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Katseet kääntyvät taas uuteen vuoteen. Olem-
meko uuden murroksen edessä niin työyhteisö-
jen kuin sopimusneuvottelujenkin osalta? Suo-
malainen työelämä vaatii nyt uudistuvia ideoita. 
Soteratkaisut ja kuntauudistukset tuovat uuden-
laisia rakenteita yhteiskuntaamme ja nykyinen 
taloustilanne aiheuttaa omanlaisiaan vaatimuk-
sia tulevalle sopimus- ja neuvottelukaudelle. 
Työnantajat liputtavat enenevässä määrin pai-
kallisen sopimisen puolesta. Nyt tarvitaan en-
nakoitavuutta, kilpailukykyä, työntekijöiden tur-
vallisuutta ja työrauhaa. Yhdessä vaikuttamalla 
voimme saada aikaan pysyviä ratkaisuja.

Vaikeina aikoina paikallinen sopiminen on usein 
tarkoittanut määräyksiä ja etujen heikentämis-
tä. Nykyiselläänkin paikalliset sopimukset ovat 
sallittuja, kun ne parantavat työntekijöiden etua. 
Työehtosopimukset ovat minimisopimuksia. Am-
mattijärjestöillä ei ole mitään sitä vastaan, että 
työnantajat parantavat työntekijöidensä työolo-
ja, työhyvinvointia, palkitsemista tai muitakaan 
työhön liittyviä seikkoja. Työntekijöiden turval-
lisuuden tunne pitäisi olla näinä aikoina tärkein 
asia. Ilman työntekijöitä ei ole työnantajaakaan. 
Ellei töitä sitten siirretä halvempiin maihin. Mut-
ta onko sekään aina ratkaisu? Voidaanko kaikkia 
töitä tehdä muualla?

Parhaimmillaan paikallinen sopiminen on sel-
laista, jossa voittavat sekä työnantaja että työn-
tekijät. Win-win-tilanne. Se ei ole mahdotto-
muus, vaatii vain hieman mielikuvitusta ja hyvää 
tahtoa, joustavuutta molemmilta osapuolilta.

Työmarkkinoiden näkökulmasta työntekoalue 
laajenee myös koko ajan. Joitakin työpaikkoja 

katoaa Suomesta ulkomaille, mutta myös suo-
malaista osaamista viedään muualle ja suoma-
laisilla työntekijöillä on kysyntää muualla. Työn-
tekijöiden asioita ajaa Euroopassa FinUnions. 
FinUnions on suomalaisten palkansaajajärjestö-
jen yhteinen edustusto Brysselissä. Sen tehtä-
vänä on huolehtia suomalaisten palkansaajien 
edunvalvonnasta Brysselissä ja välittää Suo-
meen tietoa EU-päätöksenteosta koskien työelä-
mää. Lähde mukaamme ensi keväänä tutustu-
maan FinUnionsin ja EU-parlamentin toimintaan.

Samalla kotimaassa on suunnattava katse 
myös työn tekemisen elinkaareen. Eläkeuudistus 
on päätetty ja vähitellen eläkeikä tulee kasva-
maan. Myös vastavalmistuville on taattava hyvä 
alku työelämään. Nyt jos koskaan ikäjohtaminen 
ja työntekijöiden henkilökohtaisen työpanok-
sen arviointi on paikallaan. Olin kuuntelemas-
sa taannoin Työturvallisuuskeskuksen, TTK:n, 
työkaarimallin esittelyä ja päivästä jäi mieleen 
erittäin tärkeä lause: ”Aina on työkykyä jäljellä”. 
Aina on jäljellä ihmisarvo, jokainen meistä voi 
tehdä jotakin ja olla kyvykäs johonkin, vaikka ei 
pystyisikään työskentelemään 40 tuntia viikos-
sa. Työkykyä on aina olemassa, meidän on vain 
löydettävä se ja hyödynnettävä se myös työnte-
kijän omaksi parhaaksi. Jotta työntekijä voi ko-
kea olevansa arvokas.

Jokainen ihminen on arvokas. 
Muista kertoa se heille! 

Hyvää loppuvuotta kaikille jäsenillemme!

Kirsi Kuukkanen
Puheenjohtaja
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Laajeneva 

maailmamme
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Vuodenvaihteen organisaatiomuutoksia  

• Asiakasmaksuyksikkö siirtyy konsernihal-
linnosta osaksi taloushallinnon palvelukes-
kusta.

• Ikäihmisten palvelujärjestelmään tulee 
kolme tuotantoaluetta: Avopalvelut, Koti-
hoito ja asumispalvelut sekä Sairaala- ja 
kuntoutuspalvelut. Nykyiset Laitoshoidon 
ja Erikoissairaanhoidon tuotantoalueet lak-
kaavat.

• Lapsiperheiden sosiaalipalveluissa muo-
dostetaan niin ikään kolme tuotantoaluet-
ta: Perhepalvelut, Lastensuojelun avohuol-
lon palvelut ja Lastensuojelun sijaishuollon 
palvelut  

• Viranomaispalvelut eriytetään tilaajaryh-
mästä omaksi yksiköksi.

Pää-
luottamus-

miehen 
palstaKaupungin 

talous 
on edelleen epätasapainossa

Kaupungin tilinpäätösennuste tälle vuodelle on 
-44.5 miljoonaa €. Vuoden 2015 talousarviossa 
tuloslaskelma on -9.9 milj. €. Ensi vuonna on ra-
haa käytettävissä 1 % vähemmän kuin 2014. Jo 
monta vuotta toteutettu säästökuuri siis jatkuu. 

Henkilöstömenoiksi on arvioitu 678,3 milj. eu-
roa. Henkilöstömenot vähenevät 5,8 milj. euroa 
(-0,8 %) vuoden 2014 tilinpäätösennusteesta 
(välitilinpäätös 2014).

Merkittävin henkilöstömenoja vähentävä teki-
jä on henkilötyövuosien väheneminen vuoden 
2015 talousarvioon sisältyvien talouden tasa-
painottamistoimenpiteiden vuoksi. Suunniteltu 
henkilöstön määrä on yhteensä 13 888 palkal-
lista henkilötyövuotta. Vähennystä nykyiseen on 
192 henkilötyövuotta.

Henkilöstöetuuksiin on mitä ilmeisimmin tulos-
sa heikennyksiä. Alustavissa keskusteluissa on 
tullut esille huomioimisvapaiden ja ansiomerk-
kien ja -tilaisuuksien mahdollinen poistuminen. 

