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Me teimme sen!

kaikki retkibussit lähde pelkästään Tampereelta. 
Ei, näin ei tapahdu. Hyvänä esimerkkinä kevään 
tuleva retki Fazerille ja Helsinkiin. Retkibussim
me kiertävät mahdollisimman läheltä kaikkia 
mukaan tulevia jäseniä. Fazerille olemme varan
neet kaksi eri reittiä ajelevaa bussia, jotta myös
kään matkaaika ei kauempaa tuleville muodos
tuisi mahdottoman pitkäksi.

Yhdistyksen lehti, jota parhaillaan luet, säilyy 
yhtenä tiedotuskanavana ja haluammekin siihen 
tuoda myös paikallistason juttuja. Jos sinä olet 
innostunut kirjoittamisesta ja haluat tuoda esille 
asioita omalta paikkakunnaltasi tai työpaikalta
si, ota rohkeasti yhteyttä. Otamme mielellämme 
vastaan juttuja, juttuideoita ja myös lukijoiden 
valokuvia yhdistyksen tapahtumiin tai työelä
mään liittyen.

Lisäksi haluan kiittää kaikki jäseniä palaut
teistanne, joita olen saanut uuden yhdistyksen 
suunnitteluun ja luottamuksestanne, että saan 
puheenjohtajana viedä tätä yhdistystä uudelle 
tasolle  lähemmäs teitä jäseniä. Me teimme tä
män yhdessä ja voimme olla esimerkkinä myös 
muille yhdistyksille.

Hyvää alkanutta vuotta!

Kirsi Kuukkanen 
puheenjohtaja

Jyty Pirkanmaan syntysanat on lausuttu ja uusi 
hallitus on kasattu. Oli aivan mahtavaa nähdä, 
kuinka innostuneita ja aktiivisia jäseniä osallis
tui yhdistyksen yleiseen kokoukseen. Kyseessä 
oli vielä henkilövalintakokous, jonne yleensä ei 
uskalleta tulla, ettei vain tule valituksi johonkin 
tehtävään. Puheenjohtajaurani aikana ei kos
kaan yhdistyksen kokouksessa ole ollut näin pal
jon osallistujia. Hyvä te!

Tästä alkaa hieno matka kohti jäsentä lähellä 
olevaa yhdistystä ja yhdistystä, jonka me teem
me kaikki yhdessä sellaiseksi kuin haluamme. 
JytyAgentit pääsevät pian koulutukseen ja tu
levat opastamaan jäseniä paikallisella tasolla 
työpaikoilla. He ovat lähellä jäsentä joka päivä 
ja järjestävät paikallistiimeittäin myös toimintaa 
jäsentä lähellä. Koko yhdistyksen alueella ollaan 
aktiivisia sitten yhdessä ja järjestetään isompia 
reissuja, koulutuksia ja tapahtumia, ensimmäi
senä yhdistyksen avajaisjuhlat.

Yhdistyksellä on nyt laaja maantieteellinen alue 
hallittavanaan. Siksi haluankin puheenjohtajana 
käydä tutustumassa teihin jäseniin vuoden ai
kana eri paikkakunnilla. Myös hallitus tulee ko
koontumaan eri paikkakunnilla. Näin saamme 
paikallista tietoutta. Myös luottamusmiehemme 
eri kunnista pystyvät verkostoitumaan parem
min yhdessä.

Olen saanut useita kyselyitä, miten lähteä 
kauempaa esim. teatterimatkalle ja eihän vaan 
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Pääluotta-
musmiehen 

palsta

Työaikamuutokset 
Tampereen kaupungilla
 
Neuvottelut työaikamuutoksista päättyivät eri
mielisyyteen 18.1.

Siirtyminen muodollisesta jaksotyöjärjes-
telmästä yleistyöaikaan

Työnantajan neuvotteluesitys koski muodollista 
jaksotyötä tekevien siirtämistä yleistyöaikaan 
6.2. alkaen. Työnantaja on kuitenkin siirtämässä 
myös jaksotyötä tekeviä yleistyöaikaan. Mikäli 
et muutosta hyväksy, ilmoita siitä työnantajalle 
kirjallisesti esim. sähköpostilla. Muutosta on kui
tenkin noudatettava!

Yleistyöajassa toimivien työvuoroluettelossa tu
lee näkyä työpäivän alkaminen ja loppuminen sekä 
ruokailutauon sijainti. Työaikaan kuulumattoman 
ruokailutauon ajankohta pitää olla selvillä työnte
kijän aloittaessa työpäivänsä. Jos ruokailutaukoa 
ei pysty pitämään työtehtävien vuoksi, pitää siitä 
ilmoittaa esimiehelle. Ruokailutauon muuttuminen 
työajaksi saattaa aiheuttaa päivittäisen/viikoit
taisen ylityörajan ylittymisen. Työaikakirjanpitoa 
kannattaa myös itse pitää ja säilyttää.

Myöhemmin järjestöt arvioivat mahdollisuutta 
riitauttaa asia.

Toimistotyöajan taukokäytännön 
muuttaminen

Järjestöt Jyty, JHL, KTN (Juko), Super ja Tehy 
eivät jatka neuvotteluja työnantajan kanssa.

Työnantaja on ilmoittanut, että työehtosopi
muksen mukaista taukokäytäntöä sovelletaan 

uusissa työsuhteissa 1.2. alkaen ja muun työ
suhteisen henkilöstön osalta muutos pyritään 
toteuttamaan 1.3. alkaen. 

Työnantaja tulee kysymään työntekijöiltä suos
tumusta taukokäytännön muutokseen. Jokainen 
työntekijä päättää suostumuksen antamisesta itse. 

Mikäli suostumusta ei halua antaa, tulee toimia 
seuraavasti:

Ilmoita asiasta työnantajalle kirjallisesti esim. 
sähköpostin välityksellä ja säilytä ilmoitus itsel
läsi mielellään myös paperisena. Ilmoita tämä 
asia myös pääluottamusmiehelle.

Työnantajan ohjeistusta työaikaan kuulumat
tomasta ruokailutauosta on kuitenkin nouda
tettava. Työaikakirjanpito (työajan alku, ruo
kailutauko kellonaikoineen sekä työajan loppu) 
kyseiseltä ajalta kannattaa pitää ja säilyttää jat
kotyöskentelyn tueksi.

