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Olemme jo pitkällä alkuvuotta yhdistyksen 
ensimmäisen lehden ilmestyessä. Koulujen 

talvilomaviikko on kynnyksellä ja maaliskuu 
alkamassa. Maaliskuussa päivien pitenemisen 

jo huomaa ja maan eteläosissa alkaa talven 
ote hellitä. Mennään siis kohti kevättä!

Sopimusneuvottelut on käyty ja niissä on pääs-
ty lopputulokseen. Sopimukseen ei päästy al-
kuperäisen aikataulun mukaan, joten monien 
Jytyn neuvottelemien työehtosopimusten 
alueella päätettiin ylityö- ja vuoronvaihto-

kiellosta helmikuun alussa sopimusneuvotteluja vauh-
dittamaan.  Neuvotteluissa päästiin kuitenkin komp-
romissiin, jolla saimme monta hyvää asiaa uuteen 
sopimukseen. Kiitos siitä neuvottelijoille!

Olen saanut paljon viestejä jäsenistöltä eri kanavia 
pitkin mm. viestinnästä. Hyvin paljon sopimusneuvot-
telujen aikana viestintä tapahtui liiton suunnalta netti-
sivuilla, Facebookissa ja sähköpostitse jässäriin merkit-
tyyn sähköpostiosoitteeseen. Meidänkin yhdistyksen 
jäsenistä noin puolet eivät ole merkinneet jässäriin 
sähköpostiosoitettaan. Lisäksi kotisähköpostiosoitteis-
sa tapahtuu muutoksia ja niitä ei muisteta päivittää re-
kisteriin. Suosittelen käymään jässärissä päivittämässä 
tietoihin sähköpostisoitteen, koska niin saatte varmas-
ti kaikki tiedotteet. Kirjeposti ei nykyisessä hektisessä 
maailmassa enää vastaa viestinnän haasteisiin. 

Maakuntauudistusta viedään eteenpäin kovalla vauh-
dilla ja muutoksia tapahtuu, jos ei nyt ihan päivittäin, 
niin melkein viikoittain. Maakuntapuolella päätettiin 
alkuvuodesta talous- ja henkilöstöhallinnon palveluista 
vastaavan Hetli Oy:n lakkauttamissuunnitelmasta. Hetli 
Oy:n oli tarkoitus vastata maakuntien palkka-, henki-

löstö- ja taloushallinnon tehtävistä. Kunnissa ja kuntien 
yhteistyöllä lähdettiin viime vuoden puolella viemään 
näiden tukipalveluiden maakunnallista suunnittelua 
eteenpäin ja varsinkin isojen kaupunkien nähtiin jäävän 
Hetli Oy:n ulkopuolelle. Maakunta- ja soteuudistukseen 
sisältyvien muiden palvelukeskusten asemaan päätös ei 
vaikuta. Palvelukeskukset ovat Maakuntien Tilakeskus 
Oy, joka vastaa maakuntien toimitila- ja kiinteistöhallin-
non palveluista ja Vimana Oy, joka vastaa tieto- ja vies-
tintäteknisistä palveluista.

Pirkanmaalla koettiin alkuvuodesta iso muutos, 
kun Tampereen kaupungin Hatanpään sairaalasta tuli 
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin sairaala. Yhdistymistä 
edelsi terveydenhuoltolain muutos, jonka vuoksi yksit-
täisenä sairaalana Hatanpäällä ei olisi enää voitu jatkaa 
leikkaussalitoimintaa. Nyt Pirkanmaalla jatkaa edelleen 
useampi leikkauksia suorittava yksikkö. Itse pääsin tu-
tustumaan alkuvuodesta läheisen ominaisuudessa en-
simmäistä kertaa Valkeakosken sairaalaan ja olin hyvin 
otettu työntekijöiden ystävällisestä palveluasenteesta. 
Meidän on hyvä muistaa, että myös suurin osa jytyläi-
sistä työskentelee pääsääntöisesti asiakaspalvelutehtä-
vissä tavalla tai toisella, joten pidetään mielessä ystäväl-
linen palveluasenne!

