määräytyy suunnitellun keskeytyksen mukaan. 

Ylityökorvaus 17 §

• Ylityöstä maksetaan rahakorvauksena 50 %:lla korotettu tuntipalkka
  o kahden viikon työaikajakson 12 ensimmäiseltä ylityötunnilta
  o kolmen viikon työaikajakson 18 ensimmäiseltä ylityötunnilta
  o neljän viikon työaikajakson 24 ensimmäiseltä ylityötunnilta
  o Kultakin seuraavalta ylityötunnilta maksetaan 100 %:lla korotettu tuntipalkka.

Jaksotyön keskeytyneessä työaikajaksossa sekä silloin, kun palvelussuhde alkaa tai päättyy kesken 
työaikajakson, ylityö korvataan kuten nytkin 17 §:n 2 momentin mukaisesti.

Työaikakorvausmuodon (raha vai vapaa-aikakorvaus) päättää työnantaja.

Työvuoroluetteloon merkitty vapaa-aikakorvauksen määrä ja sijainti helpottaa työntekijän 
mahdollisuutta seurata työaikaansa ja tarkistaa toteumaa sekä nopeutta mahdollisten 
epäselvyyksien selvittelyä. 

(KVTES III, 15 § 4 mom: Mikäli vahvistettuun työvuoroluetteloon on merkitty ylityötä korvattavaksi 
vapaana ja viranhaltija/työntekijä sairastuu ennen vapaa-aikakorvauksen alkamista, siirtyy 
sairausloman ajalle merkitty ylityön vapaa-aikakorvaus annettavaksi myöhemmin 25 §:n 5 
momentin mukaisena ajankohtana tai siitä suoritetaan työnantajan harkinnan mukaan edellä tässä 
momentissa tarkoitettu rahakorvaus. Mikäli viranhaltija/työntekijä sairastuu ylityökorvausvapaan 
aikana, vapaa-aikakorvaus siirtyy sairastumista seuraavan päivän alusta lukien annettavaksi 
myöhemmin tai korvattavaksi rahana kuten edellä on määrätty. Ylityön vapaa-aikakorvauksen 
määrä ja sijainti työvuoroluettelossa tulee siis, eriteltynä mahdollisista muista vapaa-
aikakorvauksista, käydä ilmi vahvistetusta työvuoroluettelosta.)

Mikäli työaikajakso on kesken 1.6.2015, kyseistä työaikajaksoa noudatetaan sen päättymiseen 
saakka. Jaksotyöaikamääräysten (KVTES luku III 9 §, 16 § ja 17 §) keskeiset muutokset koskevat 
työaikajakson pituutta, työaikasuunnittelua, keskeytyneen työaikajakson määräyksiä sekä lisä- ja 
ylityön määritelmää. Muodollista jaksotyötä koskevat määräykset poistuvat.

Säännöllinen työaika 9 § 

• Säännöllinen täysi työaika on 
  o 2 viikon pituisena työaikajaksona enintään 76 tuntia 30 minuuttia 
  o 3 viikon pituisena työaikajaksona enintään 114 tuntia 45 minuuttia 
  o 4 viikon pituisena työaikajaksona enintään 153 tuntia 

• Työvuoroja saa työvuoroluettelon mukaan teettää peräkkäin enintään seitsemän. 
  o Seitsemän työvuoron katkaisee 24 tunnin yhtenäinen vapaa (eri kuin viikkolepo)

• Mikäli palvelussuhde ei kestä koko työaikajaksoa, säännöllinen työaika on kalenteripäivää kohden 
 keskimäärin 7 tuntia 39 minuuttia, kuitenkin enintään 38 tuntia 15 minuuttia kalenteriviikossa.
  o Koskee kaikkia vajaita jaksoja

Uusien määräysten myötä ns. kaksois- ja kolmoisjaksoja ei enää voi käyttää, eli säännöllistä 
työaikaa ei enää voi suunnitella tasoittuvaksi kahden tai kolmen peräkkäisen työaikajakson aikana.

Arkipyhäjakson työaika

• Arkipyhä alentaa täyttä työaikaa tekevän ylityörajaa. Täyttä työaikaa tekevälle ei siis enää 
 muodostu lainkaan lisätyötä.

• Osa-aikatyöntekijän lisätyörajaa alennetaan hänen osa-aikaprosenttiaan vastaavassa suhteessa 
 arkipyhän tuntimäärästä. Osa-aikatyöntekijän ylityöraja on sama kuin täyttä työaikaa tekevän 
 ylityöraja arkipyhäjaksolla.

• Määräaikainen työntekijä, jonka palvelussuhde ei kestä yhtään täyttä työaikajaksoa, 
 saa työsuhteensa kestoon suhteutetun osuuden arkipyhälyhennyksestä

Lisä- ja ylityö keskeytyneellä työaikajaksolla 16 §

Työvuoroluetteloon ennalta suunniteltu keskeytys 

• Mikäli työaikajakso keskeytyy vuosiloman tai virka-/työvapaan tai muun hyväksyttävän syyn 
 vuoksi, säännöllinen työaika lyhenee (ylityöraja) jokaista tällaista poissaolopäivää kohden, 
 joka olisi ollut työpäivä, 7 tuntia 39 minuuttia, kuitenkin enintään 38 tuntia 15 minuuttia 
 kalenteriviikossa. 

• Osa-aikaisen säännölliseksi työajaksi (lisätyöraja) katsotaan osa-aikatyön suhteellinen 
 osuus täyttä työaikaa tekevän ylityörajasta. 
  o Mikäli työpäivät eivät ole tiedossa, työpäiviksi katsotaan maanantai-perjantai. 

Muut keskeytykset 

• Jos keskeytys ei ole ollut tiedossa viikkoa ennen työaikajakson alkua, se työaika, joka tehdään 
 poissaolon ulkopuolelle hyväksytyssä työvuoroluettelossa suunnitellun säännöllisen työajan 
 lisäksi, on täydessä työajassa ylityötä.

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen 
2014–2016 (KVTES) jaksotyömääräykset 

muuttuvat 1.6.2015 alkaen 

Työaikasuojelulliset parannukset 

• 7 peräkkäisen työvuoron maksimi myös 
muille kuin pelkkää yövuoroa tekeville

• Työaikajaksojen lukumäärä enintään neljä 
viikkoa
  o Lisäksi ohjaavaa teksti kolmea viikkoa 
pidemmän työaikajakson käyttämisestä

• Ei voi suunnitella lisä- ja ylityötä

• Mahdollisuus antaa työaikakorvaukset 
vapaana

Aino Hirvonen
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PROSENTUAALINEN JÄSENMAKSU 2015 

Prosentuaalinen jäsenmaksu on 1,2 % ennakonpidätyksen alaisesta palkasta vuonna 
2015 (1,2 % vuonna 2014). 