Asian riitauttamisesta käydään keskustelua lii
ton kanssa niiden osalta, jotka ilmoittavat ettei
vät hyväksy työnantajan yksipuolista ratkaisua 
asiassa. 

Sote ja maakunta
uudistuksen valmistelu 
etenee

Maakunnalle siirtyvää henkilöstöä koskevat 
1. vaiheen yhteistoimintaneuvottelut käydään 
luovuttajaorganisaatioissa toukokuun loppuun 
mennessä. Yhteistoimintamenettelyn 2. vaihe 
käydään sen jälkeen (esim. palveluiden uudel
leen organisointi ja sen aiheuttamat muutokset).

Pirkanmaan tilannetta ja valmistelun aikana 
tuotettavaa materiaalia pääsee seuraamaan 
www.pirkanmaa2019.fi –sivustolla.

***

Seuraavissa lehdissä on myös muiden kuntien 
ajankohtaisia paikalliseen edunvalvontaan liitty
viä asioita.

Aurinkoisia kevättalven päiviä! 
Aino Hirvonen

Uusi yhdistys on syntynyt
Torstaiiltana 26.1.2017 iloinen puheensorina 
täytti Saludin parvitilan Tampereella. Paikalla oli 
lähes 50 Jyty Pirkanmaan jäsentä eri puolilta yh
distyksen aluetta. Puheenjohtaja Kirsi Kuukka-
nen lausui yhdistyksen ensimmäisen kokouksen 
avaussanat ja kokous lähti vauhdilla käyntiin.

Toimikaudeksi 2017–2018 valittiin ensin puheen
johtaja. Ehdokkaita oli yksi ja Kirsi Kuukkanen va
littiin puheenjohtajaksi. Hallituksen jäsen määräksi 
päätettiin vahvistaa 10 jäsentä ja alkoi jäsenten 
valinta. Etukäteen tulleita ehdotuksia oli seitse
män, mutta hyvin saatiin hallitukseen 10 varsi
naista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajä
senet. Hallituksen jäsenet löytyvät lehden sivulta 
19. Hallitukseen saatiin jäsenet eri paikkakunnilta 
eli edustettuina ovat kaikki paikallistiimit. Hallituk
sen jäseniä on mm. Tampereelta, Kangasalta, Hä
meenkyröstä, Nokialta ja Valkeakoskelta.

Kokouksen virallisia asioita ei ollut sen enem
pää, joten kokous päättyi ja aloitimme epävi
rallisemman osuuden. Esiteltiin tähän mennes
sä ilmoittautuneet JytyAgentit eli työpaikkojen 
yhteyshenkilöt sekä tiedotus ja vapaaaikatoi
mikuntiin ilmoittautuneet. Agentit ja toimikun

nat sekä nuoriso ja seniorivastaavat vahviste
taan hallituksen ensimmäisessä kokouksessa 
8.2.2017.

Paikallistiimejä ovat VAU (ValkeakoskiAkaa
Urjala), KP (KangasalaPälkäne), NHLY (No
kiaHämeenkyröLempääläYlöjärvi), Tampere 
(Tampereen kaupungin työntekijät) sekä Yhtiöt
Tampere (PSHP, TAMK, yksityiset työnantajat 
Tampereen alueella).

Kokouksessamme oli myös vieraita. LänsiSuo
men aluetoimiston henkilökunta esittäytyi yhdis
tykselle. Vanha konkari Tampereella eli Olli Järvelä 
oli tuttu suurimmalle osalle, mutta uudet kasvot 
Satu Leivonsalo, Pekka Laukkanen ja Maria Sparv 
kertoivat hieman enemmän itsestään. Marian löy
tää pääsääntöisesti Vaasan toimipisteestä, Satu 
majailee Tampereella ja Pekka kulkee molempien 
toimipisteiden välillä. Maria ja Pekka vastaavat 
myös alueen ruotsinkielisestä palvelusta.

Tutustuimme toisiimme ja herkuttelimme Salu
din suolaisella ja makealla piirakalla kahvin kera. 
Tunnelma parvella oli tiivis, mutta sitäkin innok
kaampi.
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Jäsenmaksut 2017

Yhdistyksen toimiston

palvelut ja tehtävät
Taustaa ja historiaa
Pirkanmaan Kuntayhtymäin Ammattiyhdistys ry 
niminen yhdistys, jonka jäsen myös itse olin, 
haki keväällä 1989 osaaikaista työntekijää jä
senistön keskuudesta. Jo silloin oli vaikea löytää 
tekijöitä toimintaan, joten hallitus päätti palkata 
työntekijän hoitamaan jäsenasioita, taloutta ja 
kokouksiin liittyviä tehtäviä. Olin äitiyslomalla 
ja osaaikainen kotona tehtävä työ sopi minulle 
erinomaisesti siihen elämäntilanteeseen. Nuo
rempi tyttäreni oli seitsemän kuukauden ikäinen 
ja nyt hän on 28vuotias. 

Vuosien kuluessa yhdistyksen nimi muuttui 
pari kertaa ollen viimeiseksi Jyty Pirkanmaa ry. 
Vuonna 1998 palasin toiselta pitkältä työlomalta 
ulkomailla asumisen jälkeen ja yhdistys vuokrasi 
toimistotilan Kunnallisvirkamiesliitolta osoittees
sa Hämeenkatu 5. Jäsenmäärä pysyi seuraavi
na vuosina hyvin saman suuruisena eli noin 500 
jäsentä. Suurin työnantaja oli Pirkanmaan sai
raanhoitopiiri. 

Kymmenen vuoden kuluttua oltiin jälleen tilan
teessa, jossa yhdistyksen hallitukseen ei enää 
löytynyt toimijoita. Vuoden 2011 alusta silloinen 
Jyty Pirkanmaa ry purkautui ja jäsenet liittyivät 
Jyty Tampereen jäseniksi. Minä jatkoin toimiston
hoitajana Jyty Tampereen omistamassa huoneis
tossa Sotkankadulla. Toimisto palasi Hämeenkatu 
5:een kesällä 2013 ja tämän vuoden alusta yh
distyksen nimi on jälleen Jyty Pirkanmaa ry. Lä
hes alkupisteessä siis ollaan 30 vuoden jälkeen!