Kirsi Kuukkanen 
puheenjohtaja
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Edun
valvonta Kunta-alan virka- ja 

työehtosopimuksista  
saatiin neuvottelutulos 8.2.

Luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut           

• 7 % korotukset korvauksiin ja parannuksia 
edustettavien määrän osalta.

Tekstimuutoksia

• Palkallinen isyysvapaa 12 arkipäivää  
(entinen 6 arkipäivää)

• Tilapäinen hoitovapaa koskee nyt alle 12 
vuotiasta lasta (entinen 10 v)

• Eläketapahtumaan tai kuntoutustukeen 
johtava sairaus -kohta (V luku 4 §) poistetaan 
eli noudatetaan samoja määräyksiä kuin muissa 
sairaustilanteissa;

• Työaikalukuun muutoksia  
mm. keskeytysten osalta

• Lomarahan vaihtamisesta vapaaksi tekstejä

Työryhmät:      

• Ns. sote-työryhmä tarkastelee sosiaali- ja 
terveysalan ammattilaisten asemaa ja tämä liittyy 
vireillä olevaan sote- ja maakuntauudistukseen. 
Työryhmässä on mukana mm. Jytyn edustaja.

• Työssä oppimista ja työnohjausta käsittelevä 
työryhmä

• Palkka- ja työvoimakustannusselvitys
• Etätyötä selvittävä työryhmä

Katso Jytytuubista

Jytyn edunvalvontajohtaja Marja Lounasmaa kertoo vi-
deolla kunta-alan sopimuksen keskeisistä kohdista, ku-
ten palkankorotuksista, tuloksellisuuteen perustuvasta 
kertakorvauksesta ja tekstimuutoksista.

https://www.dreambroker.com/channel/ 
4la44kxu/4c3vq5zw

Kunnallisen teknisen 
henkilöstön virka- ja 

työehtosopimuksessa (TS) 
saatiin neuvottelutulos 8.2. 

TS:n sopimuksen kesto on 2 vuotta 2 kuukautta eli 
1.2.2018 – 31.3.2020. 

Palkankorotukset ovat ns. yleisen linjan mukaiset. 

1.5.2018

• yleiskorotus sekalinjainen

• vähintään 26 euroa, kuitenkin vähintään 
1,25 % (euromääräinen maksetaan 2.100 euron 
kuukausipalkkaan saakka)

Keskitetty järjestelyerä ja paikallinen 
järjestelyerä

• suuruus on yhteensä 1,2 %. Tästä 0,3 % varataan 
TS:n palkkaryhmien sisällön uudistamiseen. 
Kohdentamisesta sovitaan 1.12.2018 mennessä. 
Ellei tästä päästä sopimukseen, 0,3 % palautetaan 
paikalliseen järjestelyerään. 

1.1.2019 

•  vähintään 0,9 % suuruinen paikallinen järjestelyerä, 
josta vähintään 0,3 % käytetään henkilökohtaisten 
lisien korotuksiin. 

1.4.2019 

• yleiskorotus 1 %

Tammikuu 2019

• Kertaerä

Kertaerän suuruus on 9,2 % kuun varsinaisesta palkasta. 

Työryhmät: 

• Palo- ja pelastustoimen työaikaa koskevia 
erityismääräysten uudistamistarpeita selvittävä 
työryhmä. Työryhmän tulee jättää toimenpide-
ehdotukset TS-työryhmälle viimeistään 31.3.2020. 

• TS:n palkkaryhmien sisällön uudistamista 
selvittävä työryhmä. Tämän pohjalta tulee tehdä 
uudistusehdotuksia TS-työryhmälle.

Jytyn jäsenten kannalta erityisen hyvää on se, että 40 tun-
nin viikkotyöaikaa rajoitettiin palo- ja pelastustoimessa. 
Lisäksi Jytyn jäsenille on hyvää se, että paikallisesta järjes-
telyerästä varataan 0,3 % henkilökohtaisiin lisiin.

Maakunta- ja soteuudistus
Uudistukseen tähtäävä juna puuskuttaa eteenpäin, 
vaikka sen toteutuminen on edelleen epävarmaa aina-
kin aikataulun suhteen. Myös koko uudistuksen vesitty-
mistä on povattu.