Liitolle maksettava osuus jäsenmaksusta on 1,01 % (0,93 % vuonna 2014). 

Yhdistyksen syyskokous ei korottanut jäsenmaksua, vaikka liitto nosti omaa osuuttaan.

  

EUROMÄÄRÄINEN JÄSENMAKSU 2015

Euromääräinen jäsenmaksu on edelleen 5 €/kuukausi ja sitä maksaa jäsen, 
joka vähintään 30 päivän ajalta ei saa palkkaa tai työttömyyskassan maksamaa 
ansiosidonnaista päivärahaa tai vuorottelukorvausta. Palkattoman ajan syynä voi olla

• opiskelu
• sairausloma/kuntoutus
• perhevapaa (äitiys-, isyysloma, hoitovapaa)
• Kelan peruspäiväraha tai työmarkkinatuki 
• palkaton virka- tai työloma 

Ilmoitus euromääräisestä jäsenmaksusta tehdään yhdistyksen toimistoon 
• jyty.tampere@gmail.com tai jytytampere.jytyliitto.net > palaute tai 03 212 0269
• Jässärin avulla www.jytyliitto.fi  > Jässäri tai
• sähköpostilla jasenrekisteri@jytyliitto.fi  

OPISKELIJAJÄSENMAKSU 2015

Opiskelijajäsenmaksu on 36 euroa vuodessa (3 euroa/kuukausi) ja se laskutetaan 
kahdessa osassa lukukausien päättyessä. Opiskelijajäseneksi voi liittyä päätoiminen 
tutkinto-opiskelija. Opintovapaalle jäävä jäsen maksaa euromääräistä jäsenmaksua. 
Jos opiskelija työskentelee opintojensa ohessa eli hänelle kertyy ansiosidonnaisen 
työttömyyspäivärahan työssäoloehtoa, jäsenmaksu näiltä kuukausilta on normaali 
prosentuaalinen jäsenmaksu. Opiskelija ei maksa euromääräistä jäsenmaksua enää niiltä 
kuukausilta, joina hän on maksanut prosentuaalista jäsenmaksua.

ELÄKELÄISEN KANNATUSJÄSENMAKSU 2015

Eläkkeelle jäätyäsi voit jatkaa yhdistyksessä kannatusjäsenenä. Kannatusjäsenellä on 
oikeus mm. osallistua liiton ja yhdistyksen vapaa-aikatoimintaan, hän saa Jyty-lehden 
sekä Jyty Tampereen jäsenlehden. Ifi n vapaa-ajan tapaturma- ja matkustajavakuutus 
jatkuu sen vuoden loppuun, kun jäsen jää eläkkeelle. Eläkeläisjäsenen itse ottamien 
vakuutusten edut ovat voimassa 68 ikävuoteen asti. 

Kannatusjäsenmaksu on 25 €/vuosi.

Ilmoita vanhuus- tai työkyvyttömyyseläkkeelle jäämisesi toimistoon tai suoraan 
Jytyliittoon kuten edellä euromääräisen jäsenmaksun kohdalla.

JÄSENMAKSUT 2015

TAMKin juridinen nimi muuttui

Uusi ammattikorkeakoululaki korvaa vuodelta 2003 
olevan ammattikorkeakoululain. Ammattikorkea-
koulut toimivat voittoa tavoittelemattomina yhtei-
söinä, eivätkä ne jaa voittoa omistajilleen. Am-
mattikorkeakoulujen toimiluvista päättää edelleen 
valtioneuvosto.

Toimilupauudistus on osa hallitusohjelmaan si-
sältyvää ammattikorkeakoulujen rahoitusta ja 
hallintoa koskevaa uudistusta. Uuden ammattikor-
keakoululain tultua voimaan vuoden 2015 alus-
sa entisestä ylläpitäjäjärjestelmästä luovuttiin ja 
ammattikorkeakouluista muodostettiin itsenäisiä 
osakeyhtiömuotoisia oikeushenkilöitä.  

Toimilupa määrittelee mm. koulutusvastuut eli 
mitä tutkintoja ammattikorkeakoulussa voi suo-
rittaa. TAMKin toimilupaehdot pysyivät entisel-
lään.  Valtioneuvosto myönsi 11.12.2014 toimi-
luvan kaikkiaan 24 ammattikorkeakoululle. 

1.1.2015 alkaen TAMK toimii edelleen tutulla ni-
mellä Tampereen ammattikorkeakoulu, joka ju-
ridisesti on Tampereen ammattikorkeakoulu Oy 
(ennen Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Oy). 

Nimimuutos vaikuttaa konkreettisesti mm. 
tutkintotodistusten ulkonäköön: TAMKin viralli-
nen leima muuttuu kuten myös tutkintotodis-
tuksen kansilehti.

M. Honkanen
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Parikymmentä yhdistyksen jäsentä oli kokoon-
tunut hotelli Cumulukseen päättämään syysko-
koukselle kuuluvista asioista.

Kokouksen alussa toi STTK:n järjestöpäällikkö 
Juska Kivioja keskusjärjestön terveiset puhees-
saan työelämän muutoksesta.

Syyskokous
4.12.2014

Mitä tuli tehtyä.

”Vierivät kivet 
eivät sammaloidu” 
Haluan kertoa tässä kirjoituksessani muutoksesta ja liikkeestä. 
Haluan kuvata työelämän sekä maailman muuttumista ja 
ammattiliittojen kehittymistä. Kerron tämän tarinana, millaisessa 
maailmassa äitini on elänyt, millainen se on ollut minulla ja millainen 
se tulee olemaan lapsellani. Pohdin kuinka ammattiliitot ovat olleet 
mukana tässä kehityksessä ja arjessa.

Äitini lapsuudessa uutiset kuultiin radiosta tai lu-
ettiin lehdestä. Kansainväliset asiat hän kuunteli 
tai luki. Äitini sisar muutti Kanadaan. Häneltä saa-
tiin mummolaan joitain kirjeitä vuodessa ja hän 
vieraili Suomessa noin kymmenen vuoden välein. 
Minulle kansainvälisyys on ilmennyt televisiouu-
tisten lisäksi ystävyyskoulun oppilaiden vierailuna 
ala-asteella ja lukioiässä kavereiden vaihto-oppi-
laskokemuksilla. Omia kokemuksiani oli au pair 
-reissu Lontooseen ja ulkomaan harjoittelu. Ny-
kyään ystäviäni ja kavereitani asuu ympäri maa-
ilmaa ja jaamme arkemme sosiaalisessa medias-
sa. Kolmevuotias lapseni kohtaa hoitopaikassaan 
lapsia, joiden Suomi ei ole ainoa kotimaa. Hän 
oppii leikkejä kavereidensa toisella kielellä ja leik-
kii sujuvasti minulle vieraalla kielellä.