Tehtävät
Yksin työskentelevän tehtävänkuva on laaja.  
Suurimman ajan vie talouteen liittyvät tehtä
vät, kuten laskut, kirjanpitoaineiston valmistelu, 
palkkioiden maksu, sijoitustoiminnan seuranta 
ja ylläpito, osallistumismaksujen seuranta jne. 
Toinen iso alue on jäsenpalvelu ja kolmantena 
hallintoon liittyvät tehtävät eli kokousten valmis
telu, sihteerin tehtävät, arkistointi, vuokralaisten 
yhteyshenkilönä toimiminen. Yhdistys omistaa 
kaksi asuntoosaketta, joissa on vuokralaiset. Li
säksi on paljon yksittäisiä tehtäviä tai niiden osia.

Jäsen voi ottaa minuun yhteyttä kaikissa mah
dollisissa asioissa. Jos en osaa vastata, niin otan 
selvää tai ohjaan edelleen. Kaksi asiaa, joita en 
hoida, ovat edunvalvonta ja työttömyyteen liit
tyvät asiat. Edunvalvonnan osalta neuvon otta
maan yhteyttä omaan luottamusmieheen, alue
toimistoon tai Jytyliiton edunvalvontaan. Kaikki 
työttömyyteen liittyvät asiat hoidetaan Jytkin 
työttömyyskassassa.

Uusi yhdistys
Uuden, jäsenmäärältään paljon suuremman 
yhdistyksen myötä jäsenpalvelun osuus tulee 
kasvamaan. Meillä on enemmän työnantajia, 
enemmän toimijoita, enemmän tapahtumiin 
osallistujia. Työvoimajäsenmäärä kasvoi noin 
900 jäsenestä 1400 jäseneen. Kannatusjäseniä 
eli eläkeläisjäseniä oli viime vuoden lopussa noin 
70 ja nyt 200. Jäsenmäärän lisäys tulee näky
mään myös talouteen liittyvissä tehtävissä.

Yhdistys siirtyi vuoden alusta jäsenmaksujen 
perinnässä yhdistysperinnästä liittoperintään ja 
se tulee puolestaan vähentämään työtä. Halli
tuksen kokouksia on suunniteltu vähennettävän 
lähes puoleen entisestä, joten silläkin on oma 
vaikutuksensa työn määrään.

Pidän työstäni
Työni on erittäin monipuolista, vaihtelevaa ja it
senäistä. Osaamista pitää olla vähän kaikesta. 
Vuosien kokemus ja yhteistyö eri tahojen kans
sa antavat varmuutta omaan tekemiseen. Saan 
usein suoraa kiitosta jäseniltä.

Ystävällisyys, kohteliaisuus, hyvä palvelu ja 
rajan veto ovat asioita, joilla mielestäni pärjää 
työelämässä ja elämässä.

Birgit Virkkunen

PROSENTUAALINEN JÄSENMAKSU
Prosentuaalinen jäsenmaksu on 1,2 % enna
konpidätyksen alaisesta palkasta vuonna 2017  
(1,2 % vuonna 2016). 
Liitolle maksettava osuus jäsenmaksusta on 
1,01 % (1,01 % vuonna 2016). 

EUROMÄÄRÄINEN JÄSENMAKSU
Euromääräinen jäsenmaksu on edelleen 5 €/
kuukausi ja sitä maksaa jäsen, joka vähintään 
30 päivän ajalta ei saa palkkaa tai työttömyys
kassan maksamaa ansiosidonnaista päivärahaa 
tai vuorottelukorvausta. Palkattoman ajan syy
nä voi olla
• sairauden tai tapaturman aiheuttama  

työkyvyttömyys
• perhevapaa (äitiys, isyysloma,  

hoitovapaa)
• opiskelu
• Kelan peruspäiväraha tai työmarkkinatuki 
• palkaton virka tai työloma

Ilmoitus euromääräisestä jäsenmaksusta 
tehdään yhdistyksen toimistoon 
• jyty.tampere@gmail.com tai  

jytypirkanmaa.jytyliitto.net > palaute  
tai puhelin 03 212 0269

• Jässärin avulla www.jytyliitto.fi >  
etusivun vasemmasta yläkulmasta tai

• sähköpostilla jasenrekisteri@jytyliitto.fi 

OPISKELIJAJÄSENMAKSU
Opiskelijajäsenmaksu on 36 euroa vuodessa 
(3 €/kuukausi) ja se laskutetaan kahdessa 
osassa lukukausien päättyessä. Opiskelijajä
senyys ja jäsenmaksu koskevat ensimmäistä 
kertaa Jytyyn ja sen jäsenyhdistykseen liittyvää 
päätoimista ammatti ja aikuisopiston, urheilu
opiston tai ammattikorkeakoulun tutkintoopis
kelijaa. Jos opiskelija työskentelee opintojensa 
ohessa eli hänelle kertyy ansiosidonnaisen työt
tömyyspäivärahan työssäoloehtoa, jäsenmaksu 
näiltä kuukausilta on normaali prosentuaalinen 
jäsenmaksu. 

ELÄKELÄISEN KANNATUSJÄSENMAKSU
Eläkkeelle jäätyäsi voit jatkaa yhdistyksessä 
kannatusjäsenenä. Kannatusjäsenellä on oikeus 
osallistua yhdistyksen vapaaaikatoimintaan 
hallituksen päättämin ehdoin. Ifin vapaa-ajan 
tapaturma ja matkustajavakuutus jatkuu sen 
vuoden loppuun, kun jäsen jää eläkkeelle. Elä
keläisjäsenen itse ottamien vakuutusten edut 
ovat voimassa 68 ikävuoteen asti. 
Kannatusjäsenmaksu on 40 €/vuosi.
Ilmoita vanhuus tai työkyvyttömyyseläkkeelle 
jäämisesi toimistoon tai suoraan Jytyliittoon, ku
ten edellä euromääräisen jäsenmaksun kohdalla.

Palkkiot 2017
Puheenjohtaja 2.000 €/vuosi
Varapuheenjohtaja 50 €/kokous, mikäli toimii puheenjohtajan sijaisena
Sihteeri 50 €/kokous, mikäli sihteerinä toimii yhdistyksen jäsen
Vapaaaikavastaava 350 €/vuosi
Tiedotusvastaava 350 €/vuosi 
Markkinointivastaava 350 €/vuosi
Koulutusvastaava 350 €/vuosi, mikäli vastaavana toimii yhdistyksen jäsen
Nuorisovastaava 350 €/vuosi, mikäli vastaavana toimii yhdistyksen jäsen
Lehden taitto 250 €/lehti

Kokouspalkkiot
Hallituksen kokous 50 €/kokous/jäsen ja kokoukseen kutsuttu 50 €/kokous
Luottamusmieskokous 30 €/kokous
Ilmarinkadun ja Sotkankadun yhtiökokous hallituksen edustajana 20 €/kokous
Paikallistiimin kokous hallituksen edustajana 30 €/kokous 
Tiedotus, vapaaaika ja markkinointitoimikuntien kokous 30 €/kokous 
 
Matkat maksetaan Jytyn matkustussäännön mukaan.