Työnantaja on myös sanonut lomautuksien ole-
van mahdollisia. Pidän lomautuksia kuitenkin 
epätodennäköisenä vaihtoehtona, niiden tuoma 
säästö on kyseenalainen. 

Työaikamuutoksia tulossa

Kotihoito siirtyy alkuvuoden aikana, todennäköi-
sesti huhtikuun alusta, jaksotyöajasta yleistyöajan 
piiriin. Keskeisimmät muutokset koskevat lepotau-

koja ja ylitöiden muodostumista. Ruokailutaukoa 
koskevassa neuvottelussa emme päässeet henki-
löstöyksikön kanssa yhteisymmärrykseen. Ruokai-
lu tapahtuu siten omalla ajalla. Yksi 10 minuutin 
pituinen kahvitauko sisältyy edelleen työaikaan.

Jaksotyöstä tullaan vähitellen siirtymään yleis-
työaikaan myös muissa töissä ja toimintayksi-
köissä, joissa ei ole tarvetta yötyölle. Siirtymä-
aikataulu on vielä avoin. 

Jaksotyömääräykset muuttuvat 1.6.2015. Ker-
ron asiasta tarkemmin seuraavassa lehdessä.

Hyvää ja rentouttavaa joulun aikaa!

Aino Hirvonen
pääluottamusmies
 tiedotusvastaava
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Jytyn liittovaltuuston syyskokous pidettiin tällä 
kertaa 20.-21.11.2014 Kouvolassa. Me tampe-
relaiset valtuutetut lähdimme ajelemaan tors-
taiaamuna kohti Kouvolaa hyvissä ajoin, joten 
perille päästyämme päätimme koittaa onnea ja 
käydä anomassa hotellihuonetta etuajassa. Se-
hän järjestyi ja ehdimme hetken levähtää ennen 
kokouksen ensimmäisen päivän alkamista.

Syyskokous fyysisesti oli hienoissa puitteissa eli 
Kouvolan kaupungintalolla ja siellä valtuustosalis-
sa. Täytyy kyllä vähän oma kehu haista jos sallitte 
eli kyllä Tampereen valtuustosali on hienompi.

Kokous alkoi liiton puheenjohtajan Maija Pihla-
jamäen puheella. Pihlajamäen mukaan ammat-
tijärjestöjä on moitittu viime aikoina työelämän 
uudistusten osalta muutosvastaisiksi, mutta hän 
kieltää tämän. Maija Pihlajamäki totesi kuiten-
kin, että ”Mutta niille toimille sanomme Ei, joilla 

pyritään epäoikeudenmukaisesti jäsenistön työ-
ehtoja heikentämään työmarkkinoilla ns. jous-
tavuuden nimissä, jolla yleensä tarkoitetaan 
mm. palkkojen alentamista.” Lisäksi Pihlajamä-
ki muistutti ammattijärjestöjen saavutuksista: 
"Suomalaisten ammattijärjestöjen vaikutusvalta 
ei ole mikään itsestäänselvyys. Jokainen voi itse 
päätellä, olisiko ilman ammattijärjestöjä saavu-
tettu mm. vuosilomia, äitiys- ja vanhempainva-
paita, viisipäiväistä työviikkoa, kahdeksan tun-
nin työpäivää, ylityökorvauksia, työhyvinvoinnin 
edistämistä jne. Luettelo ei ole kovin lyhyt."

Ensimmäisen päivän aikana saimme kuulla alus-
tuksia vuoden 2015 liiton toimintasuunnitelmasta 
ja talousarvioista liiton puheenjohtaja Maija Pihla-
jamäen ja talousjohtaja Vesa-Matti Mäkisen esit-
telemänä sekä kävimme niistä vilkasta keskus-
telua. Eniten keskustelua herätti mm. toiminnan 
sopeuttamistoimet jäsenmäärän suhteen (eläköi-

tyvät, rekrytointikiellot jne) sekä liiton jäsenmak-
sun korotuspaineet ja sen perustelut. Myös liiton 
lomamökkien käyttöaste sekä ammattialaoppai-
den kohdentaminen kiinnostivat valtuutettuja.

Kokous keskeytettiin yön ajaksi ja iltatilaisuus 
pidettiin samaisessa kaupungintalossa. Jytyliitto 
ja Kouvolan kaupunki yhdessä olivat kutsuneet 
valtuutetut iltapalalle ja nautimmekin hyviä sa-
laatteja, perunoita ja lihakastiketta. Iltaa isän-
nöivät Kouvolan apulaiskaupunginjohtaja Annikki 
Niiranen ja kaupunginhallituksen 1.varapuheen-
johtaja Jukka Nyberg. Iltapalan ja keskustelujen 
jälkeen hotelli kutsui meitä kovin luokseen.

Perjantaiaamu sarasti aikaisin ja hotelliaamiai-
sen nautittuamme hotelli Vaakunassa lähdimme 
yhdeksäksi takaisin kaupungintalolle. Kokouk-
sessa kävimme yksityiskohtaisen keskustelun 
vuoden 2015 toimintasuunnitelmasta ja liiton 
strategiasta. Hyväksyimme nämä yksimielisesti. 
Samoin kävi talousarvion kanssa.

Jytyliitto täyttää 100 vuotta vuonna 2018. 
Samana vuonna kuin Jyty Tampere ry täyttää 
myös 100 vuotta. Mikäli et tiennyt, Jytyliitto on 
perustettu Tampereella, kun silloiset yhdistyk-
set päättivät yhdistää voimansa. Muistolaatta 
tästä tapahtumasta löytyy entisen henkilöstön 
terveysaseman seinästä Keskustorilla. Muisto-
laatta toimitettiin paikalleen liiton 80-vuotisjuh-
lavuonna. Valtuustossa keskusteltiin siis myös 
100-vuotishistoriikin suunnittelusta.

Kuulimme liiton taloustilanteen ja hallituksen 
tekemän ehdotuksen liittojäsenmaksun korotta-
mi sesta. Tiesithän, että jäsenmaksusi koostuu 
liit tojäsenmaksusta ja yhdistyksen jäsenmak-
susta? Liittojäsenmaksuun sisältyy myös työt-
tömyyskassan jäsenmaksuosuus. Syyt liittojä-
senmaksun korottamispaineisiin löytyvät mm. 
Suomen työttömyysasteesta ja sen kautta työt-
tömyyskassan jäsenmaksujen noususta. Valtuu-

Päätöksiä Kouvolassa

tetut tekivät paljon kysymyksiä ja tarkennuksia, 
mutta lopulta äänestyksen jälkeen jäsenmaksu-
korotus hyväksyttiin enemmistön päätöksellä.