Äitini lapsuuden kodissa veivattiin puhelimen 
kampea ja keskusneitiä pyydettiin yhdistämään 
puhelu haluttuun kohteeseen. Puhelinta käytet-
tiin harvakseltaan. Muistan kun isäni toi ensim-
mäisen kannettavan työpuhelimensa kotiimme. 
Tuo viisikiloinen möhkäle oli nykypäivän puhe-
limiin verrattua raahattava puhein. Kolmevuoti-
aani pelaa sujuvasti mobiilipelejä ja osaisi ostaa 
niihin lisäosia, jos olisin ladannut pankkikorttini 
numeron tablettiin. Hänelle on täysin luontevaa 
pitää yhteyttä isovanhempiin verkkopuheluilla 
kuvan ja äänen kanssa. 

Työelämä on muuttunut ja kehittynyt äitini 
työuran aikana valtavasti. Hänen aloittaessaan 
työuraansa työtehtävät olivat suurelta osin ko-
nekirjoittamista ja manuaalista arkistointia. Työ-
elämänsä loppu vaiheella hänen tehtävänsä oli 
hallita tietokantoja ja laskutusjärjestelmiä. Muu-
tos manuaalisesta työstä tiedon kokonaisuuk-
sien hallintaan oli hurja. Minun työurani alussa 

oli jo sähköpostit ja kannettavat tietokoneet 
alkoivat yleistyä. Fyysisten kokousten lisäksi 
videokokoukset ja webinaarit ovat yleistyneet. 
Työvälineeni antavat mahdollisuuden tehdä töitä 
ihan missä vaan. Voin vain arvailla, millaisessa 
työelämässä kolmevuotiaani tulee olemaan. On-
kohan hänellä fyysistä työpaikkaa laisinkaan?

Ammattiliittoon liittyminen oli automaattista 
äidilleni. Tuolloin ammattiliittoihin on tullut jäse-
niä ovista ja ikkunoista. Suomalainen yhteiskun-
ta kehittyi tuolloin valtavasti ja ammattiliittojen 
rooli kehityksen tuoman hyvinvoinnin jakajana 
palkansaajille oli merkittävä. Ammattiliiton toi-
minta oli äidilleni ja hänen ystävilleen harrastus 
ja tapa vaikuttaa omaan työhön ja yhteiskun-
taan. Minun sukupolvestani vain joka toinen on 
liittynyt ammattiliiton jäseneksi. Itse liityin en-
simmäistä kertaa ammattiliittoon liiton asiamie-
hen vierailtua oppilaitoksessamme. Vain muuta-
ma luokkakaverini liittyi tuolloin. Tutkimuksien 
mukaan ikätoverini kokevat, ettei ammattiliiton 
jäsenyys anna heille henkilökohtaista hyötyä. 
Samalla tutkimukset kertovat, että ammattiliit-
tojen arvostus ei ole laskenut minun ikäluokas-
sani. Meidän täytyy ay-liikkeenä löytää keinot 
kohdata työelämään tulevat sukupolvet ja antaa 
heidän tehdä ammattiliitoista heidän näköinen. 
Pohdin vain, millainen on työelämän turvaverkko 
kolmevuotiaani tullessa työelämään.

Juska Kivioja
järjestöpäällikkö

Toimihenkilökeskusjärjestö STTK

Mitä tuli tehtyä.

Latasin hölmöyttäni 7.12. lipun, jossa on 50 
matkaa, mutta unohdin että voimassa 30 vrk... 
Ei siis mikään ihme, jos tänä aamuna 8.1. lai-
te huusi ja välkkyi... Jäljellä olevat 14 matkaa 
haihtuivat saman tien. 

Selitinhän minä kuskille... Kysyin sitten, että 
voinko päästä kyydissä Suupalle, noin 1 km, 
nostamaan rahaa OTTO-maatista. Sain vain pit-
kän katseen. Sanoin, että nyt mä kyllä myöhäs-
tyn töistä ja kiitin hänen ”ystävällisyydestään”. 

Tapahtui eräänä aamuna
Oli siinä näky, kun per... heittäen suunnistin 

Suupalle vannoen ikuista kaunaa. Ihmettelin, 
miksi bussi seisoi pysäkillä tovin, ehkä hän muutti 
mielensä, mutta näin puolikuurona en kuule selän 
takana sanottua. Taivaltaessani huomasin kuinka 
kaunista on ja pakkastakin -2. Askeleeni ja hengi-
tykseni tasaannuttua saavuinkin jo automaatille, 
nostin rahaa ja bussihan sieltä jo tulikin.

Tarja Rantanen 
Pirkkalasta

Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2015 toi-
mintasuunnitelma ja talousarvio, vahvistettiin 
jäsenmaksut, määrättiin puheenjohtajan ja hal-
lituksen jäsenten ja muiden luottamustehtävien 
palkkiot sekä matkakustannusten korvausperus-
teet.  Lisäksi valittiin entiset tilintarkastajat jat-
kamaan myös tänä vuonna.

K
u
va

: 
st

kk
.fi
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Pysäköinnintarkastajien 
työpäivä 22.12.2014

Pysäköinnintarkastajien päivä alkaa klo 8.00. 
Aamulla vaihdetaan viikonlopun kuulumisia ja 
juodaan aamukahvit. Sitten vaihdetaan virka-
asut päälle ja lähdetään klo 8.15 reippaasti ulos.

Lähdemme työparin kanssa autolenkille länsi-
puolelle kaupunkia. Aloitamme valvonnan Mus-
tanlahdenkadulta, jossa on auto 5 m lähempänä 
suojatietä. Kun olen ”kuitannut” auton, menen 
meidän autoomme, jossa työpari lauleskelee ratin 
takana omia sanoituksiaan ja sovituksiaan. Näin 
matkamme jatkuu Sotkankadulle, jossa kirjoi-
tamme maksukehotuksen risteyspysäköinnistä. 

Siitä jatkamme Kalkkuun uudelle asuinalueel-
le, jossa on kiekkopaikkoja. Siellä on viisi autoa, 
joihin asiakkaat ovat unohtaneet asettaa kiekon.