Yhdistyksen pääluottamusmiehille ja vastaavassa asemassa olevalle luottamusmiehelle 
maksetaan korvausta 2,50 €/edustettava jäsen/vuosi tai vähintään 200 €/vuosi. 
Jäsenmäärää tarkastellaan kaksi kertaa vuodessa 1.1. ja 1.7. 
 
Tilintarkastajille maksetaan palkkiot laskun mukaan.
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Sosiaalihuollon ammattioikeudet
Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä tuli voi
maan 1.3.2016. Lain tavoitteena on parantaa 
sekä asiakasturvallisuutta että sosiaalihuollon 
asiakkaan oikeutta laadultaan hyvään sosiaali
huoltoon. Laki myös selkiyttää sosiaalihuollon 
ammattihenkilöiden oikeuksia ja velvollisuuksia.

Sosiaali ja terveysalan lupa ja valvontavirasto 
Valvira myöntää hakemuksen perusteella oikeu
den harjoittaa sosiaalihuollon ammattia laillis
tettuna ammattihenkilönä sekä merkitsee ha
kemuksesta oikeuden käyttää nimikesuojattua 
sosiaalihuollon ammattinimikettä Suomessa ja 
ulkomailla koulutetuille sosiaalihuollon ammat
tihenkilöille.

Valvira voi myöntää sosiaalihuollon ammattihen
kilölle kolmenlaisia ammatinharjoittamiseen liit
tyviä oikeuksia:
• oikeuden toimia laillistettuna sosiaalihuol

lon ammattihenkilönä
• oikeuden käyttää nimikesuojattua ammat

tinimikettä
• rajoitetun ammatinharjoittamisluvan

Laillistusta tai nimikesuojauksen rekisteröintiä 
haetaan vasta tutkinnon suorittamisen jälkeen. 
Sosiaalialan opiskelijoita ei merkitä sosiaalihuol
lon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin. Työs
kenneltäessä varhaiskasvatuksessa tai Ahvenan
maalla rekisteröitymisvelvoitetta ei lain mukaan 
ole. Silti rekisteröityminen on suositeltavaa, jos 
myöhemmin toimii sosiaalihuollon tehtävissä. 

Laillistettuja sosiaalihuollon ammattihenkilöitä 
ovat:
• sosiaalityöntekijä
• sosionomi
• geronomi

Valvira myöntää hakemuksen perusteella oi
keuden edellä mainittuihin ammatteihin. 

Laillistetun ammattihenkilön ammatissa voi toi
mia tilapäisesti myös muu kuin laillistettu am
mattihenkilö. Tällöin henkilön on kuitenkin oltava 
kyseiseen ammattiin opiskeleva ja hänen on täy
tettävä laissa säädetyt tarkemmat edellytykset. 

Nimikesuojatun sosiaalihuollon ammattihenki
lön ammattinimikkeitä ovat:
• lähihoitaja
• kodinhoitaja
• kehitysvammaistenhoitaja

Sosiaalihuollon nimikesuojatun ammattini
mikkeen käyttöoikeuden edellytyksenä on, että 
henkilö on merkitty sosiaalihuollon ammattihen
kilöiden keskusrekisteriin nimikesuojattuna am
mattihenkilönä. 

Lähihoitajan nimikesuojaus voidaan myön
tää ainoastaan henkilölle, joka on suorittanut 
sosiaali ja terveysalan perustutkinnon. Nimi
kesuojausta ei myönnetä lähihoitajatutkintoa 
edeltäneiden tutkintojen perusteella. Tällaisia 
tutkintoja ovat esimerkiksi apuhoitaja, perushoi
taja ja vajaamielishoitaja.

Kodinhoitajan nimikesuojaus voidaan myöntää 
ainoastaan kodinhoitajan tutkinnon perusteella. 
Kehitysvammaistenhoitajan nimikesuojaus voi
daan myöntää ainoastaan kehitysvammaisten
hoitajan tutkinnon perusteella. 

Nimikesuojatun ammattihenkilön tehtävissä 
voi toimia muukin henkilö, jolla on tehtävien 
kannalta riittävä koulutus, kokemus ja ammat
titaito. Tällöin ei kuitenkaan saa käyttää nimike
suojattua ammattinimikettä.

Työelämässä jo olevat ammattihenkilöt

1. maaliskuuta 2016 jälkeen kaikki henkilöt, jot
ka ovat olleet aiemmin voimassa olleiden sää
dösten mukaan kelpoisuusehdot täyttäviä, ovat 
oikeutettuja toimimaan kyseisen laillistettavan 
ammattihenkilön tehtävissä tai toimimaan suo
rittamansa koulutuksen perusteella nimikesuo
jattuna ammattihenkilönä siihen asti, kunnes 
heidän ammattioikeushakemus on Valvirassa 
käsitelty. Oikeus toimia tehtävässä ilman laillis
tusta tai nimikesuojausta on voimassa kuitenkin 
enintään 31.12.2017 asti. 

Työelämässä jo olevia ammattihenkilöitä keho
tetaan toimittamaan laillistusta tai nimikesuoja

usta koskeva hakemus Valviraan hyvissä ajoin 
ennen siirtymäajan päättymistä, jotta hakemus 
ehditään käsitellä ennen 31.12.2017. Valviralla 
on lain mukaan 6 kuukautta aikaa käsitellä ha
kemus.

1.3.2016 jälkeen valmistuvat

1. maaliskuuta 2016 jälkeen valmistuvien tulee 
välittömästi valmistumisen jälkeen hakea Valvi
ralta oikeutta toimia laillistettuna sosiaalihuollon 
ammattihenkilönä tai oikeutta käyttää nimike
suojatun sosiaalihuollon ammattihenkilön am
mattinimikettä.