Eri maakunnat ovat valmistelun eri vaiheissa, yhteistä 
taitaa olla ainoastaan tuo epävarmuus.

Pirkanmaan valmisteluun ja sen aikana syntyvään 
materiaaliin pääsee tutustumaan www.pirkanmaa2019.
fi -verkkosivuilla. Sen lisäksi jokaisessa kunnassa ja uu-
distuksessa mukana olevissa luovuttavissa organisaati-
oissa tulee olla jokin tiedotuskanava henkilöstölle. Jois-
sakin se voi olla intrasivut tai henkilöstölehti, pääasia 
on, että asioista tiedotetaan. Tiedotusvastuu ei kuiten-
kaan ole ainoastaan organisaatiolla, vaan jokainen on 
myös itse velvollinen hankkimaan tietoa.

Tampereen kaupunki
Toimistotyöajan taukokäytännön muutos

Neuvotteluja taukokäytännön muuttamisesta käytiin 
pitkälle toista vuotta. Virkasuhteisten osalta tehtiin 
paikallinen sopimus joulun alla. Työsopimussuhteisten 
osalta ei sopimukseen päästy. Näin ollen B-valinnan teh-
neet (= edelleen työajalla ruokailu) siirtyivät 1.2. alkaen 
työvuorosuunnitteluun ja heiltä poistui liukumien käyt-
tö työnantajan alkuperäisen suunnitelman mukaisesti.

Tartuntatautilaki (1227/2016)
Lain § 48 edellyttää, että 1.3.2018 alkaen työskentelyyn 
sosiaali- ja terveydenhuollon tiloissa, joissa lääketie-
teellisesti arvioituna tartuntatautien vakaville seuraa-
muksille alttiita asiakkaita tai potilaita, saa käyttää vain 
erityisestä syystä työntekijää, jolla on puutteellinen ro-
kotussuoja. Erityinen syy voi olla esimerkiksi, ettei muu-
ta ammattitaitoista henkilökuntaa ole käytettävissä tai 
uusi työntekijä on saatava nopeasti töihin.

Työntekijällä ja työharjoitteluun osallistuvalla opiske-
lijalla on oltava joko rokotuksen tai sairastetun taudin 
antama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan. Lisäksi 
edellytetään rokotuksen antama suoja influenssaa vas-
taan ja imeväisikäisiä, alle 1-vuotiaita hoitavilla hinkuys-
kää vastaan

Työnantajan tulee määritellä ne työpaikat, joita 
lainsäädäntö koskee. Määritellyillä työpaikoilla ei voi 
1.3.2018 jälkeen työskennellä ilman tartuntatautilais-
sa määriteltyä suojaa. Suojaa ei kuitenkaan edellytetä, 
mikäli henkilöllä on todettu yliherkkyys rokotteelle tai 
terveydentila, jota rokotus voi pahentaa. 

Aino Hirvonen 
pääluottamusmies, Tampereen kaupunki

Sopimuksen kesto on 2 vuotta 2 kuukautta eli 1.2.2018 – 
31.3.2020. Sopimuksen keskeinen sisältö lyhyesti:

Palkankorotukset

1.5.2018           

• yleiskorotus sekalinjainen

• vähintään 26 euroa, kuitenkin vähintään 
1,25 % (euromääräinen maksetaan 2.100 euron 
kuukausipalkkaan saakka)

1.1.2019           

• paikallinen järjestelyerä on 1,2 % ja siinä on 
liitekohtainen perälauta

1.4.2019           

• yleiskorotus 1 %

Tammikuu 2019

• Kertaerä 

Tuloksellisuuteen perustuva kertaerä 9,2 % palkansaa-
jan marraskuun 2018 varsinaisesta palkasta ja se makse-
taan tammikuussa 2019

Kertaerä maksetaan työntekijälle ja viranhaltijalle, 
jonka palvelussuhde kuntaan/kuntayhtymään on alka-
nut viimeistään maanantaina 2.9.2018 ja jatkunut kes-
keytymättä vähintään sunnuntaihin 18.11.2018 saakka.