Palatessamme keskustaan poikkeamme Trikoo-
kujalla, jossa on kiekkopaikkoja ja pysäköintikielto. 
Kiekkopaikat ovat tyhjänä, mutta pysäköintikielto-
alueella on kaksi autoa, joissa istuu ilmeisimmin 
kuskin jälkikasvua. Kävelen ensimmäisen auton 
kohdalle, jossa tyttö istuu puhelin korvalla. Sanon 
tytölle: ”Hei, oletko soittamassa kuskille?” Tyt-
tö vastaa myöntävästi ja samalla liikkeen ovesta 
juoksee kaksi miestä, kumpikin omaan autoonsa. 
Toinen kuskeista huikkaa meille, että oikein hyvää 
joulua! Vastaan, että samoin teille. 

Kello 10 alkaa kahvitauko, jonka jälkeen klo 
10.15 lähdemme kävelylenkille länsipuolelle 
kaupunkia. Ensin tarkastamme kaupungin eri-
koislupapaikkoja ja sitten suuntaamme Hallitus-
kadulle tarkastamaan maksullista pysäköintiä.

Työkaveri käy neuvomassa suojatien eteen py-
säköijää ja minä opastan jakeluauton kuljetta-
jaa, joka on eri mieltä tieliikennelaista. Lopputu-
los on se, että kirjoitan pysäköintivirhemaksun 
ja hän toivottaa minulle v… hyvää joulua. Vas-
taan kiitos samoin!

Kello 12 alkaa ruokatunti, jonka jälkeen klo 12.30 
matka jatkuu autolla Hervantaan valvomaan ilta-
päiväkieltoja 12-16. Siellä ei näy asiakkaita. Joku-
nen auto kuitataan, hyvin ovat oppineet. 

Klo 14.15 kahvitauolle. On rattoisaa, kun po-
rukka rupeaa olemaan joulutunnelmissa. Huu-
morin kukka kukkii.

Klo 14.30 alkaa viimeinen rutistus. Lähdemme 
autolla valvomaan pihoja, jotka ovat pyytäneet 
valvontaa. Eräässä pihassa on Toyota Yaris (ei 
kunnan) niin keskellä kulkuväylää, ettei häly-
tysajoneuvoilla olisi toivoakaan päästä pihaan. 
Muutama asiakas kyselee mobiilisovelluksen 
käytöstä, etenkin siitä, kuinka tarkastaja tarkas-
taa pysäköintimaksun.

Klo 16.15 ajetaan auto talliin ja kävellään tau-
kopaikalle vaihtamaan vaatteita. Klo 16.30 työ-
päivä päättyy.

Toivotamme kaikille hyvää ja 
onnellista vuotta 2015!

Minna ja Arto

Oletko menossa Komediateatteriin?
Tuula Koiviston kautta sinulla on mahdollisuus saada lipuista 2 € alen-nusta, ota yhteyttä:tuulakoi@gmail.com.

SenioritoimintaAmmatit tutuksi -palsta

Vuosi on vaihtunut ja meillä on takana toinen vuo-
si mielenkiintoista toimintaa. Olemme tavanneet 
noin kerran kuukaudessa, kesällä harvemmin. On 
käyty mielenkiintoisia keskusteluja, maailmaakin 
parannettu. Kotiin olemme lähteneet aina virkis-
tyneenä uusia ajatuksia ”repussa”.

Vuoden 2015 toimintaa ideoidessamme, esille 
on noussut ajatuksia mahdollisista vierailukoh-
teista. Esillä on ollut mm. Willa Mairea, Laukon 
kartano ja Ylöjärven suklaatehdas. Myös käden-
taitokurssit Verkarannassa ja hyvinvointi-illat 
Kosmetologikoululla ovat olleet keskusteluissa 
mukana. Näitä ajatuksia viemme eteenpäin ja 
teemme mahdollisesti päätöksiä seuraavissa ta-
paamisissamme. Onko sinulla toimintaideaehdo-
tuksia? Laitathan minulle viestiä.

Mänttä, Serlachius-museot

Marraskuussa osallistuimme pienellä porukalla 
retkeen, joka suuntautui Mänttään. Tutustuim-
me Gösta- ja Gustaf–museoihin sekä Mäntän 
kirkkoon. Gustaf-museo on täynnä historialli-
sia tarinoita, se ei ole perinteinen museo, vaan 
sitä voisi kutsua tarinataloksi. Kesäkuussa 2014 
avattu Gösta-taidemuseo on jo nähtävyys sinän-
sä. Puu on rakennuksessa läsnä joka paikassa. 
Gösta-taidetta on kartanossa, paviljongissa ja 
Veistospuistossa.  

Meillä oli onni saada erittäin hyvä opas, van-
hempi herrasmies. Hän kertoi historiasta ja tai-
deteoksista elävästi ja mielenkiintoisesti, huu-
mori silmänurkassa. Hänen tarinoitaan olisi ollut 
mielenkiintoista kuunnella pitempääkin mitä 
aika antoi myöten.

Pikkujoulut 

Vuoden 2014 toiminnan päätteeksi vietimme 
pikkujoulua joulukuussa. Mary oli loihtinut meil-
le herkullista salaattia, jota nautimme tuoreen 
patongin ja vilkkaan keskustelun kera. Joulupuk-
kikin ehti joulukiireiden keskellä juhlistaa pikku-
jouluamme. Olipa hänellä pieni pakettikin meille 
jokaiselle. 

Tuula Jaskari-Malinen

Jyty Tampereen

senioritoiminnan 
kuulumisia

Kuva: Serlachius-museot
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me huomataan, että yhdestä talosta tulee sem-
monen Hertan kokonen koira ilman pantaa ja 
mitään. Se huomaa meidät ja alkaa juosta meitä 
kohti haukkuen ja muristen. Meikä on ihan hoo 
moilasena, että mitä ihmettä nyt on meneillään. 
Me kun vaan oltiin siinä ja juteltiin Hertan kans-
sa. Ja lätisihän meidän emännätkin toistensa 
kanssa... ylläri... No, se koira vaan juoksee mei-
tä kohti eikä kuuntele omistajaansa ollenkaan 
vaikka se sille kuinka huutaa, että se tulis niit-
ten luo. Sitten se koira tulee meidän kohdalle 
ja samantien hyppää muristen Hertan niskaan. 
Siis niskaan! Onneksi se ei purru sitä. Mä aloin 
haukkua ja murista hirveesti ja puolustin Hert-
taa parhaan taitoni mukaan. Emäntä pahus vaan 
piti mun hihnan ihan lyhyellä, eikä päästäny mua 
auttaan Herttaa. Onneksi ne sai hätistettyä sen 
ison riiviön pois mun tytön kimpusta. Sen ison 
koiran omistajat sanoi, että ei se oo vihanen. 
Ne oli kuulemma käymässä kylässä ja menossa 