Valmistuvien lähihoitajien osalta on sovittu, 
että rekisteröityminen tapahtuu oppilaitoksen 
toimittamalla yhteishakemuksella.

1.3.2016 jälkeen tutkinnon suorittanut ja Val
virasta laillistamista hakenut henkilö on oikeu
tettu toimimaan kyseisen sosiaalihuollon am
mattihenkilön tehtävissä tilapäisesti siihen asti, 
kunnes hänen ammattioikeushakemuksensa on 
Valvirassa käsitelty. Sosiaalityöntekijän laillis
tusta hakeneella henkilöllä ei ole kuitenkaan en
nen myönteisen laillistamispäätöksen tekemistä 
sosiaalityöntekijälle säädettyä oikeutta päättää 
kiireellisissä tapauksissa tahdosta riippumat
toman huollon antamisesta tai siihen liittyvistä 
toimenpiteistä.

Hakuohjeista kerrotaan tarkemmin  
www.valvira.fi -sivujen kohdasta hakemus

ohjeet. Siellä on myös linkki sähköisen  
hakemuksen tekoon.

Paperiset hakemuslomakkeet  
löytyvät www.suomi.fi -sivuilta. 

Hakemuksen liitteinä on toimitettava:
• virkatodistus (suppein tiedoin) tai jäljen

nös passista tai henkilökortista virallisesti 
oikeaksi todistettuna

• jäljennös tutkintotodistuksesta (oppilaitok
sen antama jäljennös tai maistraatissa vi
rallisesti oikeaksi todistettu jäljennös)

Virallisesti oikeaksi todistettuja asiakirjoja an
taa Suomessa julkinen notaari. Lisätietoa julki
sesta notaarista löytyy maistraatin sivuilta www.
maistraatti.fi 

Tulostettu ja allekirjoitettu hakemus liittei-
neen toimitetaan osoitteeseen
Sosiaali ja terveysalan lupa ja valvontavirasto
PL 210
00281 Helsinki

Hakemuksen käsittelyaika

Lain mukaan Valviran on siirtymäaikana (ennen 
31.12.2017) ratkaistava Suomessa tutkinnon 
suorittaneiden osalta hakemus 6 kuukauden ku
luessa hakemuksen vastaanotosta.

Sosiaalityöntekijän, sosionomin ja geronomin 
ammattioikeushakemusten käsittelyaika on noin 
5 kuukautta. Vastavalmistuneiden laillistettavien 
ammattihenkilöiden ammattioikeushakemukset 
käsitellään nopeammin, mutta näissäkin käsitte
lyaika on muutamia viikkoja. 

Lähihoitajan, kodinhoitajan ja kehitysvammais
tenhoitajan nimikesuojaushakemusten käsittely
aika on noin 6 kuukautta. 

Päätös

Valviran päätös on maksullinen. Maksun suuruus 
riippuu siitä, hakeeko hakija laillistusta vai ni
mikesuojauksen rekisteröintiä ja haetaanko tätä 
Suomessa vai ulkomailla suoritetun tutkinnon 
perusteella. 

Sosiaalihuollon ammattihenkilöiden kes-
kusrekisteri

Kaikki sosiaalihuollon laillistetut ja nimikesuoja
tut ammattihenkilöt merkitään Valviran ylläpitä
mään sosiaalihuollon ammattihenkilöiden kes
kusrekisteriin.

Lähde: valvira.fi

Aino Hirvonen
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HyvinvointiinTyönilojulistus 2017

Taukoliikunta tavaksi
Viime aikoina on toistuvasti tullut informaatiota 
tutkimustuloksista siitä, miten istuminen tappaa. 
Tästä syystä on annettu ohjeistusta, miten voi
simme ehkäistä liiallisen istumisen mukanaan 
tuomia haittoja ja sairauksia. Jotta siis kroppam
me säilyisi pidempään terveenä  ja työkykyisenä 
 on yhtenä tärkeänä ennalta ehkäisevänä toi
menpiteenä taukoliikunta. Se lisää hyvinvointia 
ja jaksamista, auttaa hallitsemaan stressiä  sekä 
lievittää esimerkiksi niska ja hartiaseuden jänni
tystä, pahemmista sairauksista puhumattakaan.

Tutkimusten mukaan olisi hyvä jaloitella puolen 
tunnin välein; tällöin lihasten verenkierto para
nee ja lisääpä se myös energiankulutusta, joka 
meillä useita tunteja päivässä istuvilla on kovin 
alhainen.

Lisäksi aivan ihanteellista olisi työpäivän aika
na tapahtuva pidempi, eri lihasryhmiä läpikäyvä 
ohjattu jumppa. Näin onnekkaasti onkin omassa 
työskentelypaikassani Kopparissa, kiitos työka
verimme Helin, joka meille tämän n. 10 minutti
sen päivittäin ohjaa! 

Päivään olisi hyvä sisällyttää myös taukoren
toutuksia, joita voi tehdä oman työn lomassa, 
esim. rentouttamalla pään ja hartioiden aluet
ta ja keskittymällä palleahengitykseen. Ja mikä 
estää meitä käyttämästä omaa mielikuvitustam
me. Paljastanpa tässä nyt, että itse olen otta

nut tavakseni tehdä vessareissuilla muutamia 
etunojapunnerruksia wc:n seinää vasten, enkä 
käytä hissiä, vaan kävelen kahdesti päivässä 94 
porrasta Kopparin viidenteen kerrokseen. 

Uuden vuoden toivomuksena vielä: Jokaiseen 
työpisteeseen meille kaikille istumatyöläisil
le mahdollisuus sähköpöytään, niin johan keho 
kiittäisi!

Marja Löytökorpi

”Ytimessä yhteisö”
”Julistettakoon työn tekemisen iloa ja rauhaa 
100vuotiaaseen Suomeen. Julistuksella halu
amme innostaa mahdollisimman monet rakenta
maan hyvää yhteishenkeä.

Meillä on moni asia hyvin, koska sijoitumme 
kansainvälisissä vertailuissa huipulle muun muas
sa osaamisessa ja innovatiivisuudessa. Menestys 
vaatii kuitenkin henkisestä lamasta nousemista 
ja inhimillisen pääoman täysimittaista käyttöön 
ottamista: uskoa tulevaisuuteen ja itseemme. 
Myönteisyys ja sisu auttavat meitä selviytymään 
maailman myllerryksessä. Siirtäkäämme huomio 
valittamisesta vaikuttamiseen – asenteemme 
olkoon: onnistumme yhdessä.