Jyty Tampere ry:n hallitus oli ennakoinut liitto-
jäsenmaksun korotusta ja edellisessä kokoukses-
saan päättäneet, että yhdistyksen omalle syysko-
koukselle esitetään, että mikäli liittojäsenmaksua 
korotetaan, yhdistysjäsenmaksuosuutta pienen-
netään samassa suhteessa. Näin yksittäisen jä-
senen jäsenmaksuprosentti olisi edelleen 1,2 % 
ennakkoperinnän alaisesta palkasta. Tämä pää-
tös tehdään siis yhdistyksen syyskokouksessa 
4.12.2014.

Liittovaltuustossa tehtiin myös muita pienempiä 
päätöksiä, kuultiin suunnittelija Ellinoora Vesalan 
esittelemä jäsen- ja järjestötoiminnan kehittämis-
kyselyn tulokset ja kehittämislinjaukset. Lisäksi 
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry:n puheenjoh-
taja Antti Palola kertoi Suomen työelämän tilan-
teesta ja eläkeuudistuksesta. Eläkeuudistuksesta 
kunnallisen puolen osalta jatkoi myös Jytyliiton 
edunvalvontajohtaja Marja Lounasmaa. Näiden 
asioiden parissa valtuutetut työskentelevät omilla 
alueillaan ja tuovat tietoa paikallisyhdistyksiin.

Kokouksen lopuksi saimme kuulla myös viimei-
simmät uutiset työttömyyskassan tilanteesta 
kassanjohtaja Pertti Kopun kertomana. Nouseva 
työttömyysaste ja maksettavat työttömyyskor-
vaukset eivät olleet uutinen, mutta eipä toisaal-
ta myöskään se, että vuorotteluvapaiden määrä 
lähti nousuun elokuussa, kun tieto vuorotteluva-
paauudistuksesta tuli julkisuuteen.

Kokouksen loputtua käänsimme auton nokan 
kohti Tamperetta ja perjantai-iltaisessa lumituis-
kussa lähdimme tiiviin 2-päiväisen kokoussessi-
on jälkeen paluumatkalle.

liittovaltuutettu
Kirsi Kuukkanen
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Seniorien
pikkujoulut
ma 8.12.

Senioritoiminta

Aktiivisten senioreiden joukkomme kasvaa vä-
hitellen. Yhteydenotoista olen huomannut, että 
toiminnasta ollaan kiinnostuneita, mutta aika ei 
tahdo riittää. Meidänkin aktiivisten senioreiden 
kohdalla pitää hyvin paikkansa yleisesti havait-
tu ilmiö ”eläkkeellä ollessa aika ei tahdo riittää”. 
On niin paljon mielenkiintoisia asioita, joita ei ole 
ehtinyt tehdä töissä ollessa. On myös mahdolli-
suus antaa enemmän aikaa läheisilleen, mikä on 
tärkeä asia. 

Olemme nyt kokoontuneet melko säännöllisesti 
kerran kuukaudessa välillä pienemmällä ja vä-
lillä isommalla joukolla. Aiheena meillä on ollut 
jokin teema tai olemme vain keskustelleet, vaih-
taneet ajatuksia ja myös parantaneet maailmaa. 

Jyty Tampereen

senioritoiminnan kuulumisia
Syyskuun tapaamisessa suunnittelimme loppu-

vuoden tapaamisia. Osa on jo toteutunut lehden 
ilmestymiseen mennessä. Kerron näistä kuulu-
misia seuraavassa jäsenlehdessämme. Mikäli 
olet kiinnostunut toiminnasta, niin laita minulle 
viestiä, liitän sinut sähköpostilistalle ja saat tie-
toa kokoontumisistamme.

Rauhaisaa joulun odotusta!
Tuula
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Ota yhteyttä senioritoimintaan:
tuula.jaskarimalinen@saunalahti.fi 

Ammatit 
tutuksi 
-palsta

Tamperelaisen

päiväkodin johtajan 
työviikko 20.-24.10.2014

Ma 20.10.

klo 7.30 Satoramin päiväkotiin. Toimimme kol-
messa yksikössä, joista yksi on tämä Satorami. 
Pyrin olemaan yhden päivän viikossa täällä. Aa-
mulla osastojen kierto ja kuulumiset. Henkilö-
kuntajärjestelyitä. Hörppään kahvit.

klo 9-11.30 sähköpostien lukeminen ja vastaa-
minen. Henkilökuntajärjestelyitä. Yksikön tur-
vallisuussuunnitelman päivitystä. Lasten paikka-
tilanteen tarkistaminen yksikössä, onko tilanne 
ajan tasalla. Vapaista paikoista on alueellamme 
pulaa. Vieläkö mahtuisi tähän yksikköön?

klo 11.50 lounaan jälkeen osastotiimin kokoontu-
miseen osallistuminen. Osastotiimi suunnittelee 
seuraavan viikon toimintaa ja pohtii perheiden 
kanssa käytyjä varhaiskasvatuskeskusteluja. 
Sovitaan uusista vasukeskusteluasioista, jotka 
käydään perheiden kanssa.

klo 14.00 Keinu-tiimin (ent. Hyvinvointineuvola) ko-
koontuminen Hervannan lastenneuvolassa. Tämä 
on moniammatillinen tiimi, joka pyrkii tukemaan 
perheiden hyvinvointia ja vanhemmuutta. Olen 
osallistunut usean vuoden ajan tähän toimintaan.

klo 15.30 työpäivä päättyy.

Ti 21.10.

klo 7.30 Pelipuiston päiväkotiin. Osastokierto ja 
kuulumiset. Sähköpostien käsittely ja niihin vas-
taaminen. Kahvit henkilökunnan tiloissa. 

Tet-opiskelijan käynti. Nuori on tulossa meille 
kahdeksi viikoksi marraskuussa. Keskustelu käy-
tänteistä. Osastoon, lapsiin ja henkilökuntaan 
tutustuminen. 

Puhelimeen vastaamista, päivähoitopaikoista ja 
tutustumisaikatauluista sopimista. 

klo 11 -11.45 harjoittelijamme opettaja tulee 
käymään. Palaveri hänen kanssaan. Osaston las-
tenhoitaja on myös tässä mukana. Harjoittelija 
ei itse päässyt osallistumaan ollessaan sairaus-
lomalla. Palaveriaikaa emme myöskään voineet 
muuttaa, koska harjoittelijalla on harjoittelu lop-
pumassa, eikä tällä hetkellä ole tietoa palaako 
hän vielä yksikköön.

klo 12.10 lounaan jälkeen yksiköidemme viikko-
palaverin valmistelua.

klo 12.30 Pelipuisto-Satoramin viikkopalaveri.  

klo 14.15 suunnittelua huomista lasten sijoitus-
palaveria varten. 

klo 15.09 työpäivä päättyy.