Kertaerää ei makseta, jos työntekijällä tai viranhalti-
jalla ei ole 2.9.–18.11.2018 välisenä aikana yhtään pal-
kallista päivää. Yksikin palkallinen päivä (mukaan lukien 
mm. palkallinen perhevapaa, sairasloma, vuosiloma) siis 
riittää!

Enintään 7 päivän yhtäjaksoinen palvelussuhteen 
keskeytys sallitaan 2.9.–18.11.2018 välisenä aikana. 

Kertaerä maksetaan myös tilanteissa, joissa palvelus-
suhde on päättynyt ennen tammikuuta 2019.

Jos varsinainen palkka on esimerkiksi

• 2.400 €, kertaerä on 220 €

• 2.600 €, kertaerä on 239 €

• 3.000 €, kertaerä on 276 €
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Edunvalvonta Kokouskutsu

Nokialla on otettu 
käyttöön räätälöity työ 

-malli 1.1.2018

Räätälöity työ on keino välttää sairauslomia; 
työtä voidaan keventää tai vaikka antaa 
uusia tehtäviä, joista henkilö suoriutuu 
vaarantamatta sen hetkistä terveyttä. Ky-
symykseen voi tulla myös koulutus tai 

etätyö.  Tarkoitus on, että esimiehet miettivät yhdessä 
työntekijän kanssa sopivia tehtäviä räätälöidyn työn 
mahdollisuuksiksi. Tämä olisi yksi keino sitouttaa myös 
henkilöstö malliin. Räätälöityä työtä voi tehdä enintään 
8 viikkoa.  Räätälöidystä työstä maksetaan sama palkka 
kuin henkilö saisi sairauslomalta (varsinainen palkka + 
mahdolliset laskennalliset työaikakorvaukset). Räätä-
löityyn työhön ryhtyminen on vapaaehtoista. Esimies 
ja työntekijä voivat tarpeen mukaan pyytää asiasta työ-
terveyslääkärin konsultaatiota.  Räätälöity työ voidaan 
myös keskeyttää esim. uuden sairauden (flunssa, vatsa-
tauti) tai normaalien muidenkin poissaolojen (perheva-
paa yms.) vuoksi.

Toimistotyön TVA-kartoitus on aloitettu tammi-
kuussa.  Esimiehiä on pyydetty päivittämään alaistensa 
tehtäväkuvat ajan tasalle, koska on käynyt ilmi, että kai-
kille ei ole tehtävänkuvia edes tehty. Alkukokouksessa 
sovittiin, että kenenkään palkkaa ei kuitenkaan alenne-

ta tämän perusteella. Nokialla on monella työntekijällä 
toistaiseksi voimassa olevia erillislisiä lisätehtävistä. KV-
TES ei tunne mitään erillislisiä.  Näistä on nyt tarkoitus 
päästä eroon ja siirtää ne tehtäväkohtaiseen palkkaan.  
Sen verran on sovittu, että jostakin määräaikaisesta pro-
jektiin kuuluvasta tehtävästä voidaan edelleen maksaa 
erillislisää, mutta määräaikaisena.

Koulutuskalenterissa on henkilöstölle myös tieto-
suojakoulutuksia, joihin voi osallistua esimiehen luvalla.  
Nämä koulutukset ovat työssäolon veroista aikaa.

Uudet työsuojeluvaltuutetut ovat aloittaneet 
tehtävissään. Nokialla saatiin yksi kokonaan uusi työ-
suojeluvaltuutetun tehtävä, joten meillä on nyt viisi 
työsuojeluvaltuutettua, joista yksi päätoiminen. Ikävä 
kyllä, jytyläisiä työsuojeluvaltuutettuna on vain Jaana 
Kakkonen, joka on päätoimisen työsuojeluvaltuutetun 
2. varavaltuutettu.

Eija Koivu

pääluottamusmies 
Nokian kaupunki

Kutsu Jyty Pirkanmaa ry:n 

kevätkokoukseen

Aika Tiistai 8.5.2018 klo 17.30

Paikka Radisson Blu Grand Hotel Tammer, Satakunnankatu 13, Tampere

Tarjoilu Klo 17 alkaen  

Ilmoittaudu Tarjoilun vuoksi ilmoittautumiset 6.4.2018 mennessä yhdistyksen  
 kotisivuilla http://jytypirkanmaa.jytyliitto.net tai puhelimitse  
 yhdistyksen toimistoon 03 212 0269 

Kokouksen asiat

1. Käsitellään hallituksen antama edellisen vuoden toimintakertomus ja päätetään 
toimenpiteistä, joihin kertomus antaa aihetta.