Jokaista suomalaista tarvitaan yhteishengen 
rakentamisessa. Esimiehen tehtävänä on huo
lehtia työn tekemisen edellytyksistä, kirkastaa 
jokaisen perustehtävä ja tavoitteet sekä antaa 
mahdollisuus loistaa. Esimieskin tarvitsee kiitosta 
ja palautetta, mitä itse kukin toivoo häneltä.

Jokaisen työntekijän on voitava kokea ole-
vansa arvostettu. Tunne syntyy vaikutusmah
dollisuuksista ja osallisuudesta, ei sanelusta tai 
ulkopuolelle jättämisestä. Jos ihminen ei voi vai
kuttaa myönteisin keinoin, hän saattaa tehdä sen 
negatiivisesti, joko kääntämällä katseen sisään
päin kuten sairastumalla, kyynistymällä tai tule
malla avuttomaksi, tai sitten ulospäin syntipukkien 
hakemisella ja aggressiivisuudella toisia kohtaan.

Huolehtikaamme toisistamme. Siihen riittä
vät ihmisiksi olemisen arkiset taidot: tervehtimi
nen, silmiin katsominen ja hymy, jotka luovat yh
teyden. Etsikäämme työstämme ja toisistamme 
hyviä puolia ja pankaamme kiitos kiertoon, se
länkin takana. Kerätkäämme työpaikalle ”kehu
varasto” pahojen päivien varalle ja juhlikaamme 
yhdessä onnistumisia, joskus työajan ulkopuo
lellakin. Ilahduttakaamme myös ventovierasta, 
koska hyvät teot antavat voimia itsellekin.

Ei ole olemassa hankalia ihmisiä, vaan toi
mimatonta vuorovaikutusta ja ennakkoluuloja. 

Vaikeus voi johtua erilaisuudesta tai tiedostamat
tomasta samankaltaisuudesta. Helpointa on tulla 
toimeen itsensä kaltaisten kanssa, mutta eniten 
oppii itsestäänkin selvittämällä sen, mikä toises
sa ärsyttää. Kuuntele, kysy, pyydä kertomaan li
sää. Kaikkea ei tarvitse hyväksyä, mutta jokaisen 
kanssa on hyvä tulla toimeen työpaikalla.

Tarvittaessa ottakaamme puheeksi ongel-
matkin. Umpikuja voi sysätä liikkeelle uskomat
tomia voimia, joiden avulla solmut aukeavat ja 
syntyy jopa uusia avauksia. Juuri tästä syystä 
eräs työnantaja palkitseekin vuosittain parhaan 
epäonnistumisen. Toisen työpaikan kahvipöydäl
lä on ”rypyt pois vihko” ja kolmannella järjes
tetään valitusvartti. Puuttukaamme peliin myös 
silloin, jos huomaamme jotakin kohdeltavan 
huonosti. Yhteiset puheeksi ottamisen pelisään
nöt helpottavat asioihin tarttumista.

Ihminen jaksaa innostua toisista, jos voi 
itse hyvin. Elämässä on hyvä olla muutakin kuin 
työtä, toisaalta elämästäkin voi välillä ottaa lo
maa työnteolla. Hellitä välillä ja tee joka päivä 
jotakin kivaa voimiesi elvyttämiseksi. Pidä silmäsi 
auki ja ylitä ennakkoluulojasi. Huomaa epätaval
linen ja ilonaiheet. Opi joka päivä: tee sellaista, 
mitä et ennen ole uskaltanut ottamalla vaikkapa 
uusi vastuu työssäsi. Harrasta, hikoile ja hurvit
telekin.

Pitäköön työnantajat kiinni tärkeimmästä 
pääomastaan, ihmisistä. Vastuullinen ja ihmisiä 
arvostava henkilöstöpolitiikka houkuttelee hyviä 
työntekijöitä. Se saa kaikki yhteistuumin teke
mään parhaansa, jopa ylittämään odotukset ja nä
kymään asiakkaillekin palvelun korkeana laatuna.

Toivotamme kaikille yhteisymmärrystä, valoa, 
iloa ja työn tekemisen rauhaa! ”

Marja-Liisa Manka 
Työhyvinvoinnin johtamisen dosentti 

Tampereen yliopisto 
Johtamiskorkeakoulu 
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Tulevia tapahtumia

Ilmoittautumisohjeita
Lehden ilmestymisaikataulun ja tapahtumien ilmoittautumisaikojen vuoksi kaikki tapahtuma
ilmoitukset eivät aina ehdi lehteen, joten kannattaa seurata kotisivujen tarjontaa.

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.

Tulevia tapahtumia

Tule mukaan hemmotteluhoitoihin 
jytymäisessä seurassa

Kosmetologikoulu LUMOAVA, Hämeenkatu 24

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

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

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

Hoitona valittavissa jalkahoito, kasvohoito tai käsihoito.

Ilmoittautuminen kotisivun kautta  
https://jytytampere.jytyliitto.net/ilmoittautumisettapahtumiin/ 
sekä maksu 10€ em. päivään mennessä yhdistyksen tilille:  
Handelsbanken FI14 3131 3001 8500 64. 

Mukaan mahtuu 10 ensimmäiseksi ilmoittautunutta per kerta. 
Määrärajoitus on määritelty kosmetologikoulun puolelta.  
Ilmoittautuminen sulkeutuu kun määrä on täynnä.

Muista vastata myös kyselyyn kotisivujen etusivulla  
koskien hemmotteluhoitoja päiväaikaan.

Huom!
Hemmotteluhoitoiltoja  

pidetään useampi vuodessa,  
mikäli kiinnostusta riittää. 

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

suus päästä mukaan.

Jytymatka Heinävedelle 

Valamon luostariin 
9.–10.6.2017

Valamon munkkiluostari on ortodoksisen usko
nelämän ja kulttuurin elävä keskus. Luonnon
kauniilla Heinävedellä sijaitseva luostari ottaa 
vieraita vastaan ympäri vuoden. Nykypäivän ih
miselle luostarin levollinen ilmapiiri ja ympäröivä 
luonto tarjoavat ainutlaatuisen mahdollisuuden 
rauhoittumiseen kaukana kaikesta kiireestä. 
Tällä matkalla on mahdollista osallistua jumalan
palveluksiin, tutustua luostarikirkkojen ikoneihin 
ja luostarin omiin ja vieraileviin näyttelyihin. Ra
vintola Trapesa ravitsee kävijän monipuolisella 
noutopöydällään ja myymälästä voi käydä osta
massa tuliaisostokset.