Ke 22.10.

klo 8.00 käynti esiopetusryhmässämme vierei-
sessä liikekeskuksen rakennuksessa.

klo 8.30 Pelipuistoon. Sähköpostit ja niihin vas-
taaminen. Yksikön toimintasuunnitelman vuo-
delle 2014 -2015 suunnittelua ja kirjaamista. 
Kahvit juon jossain välissä. Kirjaamiset jatkuu…

klo 11.30 lounaan jälkeen loppuvuoden ja ensi 
vuoden alun hakijoiden tarkastelua ja sijoitusten 
suunnittelua. Mahdollisten osastoilta toiselle siir-
tojen läpikäyminen.

klo 13.00 Helapuiston päiväkodissa Päivähoidon 
palveluohjauksen Mikko Kanervan ja Hervannan 
tiimin johtajien kokous loppuvuoden ja vuoden-
vaihteen päivähoitopaikkojen hakijoista.

klo 15.50 työpäivä päättyy.

To 23.10.

klo 7.30 Pelipuistoon. Tiedotteiden lukeminen työ-
pöydältä. Sähköpostien selaus ja niihin vastaami-
nen. Osastoilla henkilökuntajärjestelyjä. Kahvit. 

klo 9.00 SOL-siivouspalvelun palaveri.

klo 9.45 Essissä tapahtumien käsittelyä. 

klo 10.15 harjoittelijan haastattelu. Päivähoito-
paikkasiirtoneuvottelu erään vanhemman kanssa.

klo 11.45 toimintasuunnitelman valmistelemi-
nen jatkuu. Sen valmistuttua sen lähettäminen 
esimiehelleni.

klo 14.00 valmistelua erään kohta tulevan per-
heen palaveria varten.

klo 14.30 perheen kanssa palaveri, jossa muka-
na eri ammattihenkilöitä. 

klo 15.30 päivä päättyy.

Pe 24.10.

Palkaton vapaapäivä. Menen tapaamaan iäkkäi-
tä, 85 v. ja 89 v., vanhempiani Keski-Suomeen 
viikonlopuksi.

Leila Lilja
päiväkodin johtaja  
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ja sitten lähtee pois keittiöstä! Siis pois! Ja jät-
tää sen paistin sinne oman onnensa nojaan! Voi 
itkun pitkät. Mutta mä vahdin kyllä sitä paistia, 
ei sen yksin tarvitse olla. Harmi vaan, että uunin 
luukku on kiinni... 

Mummullakin saa jouluna maistella kaikkia ki-
voja herkkuja. Perunalaatikko on ihan hyvää. 
Kalakin on ihan mukiinmenevää, varsinkin jos 
sitä saa leivän kanssa. Kyllä meikäläisen ki-
nuamistaidot tuottaa mulle välillä ihan leivän pa-
lankin päällysteineen tai vaikka palan juustoo tai 
jotain. Mä kattelen anovasti ja jollei se silleensä 
tehoo, niin sitten vieno ininä auttaa pitkälle. Kyl-
lä noi ihmiset menee välillä aika helppoon... Ja 
joskus niihin ei tehoo sitten minkään valtakun-
nan vihjailu.  

Kaikenlaisia mielenkiintosia koristuksia noi ih-
miset laittelee kämppään ja partsillekin varsinki 
joulun aikoihin. Jotkut kuulemma tuo ihan puita-
kin sisälle. Omituista, eikä ne sitten kuiteskaan 
anna kirjottaa niihin nimeensä (mä kerran yritin 
ja noottia tuli heti). Pihallahan puihin saa kirjo-
tella kavereille viestejä. Niin, että ei tosiaankaan 
niitä kaikkia ihmisten omituisuuksia tämmönen 
pieni poika voi tajuta. Tosin ne laittaa kaiken-
laisia juttuja roikkuun siihen puuhun, koristeiks 
niitä ainakin emäntä sanoo. On kuulkaa valoo ja 
palloo jos jonkin väristä ja muotosta. Ei ne kyllä 
pihalla silleen koristele puita, paitsi joskus mum-
mun pihalla vähän valoja laittelee sinne tänne. 
Ne on ihan kätsyjä, näkee antaa nimmareita pa-
remmin.

Maailma spanielin
silmin

Joulu tulla jollottaa, lal lal lal lal laaa... Joulu 
on ihan kivaa aikaa näin karvakuonojenkin nä-
kövinkkelistä. Emäntä on kotosalla ja pääsee 
pitkin päivää pihalle kavereita morjestaan kun 
vaan riittävän usein vihjailee sille, että mitäs jos 
mentäis, vink, vink... En mää niin noista lahjois-
ta perusta, mutta ne emännän sapuskat, niitä 
voin kyllä testailla vaikka vähän väliä. Määhän 
oon kertonu, että ihmisten kanssa tulee kyllä 
toimeen kun niihin ensteks tottuu. Jouluun liit-
tyen on pari juttua mitä en kässää. En sitten 
millään. Ja oon jo pari joulua kattellu ton emän-
nän touhuja... mutta jotkut jutut vaan on ihan 
käsittämättömiä. Aatelkaa ny, se laittaa sem-
mosen paistin uuniin (se on kuulemma nautaa… 
ihan sama mulle, hyvältä se tuoksuu enivei)... 
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Mun emäntä laittaa partsille kaikenlaisia valoja, 
niitten avulla näkee tosi hyvin kattella ikkunasta 
pihalle, jos vaan emäntä päästää partsille. Koval-
la pakkasella se ei päästä, se vetoo siihen, että 
voi pallerot paleltua. Niin no… ihan validi pelko. 
Kerran näin meidän talon lähellä yhdellä toisella 
partsilla selvästi jonkun kiipeevän sille partsille. 
Mä jo ihan huolestuin, että onko se joku voro 
tai muu riiviö. Se oliki sitten vaan koriste, sem-
monen kiipeevä joulupukki. Mun yks kaveri asuu 
siinä talossa niin mä meinasin jo lähtee sitä pe-
lastaan. Onneks emäntä kerto tosta ennen kun 
ehdin mennä nolaan itteni. 