2. Käsitellään vuoden 2017 tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto, vahvistetaan 
tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille 
tilivelvollisille.

3. Päätetään ylijäämän käyttämisestä tai mahdollisen tappion peittämisestä.

4. Päätetään miten kokouskutsut julkaistaan, huomioon ottaen 13 §:n määräykset.

5. Valitaan tarvittaessa jäsenyhdistyksen edustajat ja riittävä määrä varaedustajia Jytyn 
sen vaalipiirin kokoukseen, johon yhdistys kuuluu.

6. Käsitellään jäsenaloitteet ja hallituksen vastaukset niihin.

7. Päätetään muista kokoukselle esitetyistä asioista huomioon ottaen yhdistyslain 24 §:n 
määräykset.

8. Sääntömuutokset

Tervetuloa!

Hallitus

Tiedotus- 
tilaisuudessa 31.1.  

kerrottiin, että Tampereen 
kehyskunnat Kangasala, 

Lempäälä, Nokia, Pirkkala 
ja Ylöjärvi ovat aloittaneet 

yhteisen selvitystyön talous- 
ja palkkahallinnon  

järjestämisestä.
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Kokouskooste

Hallituksen kokous 13.12.2017

• Keskusteltiin jäsenistön ikäjakaumasta sekä sen vaikutuksesta yhdistyksen toimintaan ja 
talouteen

• Merkittiin tiedoksi vuoden 2018 jäsenlehden aikataulu

• Päätettiin ystävänpäivätempauksen järjestämisestä yhdistyksen alueella ja kirjattiin 
paikallistiimien tapahtumat tiedoksi

• Hyväksyttiin Ompelupuoti Pikku Päivänpaisteen jäsenalennus Jyty Pirkanmaan jäsenille

• Nuorisovastaava kertoi terveiset Voimaa nuorisovastaaville -kurssilta

• Päätettiin Särkänniemen jäsentapahtuman yksityiskohdista ja niiden budjetista

• Käytiin keskustelua ja päätettiin yksityiskohtia Syyspäivien osalta

• Merkittiin tiedoksi yhdistyksen 100 v. -historiikin tilanne

• Merkittiin tiedoksi yhdistyksen saama TJS:n Vuoden Välkky -kunniamaininta

• Merkittiin tiedoksi yhdistyksen toimiston taloyhtiössä tehtävän putkiremontin 
tilannekatsaus

Hallituksen kokous 7.2.2018

• Huomioitiin syyspäivien aineistoaikataulu liiton lehteä varten

• Merkittiin tiedoksi jäsenistölle suunnatut ystävänpäivätempaukset

• Päätettiin nimetä Saara-Maria Touru toiseksi nuoriso- ja opiskelijavastaavaksi ja Jyty-
agentiksi yhdistykselle 

• Päätettiin hyväksyä opiskelijaystävänpäivätempaus jäsenhankintakampanjana

• Keskusteltiin yhdistykselle tehtävästä 100-vuotisjuhlavuoden julkaisusta (mahd. historiikki) 
ja käytiin läpi tämän hetken tekstitilanne

• Merkittiin tiedoksi yhdistyksen asunto-osakkeiden yhtiökokousten asiat

Uusi Jytyaktiivi

Hei!
Olen Jyty Pirkanmaan uusi nuorisovastaava (toinen sellainen). Nimeni 
on Saara-Maria Touru ja ikää on 25 vuotta. Asun Tampereella ja työs-
kentelen Tays:n taloustoimistossa toimistosihteerinä.

Kiinnostuin nuorisovastaavan tehtävästä oltuani viime joulukuus-
sa Tallinnassa Jytyn järjestämässä Tiirataan tulevaisuuteen -koulu-
tuksessa.