Lähtö perjantaina 9.6. klo 7 Tampereelta bus
silla Heinävedelle. Valamon luostarissa syömme 
lounaan ja majoitumme Luostarihotelliin ja Opis
tohotelliin.  

Perjantain ohjelmassa on viinehtimökierros 
ja maistiaiset. Viini ja kristinusko ovat perintei
sesti kuuluneet yhteen. Jo vuosisatoja viinin
valmistustaito on säilynyt ja siirtynyt eteenpäin 
luostarin muurien suojassa. Viininvalmistuspe
rinne elää myös Valamon luostarissa. Suoma
laiset luostariviinit on valmistettu suurella an
taumuksella Uudessa Valamossa Heinävedellä. 
Valamon jälkiruoka, kuohu, puna ja valkovii
nit sekä liköörit ovat kaikki kypsyneet ja saaneet 
luonteensa luostarin rauhassa ja hiljaisuudessa. 
Useissa seurakunnissa ehtoollisviininä käytettä
vä Valamon Kirkkoviini kypsytetään ja tuotetaan 

Valamossa. Valamon viini on odotettu tuliainen, 
arvostettu lahja ja suosittu tapa juhlistaa kotiin
paluuta.

Illalla on mahdollisuus osallistua ehtoopalve
lukseen kirkossa.

Lauantain ohjelmassa on tutustuminen 
näyttelyihin Irina Zatulovskajan maalauksia ja 
Luostarin aarteet omatoimisesti. Aamuvirkuille 
on mahdollisuus myös osallistua aamupalveluk
seen kirkossa klo 6. Aamiaisen ja huoneiden luo
vutuksen jälkeen lähdetään vierailulle Lintulan 
luostariin, jossa opastettu kierros ja mahdolli
suus piipahtaa luostarin kaupassa ja kahviossa. 
Lintulasta palaamme Tampereelle, jonne saapu
minen n. klo 18.

Hintaan sisältyy kuljetukset, majoitus 2 hh, 
2 x lounas, 1 x kahvi (pe), 1 x aamiainen (la) 
sekä mainitut ohjelmat. Hintaan ei sisälly li
sämaksullinen seurusteluillallinen ”Valamolainen 
ilta” Kahvilaravintola Trapesassa. Lisämaksu 
25€. Toteutuu min. 10 osallistujalla.

Jäsenhinta: 128 € HUOM. Peruutusehdot! 

Jäsen voi ilmoittautuessaan mainita myös ei
jäsenen mukaan. Eijäsenet pääsevät mukaan 
mikäli paikkoja jää ilmoittautumisajan päättyes
sä. Ilmoitamme niistä erikseen. Eijäsenen hinta 
on 189 euroa.

Ilmoittautuminen 20.4. mennessä sekä maksu yhdistyksen tilille:  
Handelsbanken FI14 3131 3001 8500 64. Eräpäivä 20.4.2017.

Ilmoittautuminen aukeaa su 19.2.2017 klo 10.00 
https://jytypirkanmaa.jytyliitto.net/ilmoittautumisettapahtumiin/
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Tulevia tapahtumia

Retki Fazerille ja Ateneumiin 
lauantaina 8.4.2017

Lähdemme bussilla noin seitsemän aikaan kohti 
Vantaalla sijaitsevaa Fazerin vierailukeskusta. 
Tarkka lähtöaika ja reitti tarkentuu osallistujien 
asuinpaikkojen perusteella. Keräämme osallis
tujat sopivista paikoista matkan varrella.

Meille on varattu esittely klo 10. Näyttelyssä 
tutustutaan Fazerin toimintaan, pitkään his
toriaan, tarinoihin, laajaan tuotevalikoimaan, 
yritysvastuuseen ja innovaatioihin. Jokainen 
osallistuja saa lähtiessä mukaansa tuotekassin. 
Näyttelykierroksen yhteydessä on mahdollisuus 
tehdä ostoksia Fazerin myymälässä. Kierros 
kestää n. tunnin. 

Kierroksen jälkeen lounastamme Fazerilla. 
Lounas sisältää päivän lounaan, lisäkesalaatin, 
leivän ja ruokajuomaksi vettä tai maitoa.

Fazerilta jatkamme matkaa Helsinkiin, jossa 
pysähdymme Ateneumiin. Siellä meille on va
rattuna opastus klo 14 näyttelyyn ”Valo muut
taa kaiken  Tuomo Sepon kokoelma”. Opastus 
kestää n. tunnin.

Takaisin kotia kohti lähdemme n. klo 17, joten 
aikaa myös ostosten tekoon tai omatoimiseen 
Helsingin tutkimiseen on.

Jäsenhinta: 35 €. HUOM. Peruutusehdot! Hinta 
sisältää matkat, vierailut, opastukset ja lounaan.

Jäsen voi ilmoittautuessaan mainita myös ei
jäsenen mukaan. Eijäsenet pääsevät mukaan 
mikäli paikkoja jää ilmoittautumisajan päättyes
sä. Ilmoitamme niistä erikseen. Eijäsenen hinta 
on 70 €.

Sitova ilmoittautuminen kotisivujen kautta 18.3.2017 mennessä sekä  
maksu yhdistyksen tilille: Handelsbanken FI14 3131 3001 8500 64. Eräpäivä 18.3.2017.  

Jos pääset ilmoittautumaan ja saat sähköpostikuittauksen, olet mahtunut mukaan.

Ilmoittautuminen aukeaa su 19.2.2017 klo 10.00 
https://jytypirkanmaa.jytyliitto.net/ilmoittautumisettapahtumiin/

Keräilijä Tuomo Seppo 
Kuva: Kansallisgalleria / Hannu Pakarinen

Kuva: visitfazer.com

Tapahtumakalenteri 
2016 -2017

Lisätietoja tapahtumista yhdistyksen kotisivuilla: 
jytypirkanmaa.jytyliitto.net

Tilanne 5.2.2017

Jytytaskukalenteri 
 
Tähän asti Jytykalenteri on tullut paperikalenterina  
jokaiselle jäsenelle vuoden loppupuolella. Moni on kuitenkin  
ilmoittanut, että ei paperikalenteria haluaisi ja nyt siihen on mahdollisuus. 