Toissajouluna mulla oli ihan himokivaa. Kivem-
paa kun ikinä! Mun kaveri Leevi tuli mun emän-
nälle hoitoon pariks viikkoo ja meillä oli tosi 
hauskaa. Leevi on kans cava, mua 9 kk vanhem-
pi. Leevin oma emäntä lähti reissuun ja siks Lee-
vi tuli mun kaveriks vähäks aikaa. Me leikittiin 
Leevin ja mun leluilla ja oltiin tosi paljon ulkona. 
Silloin oli muuten paljon enemmän kavereita liik-
keellä kun yleensä. Kaippa muidenkin emännillä 
on vapaata tollon jouluna. Tartteepa muistaa toi.  

Me leikittiin possunmetsästäjää ja tehtiin vaik-
ka mitä kivaa. Meidän työnjako oli se, että Leevi 
hoiti possun teilaamisen ja mä olin työnjohdol-
lisissa tehtävissä... mä kattelin kun Leevi teki 
työt. Mä sanoin sille, että sä kun oot vanhempi, 
niin sä osaat ton homman, niin tee sä se niin 
mä opettelen tässä vieressä. Ja se usko! Siis se 
meni läpi! Oikeesti meikä katteli pihalle ikku-
nasta lintuja... Leeviä voi välillä viedä ku litram 
mittaa. Makoiltiin sohvalla vierekkäin ja papan 

sängyn alla. Leevi on muuten aika kova kuor-
saan... Tosin se väitti samaa musta. Me vallattiin 
emännänkin sänky mutta kyllä sekin sinne sitten 
mahtu mukaan. Meni ja töni meitä sivummalle… 

Me oltiin uutenavuotenakin yhdessä, Leevi oli 
meillä niin kauan. Me katteltiin hienoja raketteja 
kun käytiin iltalenkillä. Emäntä ja mummu nau-
reskeli meille, kun me koetettiin kattella rakette-
ja ja tietty meidän piti välillä kattoo vasemmalle 
ja välillä oikeelle. Meistä tuli kuulemma mieleen 
tennismatsi. Ihmisten vika, mitäs ampuu niitä 
hienoimpia raketteja silleen joka paikkaan, että 
pitää koettaa kattella vähän joka suuntaan. 

Sitten yks päivä Leevi vaan katos meiltä. Mä 
ettin joka paikasta, mummullakin pöytien alta 
ja papan sängyn alta ja joka paikasta. En löy-
täny. Unohdinkohan mä sen jonnekin? Emäntä 
sitten kerto, että se meni kotiin. Mutta en mä 
sitä meiltä kotoakaan löytäny. Toi juttu mietitytti 
mua tosi pitkään ja etsiskelin sitä pari viikkoo 
mummulastakin. Mä näin sen sitten myöhemmin 
ja oli se sitten löytyny. Leevi tosin väitti, että ei 
se kadoksissa edes ollu. Tosi hämmentävää. 

Muistakaa sitten muut koiruudet (ja kissat 
kans) pysyä erossa niistä ihmisten joulukukis-
ta ja vastaavista. Se kannattaa, saattaapi saada 
vaikka vähän kinkkua maistaa tai jotain muuta 
tosi hyvää. 

Rentoo joulua kaikille 
karvakuonoille ja ihmisille kans! 

Aku

Tossa on muuten kuva 
meistä mummulassa. 
Leevi on toi vasemmalla 
istuskeleva (toi jolla on 
paljon valkosta nassussa). 

Leevin kanssa 
possunmetsästystä 
leikkimässä.

Joululahja-
toiveeni.
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JouluteemaTapahtumakalenteri

Joulun tekee: puhtaus, 
yhdessäolo, tuoksut 
ja maut, ne vanhat 
koristeet, jotka kaivaa 
kaappien kätköistä 
sekä fatserin vihreät 
kuulat. Luntakin saisi 
mielellään olla. Justiina

Joulun tunne tulee 
tunnelmasta. Lapset, 
kynttilät, joulu-ruokien 
tuoksu, lanttulaatikko 
ja piparit. Rauhallinen 
musiikki, kirkko. 
MUTTA tätä kaikkea 
ei olisi, jos ei olisi 
saatu lapsena kokea 
kristillistä kasvatusta. 
Mummu

Minun jouluni tekee 
rakkaat ihmiset 
lähelläni ja kiireetön 
yhdessäolo. Nimim. 
Joulun tunnelma

Iloinen odotus lasten 
silmissä, riemua 
tulvillaan olevat lasten 
joululaulut ja leikit, 
yhdessä olo! Mirja

Lumi, kynttilät, 
läheisten kanssa 
rauhallinen 
yhdessäolo.   

Mikä tekee joulusta joulun?
Joulun aikaan saa 
nauttia rauhasta 
ja olla menemättä 
minnekään jos niin 
haluaa. Minun jouluuni 
kuuluu ehdottomasti 
TV1:ltä tuleva n. 
10 minuuttinen 
jouluohjelma, Dinner 
for one, Sophie-neidin 
90-vuotisjuhlat ja 
legendaarinen lause: 
” The same procedure 
as every year, James!” 

Joulun tekee sen 
tunnelma, lumi, 
punainen väri, 
läheiset ihmiset, 
ruoka, yhdessä 
oleminen, hiljaisuus, 
rauhallisuus, 
kiireettömyys, sauna, 
hyvä viini…

Joulun tekee 
odotus yhteiselle 
kokoontumiselle 
läheisten kanssa. 
Hiljentyminen kaiken 
arjen keskellä.

Joulurauhan julistus 
televisiosta kera  
vanhempieni ja 
sisarusteni perheiden. 
Lasten täpinä. 

Joulu,

se on kuusenneulasten

ja sammuvien kynttilöiden tuoksua,

ja hiljaista,

onnellisen säikähdyttävää rakkautta,

ja lahjoja, ja unta,

jossa kasvoja hipovat enkelin siivet.

Me katselemme valaistuja ikkunoita

ja laskemme kynttilöiden pieniä liekkejä

ja avaamme hitaasti kirjoja,

jotka joskus luetaan ja unohdetaan.

Ja jossakin ajatusten keskellä

nukkuu lapsi,

joka kantaa kaikkien unelmien kohtaloa

pienissä käsissään,

ja lempeitten juhtien huuruinen hengitys

lämmittää häntä pimeässä.

Mika Waltari

Rauhoittuminen arjen 
kiireistä, hiljaisuus 
ja kynttilänvalo, 
riisipuuro ja 
luumukeitto.  

Joululaulut, lapsen/
lasten riemu

Joulusta tekevät 
joulun perheenjäsenet. 
Ilman läheisiä joulu ei 
ole joulu. 

Harras, seesteinen 
ja kiireetön 
oleskelu hämärässä 
valaistuksessa 
tunnelmallisen 
joulumusiikin soidessa.