Tykkään olla mukana kaikenlaisessa erilaisessa toiminnassa. Tällä 
hetkellä olen mukana Tays:n palvelukeskuksen työhyvinvointitiimis-
sä ja järjestän omalle yksikölleni tyky-toimintaa.

Toivottavasti saadaan paljon nuoria jäseniä mukaan tuleviin tapahtu-
miin, mitä toisen nuorisovastaavan, Idan kanssa järjestämme!

Terveisin,  Saara-Maria Touru

Ajankohtaista

Jyty Pirkanmaa on vuoden 
2017 Vuoden Välkky!

STTK:n ja Akavan Toimihenkilöjärjestöjen Sivis-
tysliitto (TJS) jakaa vuosittain Vuoden Välkky 
-palkinnon. Vuoden 2017 lopussa TJS päätti 
jakaa kahden tasa-arvoisen palkittavan kes-
ken Vuoden Välkky -kunniamaininnat. Kunnia-

maininnan saivat Jyty Pirkanmaa ja Talentia Keski-Suo-
mi. Yleisöäänestyksen voitti pääluottamusmies Pekka 
Rastas Tehystä.

Jyty Pirkanmaa sai kunniamaininnan toimivan yhdis-
tysfuusiokonseptin löytämisestä isolla alueella. Fuusion 
kautta toiminnan laatu parani, sillä jäsenet saivat entistä 
parempia seudullisia vaikuttamismahdollisuuksia ja aktii-
vijäsenet voivat keskittyä enemmän jäsenten palveluun.

Palkinnoksi Jyty Pirkanmaa saa TJS:n koulutuksen va-
litsemastaan aiheesta. 



10 11Jyty Pirkanmaa ry Jyty Pirkanmaa ry

Ammatit tutuksi

Ensihoidosta, päivää!

Olen ollut onnekas, sillä tiesin jo lapsena 
haluavani tehdä työtä ihmisten parissa. 
Nautin vanhusten seurasta ja antoisis-
ta keskusteluista heidän kanssaan, sain 
kokea hetkiä menneestä ja elää mukana 

mennessä kohti tulevaa. 

Tunne vahvistui palokuntaharrastuksen myötä. 20 
vuotta sitten aloittaessani vapaaehtoisessa palokun-
nassa asemamme yksiköt toimivat myös ensivasteena 
ja meidät nuoretkin koulutettiin toimimaan erilaisissa 
tilanteissa. Tunsin saavani tehdä jotain hyvää taidoilla, 
jotka olin oppinut. Peruskoulun ollessa loppusuoralla 
pohdin, mitä haluan tehdä isona. Hätäkeskuspäivystä-
jän, palomiehen ja ensihoitajan ammatit kiinnostivat. 
Kävi mielessä asianajajakin. Päädyin lähihoitajakouluun 
ja ensihoidon koulutusohjelmaan, josta 
valmistuin vuonna 2009. Tein muutaman 
vuoden töitä ja totesin, että on aika palata 
koulun penkille maailman muuttuessa ja 
valmiuksien kehittyessä. Jälleen pohdin 
hätäkeskuspäivystäjän, palomiehen ja en-
sihoitajan välillä. Tällä kertaa mielessä juo-
lahti myös toimintaterapeutin työnkuva. 
Aloitin ensihoitaja AMK-opinnot. Nyt nel-
jän vuoden opinnoista on jäljellä enää rei-
lu vuosi. Opintojen aikana tunne oikeasta 
päätöksestä jatkaa on vain vahvistunut. 
Työllistyminenkin on varmempaa opintojen päättyessä.

Tällä hetkellä työskentelen yksityisessä sairaankulje-
tuspalvelussa, lähden vuoroon hymyillen ja onnellise-
na tietäessäni että saan kohdata päivän aikana ihania 
persoonia. Jokainen päivä on mahdollisuus, jonka jo-
kainen ansaitsee. Jokainen kohtaaminen vuoron aikana 
opettaa jotain, niin itsestäni kuin työstänikin. Jokainen 
ihminen kun on omanlaisensa kokonaisuus. Työssä 
mielenkiintoa pitää yllä kohtaamisten lisäksi jatkuva it-

sensä haastaminen ja uuden oppiminen. Vuoron aikana 
saattaa tulla vastaan mitä tahansa lapsen syntymästä 
ikäihmisen poismenoon. Olen saanut olla läsnä niin äi-
din synnyttäessä, vastasyntyneen elämän alkumetreillä 
avustamisessa, lapsen sairastaessa, nuoren ihmisen krii-
sissä, keski-iän loukkaantumisessa, eläkeläisen toimin-
takyvyn muuttuessa kuin vanhuksen jatkaessa matkaa 
rajan toiselle puolen. Heillä kaikilla on ainakin yksi yhtei-
nen ominaisuus: arvokkuus. 