Maailma spanielin
silmin

Meidän kulmille on tullut aika paljon uusia kave-
reita. Ja on sitä tullut tutustuttua paremmin  pa-
riin semmoseenkin koiruuteen, jotka on asuneet 
täällä jo ennemminkin. Yksi niistä on semmoinen 
söpö Miska-tytsi. Miska on samanvärinen kuin 
meikä eli trikki (emäntä sanoo, että se tarkot-
taa kolmeväristä, tricoloria). Miskassa on enem-
män mustaa ja ruskeaa kuin meikäläisessä. Se 
on Bernin paimenkoira. Emäntä ihmettelee, että 
miksi tykkään niin isoista tytöistä. Mun mielestä 
se on ihan selvää pihvilihaa... Jos tulee vastaan 
joku rosmo tai joku muu ilkimys niin sitten se 
iso tyttö puolustaa meikää... daa, eiks se noin 
ilmiselvää juttua oo tajunnu. 

Tietty mäkin puolustan mun kavereita. Niin kun 
kerran kävi mun tyttöystävän kanssa, sen bok-
seri Hertan. Me törmättiin lenkillä ja mä sitten 
kuiskailin Hertan korvaan ihan niin ku mä nyt 
yleensäkin ruukaan tehdä. Sitten kesken kaiken 

autoon, kun se koira meidät bongasi. Kyllä mä 
silti varmuuden vuoksi koetin sanoa sille koiralle, 
että älä yritäkään kiusata mun rakastani. Ker-
rankin oli emännistä hyötyä ja ne autto mua. 

Niin siitä Miskasta. Se on tosi kiva. Se tykkää 
hyppiä innoissaan ympäriinsä kun näkee mut, 
niin mun täytyy vähän ottaa siihen turvaväliä... 
semmonen meikää varmaan 30 kiloo painavam-
pi kun innoissaan lävähtää päälle, niin meikä on 
samantien ihan lättynä. Me nähdään harva se 
päivä silloin, kun emäntä on vapaalla. Oli vaan 
aika homma selvittää sen nimi, kun sillä on niin 
paksu turkki, kesti hiukka kauan kun koetin lu-
kea sen biotunnisteita.

Emäntä on muuten sitä mieltä, että mulla on 
omituisia tapoja. En mä vaan sitä mieltä oo. Mun 
mielestä on ihan normaalia kertoo aina samaan 
aikaan päivästä, että nyt mä haluun kotiin. Mä 
oon mummulla päivähoidossa ja emäntä hakee 
mut aina töitten jälkeen. Mä meen aina  vii-
meistään klo 17.45 kertoon, että nyt mä haluun 
himaan. Ensin vihjailen emännän vaatteiden 
kohdalla: tuijottelen sieltä sitä olkkariin. Ellei se 
tehoa, käyn vinkumassa ovella ja raapaisemassa 
ovea. Ellei sekään tehoa, menen ensin mummun 
eteen ja sitten emännän eteen tuijottamaan nii-
tä. Sitten ne aina sanoo, että odota vähän, kato-
taan tää ohjelma loppuun. Mä tiedän kyllä koska 
joku ohjelma loppuu ja koska toinen alkaa. Mä 
meen heti, kun se toinen ohjelma on alkamassa 
sanoon emännälle, että nyt mennään, joohan. 
Onneks se aina lähtee. Mä yleensä oon tehny 
jonkun kaverin kanssa treffi t kuudeksi joten sik-
si mulla on aika kova kiire lähteä ulos. Mutta en 
mä sitä emännälle ja mummulle mee sanoon... 

Sitten kun mun juomakippo tyhjenee kesken 
kaiken, mä liikuttelen sitä keittiössä niin sitten 
ne täyttää sen. Aiemmin kun mulla oli semmo-
nen muovinen kippo, niin oli tosi helppoa ottaa 
se mukaan ja näyttää, että hei tää on tyhjä, 
saiskos vähän lisää.

Aina kun me lähdetään mummulta, meillä on 
semmonen lähtöjutska mummun kanssa. Mä 
katton missä vaiheessa emäntä on vaatteittensa 
pukemisen kanssa ja käyn nopeesti sanomassa 
mummulle moikat. Mä käyn aina tarkistamassa 
tilanteen ja kipasen aina monta kertaa mummulle 
moikat sanomassa. Välillä mä jään mummun vie-
reen istuskeleen jos nään hyvin eteiseen emän-
nän touhut. Sitten kun emäntä on ottamassa 
juoksuvyötään ja mun hihnaa en enää tohdi käy-
dä. Kyllä mummu ja emäntä sanoo, että ehdit sää 
vielä. Mä meen sitten vasta käymään jos emäntä 
tulee lähemmäks mummua ja pois ovelta, niin 
sitten mä ehdin pikasesti kävästä mummua vielä 
moikkaamassa, mutta ihan nopeesti vaan. Välillä 
mä vaan käväsen kaartamassa mummun edessä 
ja nopeesti ovelle takas, ettei vaan emäntä vahin-
gossa lähde kotiin ilman mua. Ei silleen oo vielä 
koskaan käyny, mutta ei sitä tiedä vaikka joskus 
kävis. Varma on aina varmaa.

Aika harvoin me ollaan mummulla yötä (joskus 
jouluna tai uutena vuotena vaan), mutta silloin 
mä nukun mummun vieressä. Aina illalla koto-
naki emäntä sanoo, että mennään unille. Sitten 
me mennään makkariin nukkumaan. Mutta eihän 
mummulassa nyt voi nukkua emännän kanssa, 
mummun kanssahan sitä nukkua pitää. Onneks 
emäntä tajuaa päästää mut mummun makkariin 
kun vihjasen ovee laappasemalla ja vienosti inise-
mällä. On se vaan yllättävän hyvin oppinu tavoille. 
Taitaa olla ihan kehityskelponen yksilö, toi emäntä 
nimittäin ;) Toi emäntä muuten luulee olevansa 
tosi vitsikäs… se on ostanu mulle tommosen luun 
muotosen valon vähän niinku heijastimeks (se nä-
kyy tossa kuvassakin). Onneks sitä pidetään pääl-
lä vaan ihan aamulla ja illalla. Se perusteli sitä sil-
lä, että mä kuulemma kuljeskelen ympäriinsä niin 
että pitäähän mulla olla varotusvalo… heko heko. 
Ja sit se sanoo sitä luuvaloks ja kertoo sen vielä 
muillekin. Voihan lumppari. Toivottavasti muilla 
koiruuksilla olis edes vähän helpompaa.