Jouluun kuuluu 
yhdessäolo läheisten 
kanssa ja hyvä 
ruoka. Jouluaamun 
joulukirkko pitää myös 
kokea joka joulu. 

Kuukausi Pvm Jäsentapahtuma Pvm Kokoukset Pvm Jäsenlehden 
      aikataulu

JOULU   4.12. Yhdistyksen 
    syyskokous

   10.12. Hallitus 

TAMMI   21.1. Hallitus 7.1. Aineisto deadline

HELMI 18.2. Nabucco-ooppera, 18.2. Hallitus vko 8 Lehti 1/2015 
  Tampere-talo    ilmestyy

Muista, että ajankohtaista tietoa 
saat yhdistyksen kotisivulta 

jytytampere.jytyliitto.net

Joulutervehdysten sijaan 
olemme lahjoittaneet 
Hope ry:n kautta 

Sorin Sirkus -lippuja 
tuen tarpeessa oleville 

tamperelaisille 
lapsiperheillle.

Seuraa kotisivuilta 
leffalippujen seuraava jakopäivä.

Kulttuuria!
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Jouluteema

Omakutoiset 
villasukat

Jouluun kuuluu perinteisesti läheisten ja ystävien 
muistaminen lahjoin, niin kuin Itämaan tietäjät 
antoivat lahjoja vastasyntyneelle Vapahtajalle. 

Lahjan valitseminen, ellei tiedä saajan toivetta tai tunne häntä oikein 
hyvin, on usein vaikeaa. Lahjassa on kuitenkin tärkeintä symboliikka ja 
ajatus, ei sen rahallinen arvo. Vaatimatonkin ja hyvästä sydämestä annettu 
lahja on saajalle tärkeämpää kuin velvollisuudesta ostettu kallis turhake. 

Joululahja hänelle,
jolla on jo kaikkea

Kaukosäädintyyny Jos henkilö ei voi elää ilman telkkaria 
ja kaukosäädin on aina hukassa, osta hänelle kaukosäädin-
tyyny. Se ohjaa televisioita merkistä riippumatta, eikä huku 
niin helposti. Hankittavissa mm. Mulletoi-verkkokaupasta.

Hyvän kahvin ystävälle voi antaa vastajauhet-
tua kahvia. Aromit ovat ihan mielettömät.

Verkko-osoitteessa www.kepa.fi /osallistu/
eettiset-joululahjat on runsaasti linkkejä vaihto-
ehtoisiin joululahjoihin.

Vinkit kokosi AH. 

Motivaatiovaaka Onko vaa’alle meno ikävää, kun lukemat näyt-
tävät liian isoilta. Motivaatiovaaka ei näytä painoa, vaan muu-
tokset siitä hetkestä, kun se viimeksi nollattiin. Huomio kiinnittyy 
tulokseen, ei painoon. Hankittavissa mm. Helpompielämä-verkko-
kaupasta.

 Yhteistä aikaa 

Itse tehty 
joululeivonnainen 
ja jouluhalaus   

Jokin palvelus (siivous, ikkunoiden pesu tms.)

Yhteinen teatteri-ilta tai retki yhdessä jonnekin/
johonkin tapahtumaan

Ihmiselle, jolla on jo kaikkea, annan kaunista 
turhuutta. Ainakin itse ilahdun sellaisesta! 

Elokuva- tai teatterilippu

Ilta/päivä/viikonloppu lastenkaitsijana

Lahjakortti hierojalle

Lahjoitus hyväntekeväisyyteen 

Jouluteema
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Aineettomat lahjat - vähäinen hiilijalanjälki

tykkää kävelylenkeistä mutta aristelee lähteä 
enää yksin ja toivoisi kaveria silloin turvakseen. 

Tällöinhän voisi ottaa käyttöön lahjakortit, jot-
ka oikeuttavat tiettyyn määrään palveluja vuo-
den aikana.  Ja ne fi ilikset, mitkä siitä molemmat 
saavat! Miltä kuulostaa?

Alanpa itsekin miettimään, miten voisin osallis-
tua läheisteni elämään konkreettisemmin, koska 
korttien väsäilyssäkin menee vähän aikaa. 

Hauskoja joulunaluspäiviä!
Tarja Rantanen

Ps. Opettelen itsekin kännykän ihmeellistä 
maailmaa… hipaisulla, ja paljon on vielä opetel-
tavaa, ekat kuvanikin otin nurinpäin. Vinkki tä-
mäkin :)

Joulu tulossa ja mietit miten muistaisit ja ilah-
duttaisit ystävää, bestistä, siskoa, veljeä, äitiä, 
isää, isovanhempia, naapuria, tätiä, setää, kum-
min kaimaa niin, että et käyttäisikään euroja - 
ainakaan paljoa. 

Tuleeko mieleen ystäväsi, joka tarvitsee apua 
hiuksien laitossa, koska kädet eivät tahdo nousta 
tai äiti joka tarvitsee kantoapua kauppareissul-
la? Tätisi pyörä pitäisi talven aikana öljytä yms, 
kukahan siinä voisi jeesiä? Tai mummusi, joka 
tarvitsee tietokoneen kanssa apua laskujen mak-
sussa tai lomamatkan tilauksessa Teneriffalle.

Bestiksesi aikoo istuttaa takapihalle perennoja 
eikä tiedä niistä mitään, mutta itse olet horto-
nomi ja voit lähteä puutarhareissulle oppaaksi. 
Sisarusten lapsia voisi hakea päiväkodista, että 
vanhempi pääsee jumpalle tai asioille. Pappasi 

Annetaan lahjaksi omaa aikaamme 

Minulla oli useita vuosia sitten koskettava koke-
mus, jonka tahdon jakaa teidän lukijoiden kans-
sa. Kävin säännöllisesti vanhuksen luona jutte-
lemassa. Yhtenä päivänä ennen joulua hän oli 
väsynyt ja huonovointinen. Hän sanoi minulle: 
”Tänään en jaksa jutella, mutta istu hetki vierel-
läni ja pidä kädestäni kiinni.” Tämä hetki kosketti 
minua todella syvästi. Ymmärsin, miten tärkeää 
oman ajan antaminen toiselle ihmiselle on ja se, 
että olemme aidosti läsnä. Pian tämän kohtaa-

misen jälkeen hänen voimansa hiipuivat ja hän 
nukkui pois.

Omaa aikaamme voimme antaa kaikille lähei-
sillemme, ei vain vanhuksille. Annettu aika ei 
maksa mitään, mutta antaa antajalleenkin to-
della paljon.