Arvokkuuden toivon näkyvän jokaisessa tilanteessa. 
Koskaan ei ole niin kiire, ettei ehtisi ihmistä ja hänen 
omaisiaan kohdata, edes jollain tapaa. Oli se sitten 
hymy, kosketus tai katsekontakti, kaikki yhtä tärkeitä. He 
ovat työmme tärkein tekijä, jotka ansaitsevat läsnäoloa 
ja kunnioitusta, arvostusta ihmisenä kaiken keskellä. 

Raskainta työssä ovat lapsipotilaat, sekä 
heidän läheistensä hätä. Jokaisella hätä-
keskukseen soittajalla on taustallaan jokin 
hätä sinne soittaessa, mutta lasten hätä 
on aina varaukseton ja suuri. Heille olem-
me tuntemattomia ihmisiä, jotka tulevat 
lähelle, uudessa ja usein pelottavassakin 
tilanteessa. Tämä korostuu lapsen ollessa 
läheisenä. Samalla, kun tutkitaan ja haas-
tatellaan, ehtii kuitenkin lapselle, niin kuin 
aikuisellekin, kertoa mitä teemme ja miksi, 

sekä kertomaan myös miltä se tulee tuntumaan. Ehtii 
ottamaan tärkeän lelun mukaan tutkimuksiin, ehtii olla 
tärkeän ihmisen lähellä. Siinä on turvallista ja siihen on 
turvallinen meidänkin tulla lähemmäs. Samalla tavalla 
vanhemmalle miehelle saattaa olla tärkeää saada hat-
tunsa mukaan, hän kun ei ole aiemminkaan ilman sitä 
kotoaan poistunut. Rutiinit ja jokin tuttu ja turvallinen 
asia tuovat turvallisuutta myös sairaalassa, joka on mo-
nelle stressaava ympäristö. Ne edistävät toipumista ja 
kotiutumista.

On myös kiireisiä tilanteita, jolloin emme jää etsimään 
kenkiä, sukkia tai edes avaimia potilaalle. Tällöin työm-
me on kuljettaa potilas nopeasti mutta turvallisesti sai-
raalaan, parhaillaan aloittaen hoidon jo matkan aikana. 
Paikalla olevalle läheiselle ehtii kuitenkin viimeistään 
autoon siirtyessä kertoa, mihin menemme ja milloin 
kannattaa olla yhteydessä sairaalaan, mikäli hän ei voi 
mukaamme tulla. Nämä tilanteet vaativat nopeaa pää-
töksentekoa ja toimimista, jonka kaiken keskellä kuiten-
kin on edelleen potilaamme ja hänen ympäristönsä.

Ensihoito on kehitetty tuomaan hoidon tarpeen arviointi 
kotiin silloin, kun hätä on suurin. Hätäkeskukseen soitta-
essa ihmisellä on aina hätä. Meidän tehtävämme on arvi-
oida, mitä asialle voimme tehdä ja mikä on kannattavaa. 
Jos kuljetuksen aikaista hoidon tarvetta ei ole, ohjaamme 
potilaan hakeutumaan terveysasemalleen sen auetessa 
tai Kelataksilla päivystykseen. Työhömme kuuluu myös 
arvioida, pärjääkö ihminen kotona, voiko hänet sinne 
turvallisesti jättää ja mitä kotiin jättämisestä seuraa. To-
teutamme potilaiden ja heidän omaistensa ohjausta, 
heidän kanssaan yhdessä toimien. Emme kuitenkaan 
tee päätöksiä yksin. Tukena on aina työpari ja yhteyden 
päässä hätäkeskus, kenttäjohtaja, lääkäri, sosiaalitoimi ja 
päivystys, joiden puoleen voimme tarvittaessa kääntyä. 