Voit halutessasi kotisivujemme etusivulla olevalla lomakkeella ilmoittaa, että ET HALUA  
Jytykalenteria jatkossa. Jos haluat kalenterin edelleen, sinun ei tarvitse tehdä mitään.

Mikäli myöhemmin päätätkin haluta kalenterin jonain vuonna, voit ilmoittaa siitä yhdistyksen  
toimistoon. Kannatusjäsenille taskukalenteria ei yhdistyksen puolesta toimiteta.

Kuukausi Tilaisuus/tapahtuma Päivä Hallituksen kokoukset 
ja yhdistyksen kevät 
ja syyskokous

Päivä Jäsenlehtien 
aikataulu

Aineis
to

päivä

Tammikuu Yhdistyksen kokous 26.1.

Helmikuu Avajaisjuhlat, Tampere
Pohjalaisiaooppera
Hemmotteluhoito, Tre

17.2.
22.2.
23.2

Hallituksen kokous 8.2.

Maaliskuu Rocky Horror Show, Tre
Hemmotteluhoito, Tre 
Agenttikoulutus

19.3.
23.3.

25.26.3.

Jäsenlehti 2/2017 
ilmestyy 17.4. 
alkavalla viikolla.

10.3.

Huhtikuu Retki Fazerille ja Ateneumiin
Hemmotteluhoito, Tre

8.4.
27.4.

Toukokuu Hemmotteluhoito, Tre 18.5. Jäsenlehti 3/2017 
ilmestyy 12.6. 
alkavalla viikolla.

6.5.

Kesäkuu Valamon retki 9.–10.6.

Heinäkuu Allsång på Skansen risteily 31.7.2.8.

Elokuu

Syyskuu Cats musikaali, Tre 22.9. Jäsenlehti 4/2017 
ilmestyy 9.10. 
alkavalla viikolla.

1.9.

Lokakuu

Marraskuu Jäsenlehti 5/2017 
ilmestyy 11.12. 
alkavalla viikolla.

3.11.

Joulukuu

Tulossa!
31.7.2.8.

Allsång på Skansen  
risteily
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Senioritoiminta

Senioreiden aktiivista vuoden 2016 toimintaam
me juhlistimme viettämällä lämminhenkistä pik
kujoulua nyyttikestiperiaatteella. Joulupukkikin 
ehti kiireittensä keskellä vierailla tuoden jokai
selle pienen paketin.

Vuoden 2016 aikana kokoonnuimme yhdeksän 
kertaa. Tapaamisten ”suosikkina” olivat erilaiset, 
leikkimieliset tietokilpailut. Aivonystyreille tekee 
hyvää, kun niille antaa töitä. Oikeista vastauk
sista saa pienen palkinnon (karamelli tms). Tie
tokilpailut ovat “keveitä ja hauskoja, ei tiukkapi
poisia”. Vietimme tapaamisia myös keskustellen 
ja maailmaa parantaen. Lisäksi tutustuimme Mi
lavidamuseoon, teimme retken Mänttään Serla
chiusmuseoihin ja Suomenlinnaan. Kaikki olivat 
todella mielenkiintoisia tutustumiskohteita.

Mitä tuli tehtyä.

Retki Tallinnaan joulutorille!Senioritoiminta
26.11.2016 Jyty Tampere ry järjesti matkan Tal
linnan joulutorille. Lähtö klo 4:30 Tampereen 
vanhalta kirkolta oli aikainen, mutta yön lumi
myrskystä huolimatta matkaajat olivat ajoissa 
paikalla. 

Matka Helsinkiin sujui leppoisasti rentoutuen ja 
jutustellen ja perille päästiin ajoissa. Menomatkal
la meri oli levoton, mutta yhdessä kokoonnuttiin 
syömään melko tiiviissä tunnelmassa aamupalaa. 
Klo 11 oltiin jo Tallinnan maaperällä ja bussi kul
jetti meidät keskustaan. Tämän jälkeen jokaiselle 
alkoikin omatoiminen ohjelma Tallinnassa. 

Joulutorilla oli paljon väkeä ja se näytti oikein 
kauniilta sateisesta säästä huolimatta. Hyvät 
tuoksut levisivät eri ruokakojuista. Tarjottavana 

oli niin makeaa kuin suolasta syötävää. Lisäksi 
tarjolla oli paljon erilaisia käsitöitä ja jouluko
risteita. Glögikojuja oli siellä täällä ja iltapäivän 
ruokailukin tapahtui joulutorin laidalla Maikrahv
ravintolassa. 

Paluumatkalla merikin oli vähän rauhallisempi. 
Matka kului shoppaillen laivalla ja Helsinkiin saa
vuimme klo 21. Päivä oli ollut pitkä ja pienten 
kommellusten jälkeen pääsimme vihdoin koti
matkalle. Puolen yön aikaan olimme Tampereel
la. Perillä olikin sitten väsynyttä, mutta iloista 
porukkaa.

Sirkka Vienola

Uudet kannatusjäsenet 

Tervetuloa uudet kannatusjäsenet mukaan vire
ään toimintaamme. Kaikki yhdistyksen kanna
tusjäsenet voivat osallistua senioritoimintaan. 
Tapaamiset ovat vapaamuotoisia, vaihdamme 
kuulumisia ja keskustelemme ajankohtaisista ai
heista. Tapaamisiin voi tulla silloin kun itselle so
pii. Jos olet kiinnostunut toiminnastamme, niin 
laita minulle sähköpostiosoitteesi niin saat tietoa 
tapaamisistamme.

Hyvää alkanutta vuotta 2017!

Tuula Jaskari-Malinen 
tuula.jaskarimalinen@saunalahti.fi 
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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 KauhalaAlaKapee, 
040 801 2602,  
laura.kauhala-ala-kapee@tampere.fi

Toimialue Luottamusmies Varaluottamusmies

Akaan kaupunki (plm) Satu Kari, 040 550 8877 
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
vuorotteluvapaalla 7.5. asti

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  valitaan 1. hallituksen kokouksessa
044 025 1269   
puheenjohtaja@jytypirkanmaa.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 KauhalaAlaKapee 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 TiinaRiitta 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

Hallitus 
vaihtui 

26.1.2017



Nauti talven 
ulkoilusta ja 
luonnosta!