Kiireetöntä Joulua!
Tuula Jaskari-Malinen
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Muista:
Joulu-
laulut

soimaan

Jouluteema

ROSOLLI RAASTEISTA

Jos et ole perinteisen rosollin ystävä, 
kannattaa kokeilla raikasta raasteversiota. 

3  säilykepunajuurta
3  porkkanaa
2  omenaa
1  maustekurkku
1  pieni sipuli

Kastike:
2 dl  kermaviiliä
2 tl  etikkaa
2-3 tl  sokeria
½ tl  inkivääriä
(etikkapunajuuren lientä kastikkeen värjäämi-
seen 1-2 tl tai maun mukaan)

Raasta punajuuri, raaka porkkana ja omena 
karkealla raastinterällä. Kuutioi maustekurkku 
pieniksi kuutioiksi. Hienonna sipuli. Sekoita sa-
laatti juuri ennen tarjoilua.

Kastiketta varten sekoita kermaviilin joukkoon 
mausteet, tarjoa erillisestä kulhosta.

Mitähän ruokia ja leivonnaisia sitä taas tekisi 
laitettavaksi joulupöytään? Kinkkua ja joululaatikoita? 
Vaari tykkää englantilaisesta hedelmäkakusta ja 
lapset joulutortuista ja pipareista. 

Entäs jos tänä vuonna tekisikin jotain aivan uutta?

ÄIDIN PAREMPI MAKSALAATIKKO

2  Saarioisten perinteistä maksalaatikkoa 
 (yht. 800 g)
1 Iso kuullotettu sipuli
1.5 dl  ruokakermaa
2 rkl  Siirappia (tai maun mukaan)

Silppua iso sipuli pieniksi kuutioiksi ja kuullota 
sipuli hyvin. Laita maksalaatikot isoon kulhoon 
ja lisää kuullotetut sipulit. Sekoita sipulit ja 
maksalaatikot keskenään. Lisää seokseen 1,5 dl 
ruokakermaa seokseen. Lisää lopuksi noin 2 rkl 
siirappia.

Laita seos uunivuokaan ja paista 200 asteessa 
noin tunnin ajan, kunnes laatikon pinnalla on 
kaunis väri.

JOULUISET HOMEJUUSTOPIPARIT

1 pkt piparitaikinaa
1 pss homejuustomuruja
1 pss pähkinä- tai mantelirouhetta

Sulata piparitaikina ja kaulitse se levyksi. Levitä 
päälle homejuustomuruja ja pähkinä/manteli-
rouhetta. Kääntele piparitaikina päälle ja kau-
litse uudelleen. Taittele vielä kerran ja kaulitse. 
Ota piparimuotilla pipareita ja paista ne 200 
asteessa 5 min. Jäähtyneet piparit voit kastaa 
tai koristella esim. sokerikuorrutteella.

PIPARIPALAT (n. 25 kpl)

Pohja:
200 g margariinia
1,5 dl sokeria
3 munaa
1,5 dl maitoa
4 dl vehnäjauhoja
2 rkl piparimaustetta 
 (tai kanelia, neilikkaa ja inkivääriä)
2 tl leivinjauhetta

Kuorrutus:
75 g sulatettua margariinia
6 dl tomusokeria
4 rkl kahvia
2 tl kanelia

Koristeluun mantelirouhetta tai piparimuruja

Vatkaa margariini ja sokeri vaahdoksi. Sekoi-
ta joukkoon kananmunat yksitellen vatkaten. 
Yhdistä kuivat aineet keskenään ja lisää ne tai-
kinaan vuorotellen maidon kanssa. Levitä tai-
kina pellille leivinpaperin päälle ja paista uunin 
keskitasossa 200 asteessa n. 10-15 minuuttia. 
Anna jäähtyä ennen kuorrutteen levittämistä.

Kuorrutteen valmistus: Mittaa kulhoon tomuso-
keri, sulatettu margariini ja kaneli. Lisää kahvia 
vähän kerrallaan koko ajan sekoittaen, kunnes 
saat sopivan paksuisen levittyvän kuorrutteen. 
Jos kuorrute on liian paksua, lisää kahvia. Jos 
taas liian löysää, lisää tomusokeria.

Levitä kuorrute jäähtyneen levyn päälle ja 
ripot tele pinnalle mantelirouhetta tai 
piparimuruja maun mukaan.

Jouluteema

LUUMUISET KUPPIKAKUT (n. 12 kpl)

Muffi nssitaikina:
50 g sulatettua margariinia
4 dl vehnäjauhoa
1,5 tl leivinjauhetta
2  munaa
1,5 dl sokeria
1 dl maitoa
½ prk luumumarmeladia

Koristelu:
½ prk luumumarmeladia
1 prk vispikermaa
1 rkl vaniljakreemijauhetta

Vatkaa munat ja sokeri vaahdoksi. Sekoita kui-
vat aineet keskenään ja lisää ne vuorotellen 
sulatetun margariinin ja maidon kanssa muna-
sokerivaahtoon. Sekoita joukkoon luumumar-
meladi. Nosta lusikalla taikinaa muffi nssivuokiin 
n. 3/4 vuoan verran. Paista 200 asteessa n. 15 
min. Anna jäähtyä.

Kuorrutteen valmistus: Vatkaa kerma vaahdoksi 
ja lisää siihen vaniljakreemijauhe tukevoittamaan 
vaahtoa. Voit käyttää kreemin sijasta myös esim. 
vaniljarahkaa. Lisää vaahtoon loput luumumarme-
ladista. Pursota kuppikakkujen päälle.

Nautitaan hyvillä mielin!

Tuunatut 
Joulun ajan 
tarjottavat
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Tulevia jäsentapahtumia

Brysseliin 2015

Mitä tuli tehtyä.

Karismaattisten Anja Pohjolan ja Heikki Kinnu-
sen näyttelijätyö oli vertaansa vailla. Anja Poh-
jola Salmena, perheen äitinä, säteili äidillisyyden 
lämpöä, lempeää viisautta ja äidinrakkautta. 
Salme kantaa huolta kolmesta maailmalle läh-
teneestä aikuisesta lapsesta ja uskoo vakaasti 
heidän menestyneen elämässään.

Heikki Kinnunen Salmen miehenä kertoi vähäe-
leisyydellään kaiken. Hiljaisuuteen, puhumatto-
muuteen kätketty suru kosketti. 

Anja Pohjolan ja Heikki Kinnusen lisäksi muut-
kin taitavat näyttelijät tarjosivat nautittavan te-
atterikokemuksen ja laittoivat pohtimaan ”ihmi-
sen osaa”.