Aku

LEFFALIPPUJA JÄSENILLE
Yhdistys on jälleen ostanut 150 kpl Finnkinon 
leffalippuja myytäväksi jäsenhintaan

• 5 €/lippu
• 2 lippua/jäsen
• Liput ovat voimassa 31.12.2015 asti.

Liput ovat myynnissä yhdistyksen toimistolla, 
Hämeenkatu 5 A 5. krs, seuraavina päivinä:

• Ke 25.2. klo 14 – 18 
• Ma 2.3. klo 14 – 18 
• Muista varata tasaraha mukaan. Kortilla ei voi maksaa.

Leffaan!
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Tapahtumakalenteri Tulevia jäsentapahtumia

KONSERTTIIN – KONSERTTIIN - KONSERTTIIN
Tampere-talo torstaina 26.3.2015 klo 19

Konsertti Vanhuus Rokkaa!

Esiintyjinä Arttu Wiskari, Sami Saari, Maarit ja 
Sami Hurmerinta, Helena Lindgren sekä Hou-
sebändi Hampaattomat kapellimestarinaan Pek-
ka Siistonen. Konsertin juontaa Jorma Uotinen.

Vanhustyössä tarvitaan muutosta sekä positii-
vista asennetta, joten tule viihtymään Vanhuus 
Rokkaa –konserttiin huippuartistien ja housebän-
din kanssa. Vain yhdessä voimme auttaa rakenta-
maan meille kaikille arvokkaan vanhuuden. 

Vuoden 2015 konserttikiertueen hyväntekeväi-
syyskumppani on Suomen Setlementtiliitto ry, jon-
ka paikallisten setlementtien avulla hyväntekeväi-
syysavustukset ohjataan seniorityön tukemiseen. 

Meillä jokaisella on oikeus arvokkaaseen van-
huuteen. Osallistu niin olet mukana auttamassa 
arvokasta seniorityötä.

Osallistumismaksut:
Lipun hinta 20 €/jäsen ja 34 €/ei jäsen. 

Lippuvaraukset 25.2. mennessä 
Jyty Tampereen kotisivujen kautta 
http://jytytampere.jytyliitto.net/

Maksu yhdistyksen tilille: Handelsbanken, tilinu-
mero FI14 3131 3001 8500 64. Eräpäivä 25.2.

HUOM! Lippua ei saa, mikäli maksua ei ole 
suoritettu eräpäivään mennessä. Liput jae-
taan paikan päällä Tampere-talossa.

Vanhuus Rokkaa on nyt neljättä kertaa järjestet-
tävä moderni suomalaisen seniori- ja vanhustyön 
tukemiseen suunniteltu hyväntekeväisyyskon-
serttikiertue, jonka avulla halutaan auttaa seni-
ori- ja vanhustyötä tekeviä järjestöjä ja ihmisiä.

Mitä tuli luvattua?
Moni tekee vuoden vaihtuessa erinäisiä lupauksia. 
Lupauksilla on kuitenkin ikävä taipumus jäädä vilpittömän 
tarkoituksen ja hyvän alun jälkeen puolitiehen. 
Tsemppiä kaikille lupausten tekijöille!  

• Lupaan olla lupaamatta mitään!

• Lisään liikuntaa

• 5 kg painonpudotus

• Lupasin opetella sanomaan EI

• Viime vuonna aloitettu ja edelleen jatkuu: enemmän aikaa perheelle

• Tipaton tammikuu (ehkä myös helmikuu)

• Olen laiskana lukijana lupautunut kirjapiiriin

• Lupaan yrittää olla parempi ihminen läheisilleni

• Ruokavaliomuutos eli enemmän salaattia, vähemmän punaista lihaa

• Lupaan mennä ajoissa nukkumaan, etten olisi niin poikki aina aamuisin
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Yhdistyksen retki

Mänttään
AJANKOHTA Lauantai 25.4.2015
LÄHTÖ  Tampereen Keskustorilta klo 9.15
PALUU  Lähtö paluumatkalle n. klo 16.15

Tulevia jäsentapahtumiaTulevia jäsentapahtumia

Ensimmäinen käyntikohteemme on Gustaf-museo, jossa mm. hauska draamaopastus vie meidät 
aikamatkalle menneisyyteen. Täältä siirrymme Gösta-taidemuseon ravintolaan lounaalle. Lounaan 
jälkeen tutustumme Serlachius-museo Göstaan. Kierroksen aikana tutustumme taidemuseo Göstan 
kohokohtiin sekä kartanossa että uudessa paviljongissa. Kesäkuussa 2014 avattu Gösta-taidemuseo 
on jo nähtävyys sinänsä. Puu on rakennuksessa läsnä joka paikassa. 

Opastetun kierroksen jälkeen on tunti aikaa kierrellä näyttelyä omatoimisesti ja tutustua Joenniemen 
kartanon Veistospuistoon. Taidemuseon kaupassa on mahdollisuus tehdä ostoksia. Päivän päätteeksi 
nautimme lähtökahvit pullan kera.

Ilmoittautumiset yhdistyksen kotisivujen kautta 
http://jytytampere.jytyliitto.net/ viimeistään 
31.3.2015. Maksu yhdistyksen tilille: Handels-
banken, tilinumero FI14 3131 3001 8500 64. 
Eräpäivä 31.3.2015.

Lisätietoja matkasta Tuulalta: 
tuula.jaskarimalinen@saunalahti.fi 

Mukavaa matkaa!

Osallistumismaksut:
20 €/jäsenet ja 57 €/ei-jäsenet

Jäsenen lapsi, alle 12 v. 10 €

Ei-jäsenen lapsi, alle 12 v. 47 €

Osallistumismaksu sisältää bussikuljetuksen, 
sisäänpääsyt, opastukset käyntikohteissa, 

lounaan ja lähtökahvit.

Nuorten aktiivien valmennus 

PlusMiinus30 

Toimihenkilökeskusjärjestö STTK järjestää jäsenliittojensa nuorille aikuisille vuonna 2015 
pilottivalmennuksen, joka kulkee nimellä ”PlusMiinus30-valmennus”. Valmennuksen teemoja ovat 
tulevaisuuden työelämävaikuttaminen sekä järjestötoiminta ja yhdistystoiminta.

Koulutuskokonaisuus ei ole vielä loppuun asti 
viimeistelty, vaan sisältöä rakennetaan osallis-
tuvien jäsenliittojen kanssa. Koulutuksen kehys 
rakentuu kolmen lähiopiskelujakson ympärille, 
joiden välissä valmennettavat tekevät omaa tie-
donhankintaa ja osallistuvat webinaareihin. 