Ihmisen osa 
on teatteria parhaimmillaan

Näytelmässä on paljon koskettavia kohtia ny-
kyajan työelämän muuttumisesta. Näytelmä 
myös analysoi tarkasti työelämän arvoja ja ra-
han mahtia.

Ohjaaja Marika Vapaavuorella on taito keven-
tää huumorilla asiapitoista ja paikoin kosketta-
vaakin tekstiä.

Näytelmä pohjautuu Kari Hotakaisen romaniin. 
Romaanin tavoin näytelmä sijoittaa henkilönsä 
maailmaan joka on tosi, vaikkakaan ei realistinen.

Kulttuuriterveisin,
Tuula Jaskari-Malinen
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Yleisökuvat: Sari Suokas

Mahdollisuus päästä tutustumaan Euroopan parlamenttiin. 
Yhdistys järjestää matkan Brysseliin la–ma 11.–13.4.2015.

Matkaohjelmaan kuuluu tutustuminen Euroopan parlamenttiin. Tapaamme mahdollisesti myös 
paikallisia ay-toimijoita. Vapaa-aikaa ja shoppailua unohtamatta.

Lennot 
Lento Tampereelta 11.4.2015 klo 6.15, jatkolento Helsingistä klo 9.10. 
Saapuminen Brysselin klo 10.45.

Paluulento Brysselistä 13.4.2015 klo 19.20, jatkolento Helsingistä klo 23.40. 
Saapuminen Tampereelle klo 00.15 (14.4.2015).

Majoitus kahden hengen huoneissa Astrid Hotellissa (*** paikallinen luokitus). 
Hotelli sijaitsee keskustassa.

Jyty Tampere ry:n jäsenhinta 450 € sisältää lennot, majoituksen ja aamiaiset hotellissa. Matkan 
toteutuminen edellyttää 20 hengen ryhmää. Mikäli tilaa jää, ei-jäsenten (esim. puoliso) hinta 600 €.

Sitovat ilmoittautumiset 20.12.2014 mennessä kotisivujen kautta. 
Linkki: http://jytytampere.jytyliitto.net/ilmoittautumiset-tapahtumiin/

Ilmoittautumisen päätyttyä ilmoitamme toteutuuko matka. 
Matka on maksettava 31.12.mennessä, Handelsbanken tilinumero FI14 3131 3001 8500 64.
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Mitä tuli tehtyä.

Kirpeä keskiviikkoilta Tampereella ja ihmisten as-
keleet johdattelevat kohti mustanpuhuvaa uutta 
Torni-hotellia. Mitä täällä oikein tapahtuu? Jyty-
läiset ovat sankoin joukoin suunnittelemassa ensi 
vuoden toimintaa kokoustila Ristossa. Risto on 
saanut nimensä vanhan Risto-veturin mukaan.

Ideointi-ilta alkaa herkullisesti. Tornin keittiö on 
loihtinut meille grillattua kasvissalaattia, hallou-
mi-juustosalaattia ja puuhiilillä grillattua broiler-
salaattia. Puheenjohtaja toivottaa kaikki tervetul-
leeksi ja hetken kuuluu vain haarukoiden kilinä.

Illan juontajana toimii vapaa-aikatoimikunnan 
vetäjä Tuula Jaskari-Malinen. Hän kertoo ideaillan 
taustaa ja jakaa meidät ryhmiin. Ryhmiä on yh-
teensä 6. Käytämme työskentelyyn ryhmämessut 
-mallia, joka on monelle outo ja herättää paljon 
kysymyksiä. Pääsemme kuitenkin jyvälle ideasta.

Mitä tuli tehtyä.

jälkeen lähdemme ryhmämessuille kiertämään 
muiden ryhmien fl äppien tuotokset ja lisäämään 
näistä syntyviä omia ideoitamme mukaan. Mo-
nikin idea saa täytettä ympärilleen ja syntyy jo 
monenlaisia yhdistelmiä esim. retkikohteille ja 
hemmotteluilloille. 

Ideoita on synnytetty kohta 2,5 tuntia. Pää-
semme vaiheeseen, jossa ideat priorisoidaan. 
Jokainen käy laittamassa 4 omaa rastiaan jokai-
seen fl äppitauluun. Haluaisinko mieluummin Tal-
linnaan kylpylään vai Bremeniin joulutorille? Me-
nisinkö opettelemaan golfi a vai jumppaamaan 
kivassa porukassa? Lähtisinkö sieniretkelle vai 

maatilamatkailuun? Kiertäisinkö Tamperetta op-
paan johdolla kaupunkijunalla vai kävisinkö kirk-
kokierroksella? Monta päätettävää asiaa, mutta 
yhtäkään ideaa emme hukkaa vaan kaikki kerä-
tään hyödynnettäväksi vapaa-aikatoimikunnan 
mietittäväksi. Jos ei ihan heti ensi vuonna niin 
vaikka seuraavana!

Iloisin mielin keräämme kimpsut ja kampsut 
ja lähdemme kohti kotia. Jännityksellä jäämme 
odottamaan yhteenvetoa ja syyskokouksessa 
voimme sitten todeta, mitkä ideat saivat eniten 
ääniä ja pääsivät mukaan ensi vuoden toiminta-
suunnitelmaan.

Kirsi Kuukkanen

Mukava puheensorina täyttää salin, kun ideat 
rupeavat lentelemään. Lähdetään kylpylään, 
mennään jääkiekkomatsiin, jumpataan ryhmäs-
sä, käytetään mindfulness-tekniikkaa, hypätään 
kaupunkijunaan ja lähdetään luontoretkelle! 
Jokaisella on joku idea ja muistilapuille syntyy 
tekstiä toisen perään. Yhdessä kerätään par-
haimmat ideat fl äppitaululle.

Yksi ryhmä pohtii alaosastotoimintaa. Jatke-
taanko alaosastotoimintaa vai lopetetaanko se? 
Tietävätkö jäsenet mitä alaosastotoiminta tarkoit-
taa? Jos alaosastot lakkautetaan, miten valitaan 
tasapuolinen edustus esim. hallitukseen? Entä jos 
toimintaa jatketaan, niin miten uusin ideoin?

Välillä kahvitellaan ja maistellaan marjapiirak-
kaa. Jutellaan mukavia pöytäkavereiden kans-
sa ja tutustutaan uusiin ihmisiin. Kahvittelun 

Idearikkautta Tornissa 5.11.2014
Ja stikkereitä 

kului illan aikana 
melkoisesti :)
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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 2014-2015Yhdistyksen 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
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