Lähipäivien teemarunkoja on mietitty. Ensim-
mäisellä kerralla ryhmäydytään ja muodostetaan 
työryhmät, jotka valitsevat kehittämisaiheen it-
selleen. Käynnistysjakso käsittelee yhteiskunta-
vaikuttamisen isoja rakenteita. Toisen lähijakson 
teemana voivat olla ay-vaikuttamisen keinot ja 
välineet. Tällä jaksolla käydään myös liitoissa 
vierailulla. Kolmannella eli viimeisellä tapaamis-
kerralla kehittämisryhmät esittelevät työnsä ja 
käsitellään osallistumista ja osallistamista. 

Opetussisältöä ovat mm. ay-vaikuttamisen me-
netelmät kuten neuvottelutaidot, yhteiskunta-
vaikuttaminen, johtamisosaaminen ja viestintä. 
Lisäksi käsitellään työhyvinvointiasioita ja hen-
kilöstön edustajien toimintaa.

Valmennus ei ole pelkkää koulutusta, vaan 
valmennettavat asettavat itselleen kehittämis-
tavoitteen ja tekevät siihen liittyvän hankkeen 

esim. omassa yhdistyksessään. Valmennetta-
vat pääsevät vaikuttamaan myös lähipäivien ja 
webinaarien sisältöön. Koulutuksessa käytetään 
hyväksi sähköisiä oppimisympäristöjä. Valmen-
nettava saa myös todistuksen valmennuksesta.

Nuorten ajatuksista ja keskusteluista kootaan 
myös tietoa STTK:n jäsenliittojen jäsenhankin-
nan, järjestötoiminnan kehittämisen ja työpaik-
katoiminnan käyttöön mm. aiheesta mikä nuoria 
motivoi ay-toiminnassa.

Valmennuksen kustannuksista vastaavat STTK, 
jäsenliitto ja valmennettavan oma yhdistys yh-
dessä. Valmennettavalle ei kuluja synny. Jyty 
Tampere ry sponsoroi vuonna 2015 yhtä kiinnos-
tunutta valmennettavaa, Karoliina Vehmaanpe-
rää. Hallitus päätti loppuvuoden kokouksessaan, 
että valmennettavia voi olla 1-4, mutta haluk-
kaita ei vielä löytynyt enempää, koska valmen-
nukseen on sitouduttava koko vuodeksi. Ehkä 
ensi vuonna teistä nuorista löytyy useampia in-
nokkaita? Saamme vuoden aikana lukea lehdes-
tä valmennettavamme ajatuksia ja kokemuksia 
valmennuksesta, jotta seuraavilla valmennetta-
villa olisi helpompi lähteä mukaan.

Kirsi Kuukkanen

Jos kiinnostuit ja haluat tietää 
valmennuksesta enemmän, 
ota yhteyttä yhdistyksen 
puheenjohtajaan.
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Hipsin aikaisin aamusta bussipysäkille ja lähdin 
kohti toimistoa, sillä meillä oli toimistonhoita-
ja Birgitin kanssa paljon tekemistä. Keräsimme 
kimpsut ja kampsut kasaan ja siirryimme kohti 
Nekalaa, Sorin Sirkusta. Sirkuksella oli jo täysi 
tohina päällä, kun talkoolaiset valmistautuivat 
Jyty Tampere ry:n yksityistilaisuuteen. Olihan tu-
lossa 450 mukavaa vierasta katsomaan ja ihas-
telemaan esitystä. Mukaan järjestelyihin tulivat 
myös Tuula ja Aino. Laittelimme kuntoon lippu-
jenvaihtopistettä, arpajaiskojua ja yhdistyksen 
jäsenpistettä, josta jäsenet saisivat ostaa leffa-
lippuja ja toki kysellä kaikkea mieltä askarrutta-
vaa. Vähitellen paikalle saapuivat myös yhteis-
työkumppaniemme edustajia eli esittelypisteitä 
avasivat myös Tampereen seudun Osuuspankki, 
Vakuutusyhtiö IF ja HOPE Tampere.

Klo 14.30 aukesivat ovet yleisölle ja jäsenistöä 
alkoi kerääntyä Mauno-saliin, jossa Jyty-mukeista 
juotiin tervetuloglögejä piparin kera. Lapset kävi-
vät innokkaasti arvontapisteellä ja oli kiva huo-
mata, kuinka monella näytti olevat Jytyn avain-
kaulanauha tämän jälkeen kaulassaan. Toki siellä 
muitakin palkintoja oli. Moni lähti kotiin mm. Jy-
ty-pyyhkeen, Jyty-mukin tai Jyty-muistitikun 
kanssa. Lippujenvaihtopisteelläkin oli ruuhkaa, 
kun vielä numeroimattomia vahvistuksia vaihdet-
tiin numeroituihin paikkalippuihin. Jokaiselle löy-
tyi oma paikka ja sali oli ääriään myöten täynnä.

Hieman ennen klo 16.00 alkoivat kellot soida ja oli 
aika siirtyä maneesin puolelle. Oli alkamassa Sorin 
Sirkuksen joulushow POKSI. Sitä ennen kuiten-
kin sirkustirehtööri Taina Kopra kertoi meille Sorin 
Sirkuksen toiminnasta. Ensi vuonna Sorin Sirkus 

Mitä tuli tehtyä.

täyttää jo 30 vuotta! Toiminnan ydin on erityisesti 
lasten ja nuorten sirkustaiteen harrastuksen edis-
tämisessä, ylläpitämisessä ja kehittämisessä. So-
rin Sirkuksen kasvatteja on lähtenyt opiskelemaan 
ja tekemään uraa useita myös ulkomaille asti.

Sirkustirehtööri Taina Kopra otti esiin myös katso-
mokartan ja arpoi siitä silmät kiinni Jyty Tampere 
ry:n lahjoittaman 50 euron lahjakortin - valospotit 
liikkuivat, veivasivat ja osuivat sitten Kopran mai-
nitseman paikan kohdalle. Onnellinen voittaja ei 
meinannut edes nähdä mitään kolmen valospotin 
heijastaessa suoraan silmiin, mutta kyllä hän sen-
tään kuuli, että lahjakortin voi lunastaa paikkalip-
pua vastaan Jytyn infopisteeltä väliajalla.

Arvonnan jälkeen hiljennyimme nauttimaan 
esityksestä. Nuoret sirkustaiteilijat esiintyivät 
edukseen ja poksit lentelivät sinne ja tänne. Yh-
dellä nuorella miehellä ei tainnut olla luita ollen-
kaan, niin myttyrälle ja sykkyrälle hän onnistui 
itsensä taittelemaan. Yleisö henkäili hurjien ak-
robaattitemppujen kohdalla ja ihasteli taitavia 
askelkuvioita ja yhdellä renkaalla pyöräilijöitä. 
Aika kului kuin siivillä kunnes koitti väliaika.

Väliajalla Mauno-salissa jatkuivat esittelypisteiden 
tutkimiset ja Tauno-salissa oli etukäteen tehtyjen 
väliaikatarjoilujen herkuttelua. Toki Sorin Sirkuksen 
kahviosta sai esityksen nimikkoleivoksen ja kahvia 
ilman etukäteisvaraustakin. Kukaan ei jäänyt ilman. 
Poksi-leivos oli nimensä mukaisesti herkullinen, 
laa tikkomainen suklaaleivos ja Hakasen Leipomon 
käsialaa. Oma väliaikani kului poikani 11-vuotis-
synttäritarjoiluja vahtiessa ja eipä aikaakaan, kun 
kello kilahti väliajan loppumisen merkiksi.

Jäsenistölle leipää ja sirkushuveja
Lauantaiaamu 29.11.2014

Toinen osa oli yhtä henkeäsalpaavan taidokas 
kuin ensimmäinenkin. Eniten varmasti jäivät mo-
nelle mieleen taidokkaat tulishown elementit vaik-
ka se hieman nuorimpia katsojia taisi pelottaakin.

Kahden tunnin esityksen jälkeen olo oli epäto-
dellinen. Näin upeita ja taitavia nuoria meillä on 
Tampereella ja uusia tulee joka vuosi. Jyty Tam-
pere ry on useana vuonna hankkinut joulushow-
hun lippuja jonkin verran ja aina ne kaikki ovat 
menneet, joten tällä kertaa päätimme järjestää 
jäsentapahtuman ja ostaa koko näytöksen. Lip-
puja tarjottiin myös Tampereen lähistön Jytyn 
yhdistyksille ja mm. Ylöjärveltä ja Kangasalta 
jäsenistöä olikin mukana. 

Myymättä jääneet liput lahjoitettiin HOPE Tam-
pereelle, jotta ikimuistoinen joulushow olisi tarjolla 
myös niille perheille, joilla siihen ei ehkä muuten 
koskaan olisi ollut varaa. Oli ihana nähdä kaikkien 
lasten (ja aikuistenkin) kasvoilla innostusta, iloa ja 
jännitystä mukavan päivän jälkeen. Muutama pieni 
tyttö ja poika kävi oikein kiittämässä, kun oli ollut 
niin kiva päivä. Se lämmitti eritoten omaa mieltä ja 
sai aikaa joulutunnelmaa.

Mukana tunnelmissa, 
Kirsi Kuukkanen

PS. Lisää  Sorin Sirkuksen kuvia takakannessa.
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Kuva: Sorin Sirkus
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Yhdistyksen luottamusmiehet

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

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri PSHP
Varaluottamusmies Nina Hovila 03 311 647 43, 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 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 

Luottamusmiehet, Tampereen kaupunki  
  

Toimialue Luottamusmies Varaluottamusmies

Koko kaupunki Aino Hirvonen, 
 040 801 2772 

Avopalvelut Aino Hirvonen,   Sari Suokas, 
 040 801 2772 040 806 2284

Laitoshoito +  Seija Uusi-Rasi, avoinna
Erikoissairaanhoito 0400 162 215 

Varhaiskasvatus ja perusopetus Marja Rousio,  avoinna
 040 8244 869

Toinen aste avoinna avoinna

Taloushallinnon palvelukeskus  Tuula Kallio, avoinna
+ Hallintopalvelukeskus  03 5656 4517
+ työllisyyden palvelukeskus  

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut  avoinna avoinna
+ Sara Hildénin museo  

Liikelaitokset Laura Kauhala-Ala-Kapee,   Ulla Jämsen, 
 040 806 3882 03 5656 3628

Konsernihallinto Marjo Virtanen,  Kristiina Salminen, 
 03 5656 6526 03 5656 4400

Luottamusmiehet Yhdistys 2014-2015

PUHEENJOHTAJA VARAPUHEENJOHTAJA
Kirsi Kuukkanen Nina Hovila
044 025 1269 03 311 647 43
kirsi.kuukkanen@gmail.com nina.hovila@pshp.fi  

VARSINAINEN JÄSEN VARAJÄSEN
Aino Hirvonen Suvi Kinaret
040 801 2772 045 128 1349
aino.hirvonen@tampere.fi  suvi.kinaret@hotmail.com

Nina Hovila Anne Rantala
03 311 647 43 03 311 651 86
nina.hovila@pshp.fi  anne.k.rantala@hotmail.com

Satu Kelhä Marja Honkanen
040 801 6251 040 801 6250
satu.kelha@tamk.fi  marja.honkanen@tamk.fi 

Leila Lilja Laura Kauhala-Ala-Kapee
040 738 8714 040 806 3882
leila.lilja@tampere.fi  laura.kauhala-ala-kapee@tampere.fi  

Marja Löytökorpi Tuula Halonen
03 565 644 09 040 512 7760
marja.loytokorpi@tampere.fi  tuula.halonen@gmail.com

Tarja Mansikka-aho Sirkka Vienola
050 318 6641 03 311 633 46
tarja.mansikka-aho@uta.fi  sirkka.vienola@pshp.fi  

Sirpa Nieminen Teija Helin
040 801 6253 040 801 6249
sirpa.nieminen@tamk.fi  teija.helin@tamk.fi  

Tarja Rantanen Sari Suokas
050 351 6534 040 806 2284
tarja.rantanen@tampere.fi  sari.suokas@tampere.fi  

Karoliina Vehmaanperä Tuula Kallio
050 359 1759 03 565 645 17
karoliina.vehmaanpera@gmail.com tuula.kallio@tampere.fi  

Marjo Virtanen Tuija Haapaniemi
03 565 665 26 03 565 636 36
marjo.virtanen@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 2014-2015
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”Sykkivää suoraviivaisuutta ja mainioita muotoja

Sähäkkää säpinää ja lentäviä lootia

Taitoa, taikuutta, temmellystä ja temppuja

Musiikkia, meininkiä ja lahjakkaita nuoria

Akrobatiaa, jonglöörausta, tasapainoilua ja tanssia

Sitä ja siksi, tässä on Poksi!”

Kuvat: Sorin Sirkus