Jokainen ihminen 
on mahdollisuus, 

jokaisella ihmisellä 
on potentiaali olla 

juuri sitä miksi 
haluaa tulla.

Yhdessä muodostamme kattavan verkon potilaamme 
sekä heidän läheistensä auttamiseksi, terveyden ylläpitä-
miseksi ja turvaamiseksi sekä hoitamiseksi. 

Ensihoidon kokonaisuus tuo säästöjä ja säästää voima-
varoja, kun hoito voidaan parhaimmillaan antaa kotona, 
eikä tarvetta jatkohoidolle ole. Tämä myös mahdollistaa 
hätätilapotilaiden nopean tavoittamisen ja resurssien 
oikein kohdentamisen tehokkaasti, kun kohteesta irtau-
dutaan, eikä kuljeteta potilaita, joiden tila mahdollistaa 
muun kuljetuksen. Kotona hoitaminen myös rauhoittaa 
päivystystä, jolloin heillä on tarpeeksi aikaa ja resursseja 
kohdata hätätilapotilaat välittömästi sinne saapuessam-
me ilman päivystyksen muun toiminnan pysähtymistä.

Lopuksi vielä nöyrä pyyntö, huolehtikaa toisistanne. 
Älkää jättäkö yksin, älkää jääkö yksin. Talvi on liukas ja 
pimeä, mutta tuella ja hymyllä siitä tulee turvallinen ja 
valoisa meidän kaikkien kulkea. Kunnioitetaan kuiten-
kin myös ympärillä kulkevien ihmisten omaa tilaa ja pi-
detään turvavälit tarpeeksi suurina. Jotta kohtaaminen 
jonkun muun kanssa toteutuu turvallisesti.

Ida Pennanen 
Opiskelija- ja nuorisovastaava
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Vapaajäsen ja kannatus jäsenmaksu
Liitto on antanut yhdistyksille ohjeistuksen kannatus jäsenten jäsenmaksusta. 

Koska kannatusjäsenen kohdalla on kyse jäsenyydestä uudella statuksella (ei 

äänioikeutta tai vaalikelpoisuutta) noudatetaan kaikkien kannatus jäsenten 

osalta samaa jäsenmaksukäytäntöä. 

Vapaajäsenet maksavat kannatusjäsenmaksun 1.1.2018 alkaen vähintään  

36 €/vuosi. Jyty Pirkanmaan kannatusjäsenmaksu on yhdistyksen 

syyskokouksen vahvistama 40 €/vuosi.

Toimistonhoitaja lomailee
Toimisto on suljettu 26.-30.3. ja 23.-30.4.2018

Tänä aikana toimiston puhelimeen /sähköpostiin 
ei vastata, joten yhteydenotot toimistonhoitajan 
loma-aikana joko kotisivujen palautelomakkeen 
kautta tai sähköpostitse:  
puheenjohtaja@jytypirkanmaa.fi

Ompelupuoti Pikku Päivänpaiste
Lyhennän, pidennän, kavennan, levennän, paikkaan ja tuunaan vaatteesi sinulle 
sopivaksi. Vaihdan myös vetoketjut.

Ompelutarvikemyyntiä. Meiltä voit lunastaa kotimaisen työn lahjakortin. 

Jyty Pirkanmaan jäsenille palveluista ja tarvikkeista –20 %. Varauduthan todista-
maan jäsenyytesi.

Tervetuloa palveltavaksi! 
Ompelija-yrittäjä Päivi Korteniemi

Ompelupuoti Pikku Päivänpaiste, Insinöörinkatu 23, Hervannan kauppakeskus 
Duo, 1. krs (K-Supermarketia vastapäätä)

Avoinna ma 12–19, ti–to 10–17 ja pe 10–16

puhelin 045 220 2711 • ompelupuoti@gmail.com • www.pikkupaivanpaiste.fi

Senioritoiminta

Senioritoiminta 2018

V uoden 2018 toiminta käynnistyi tutus-
tumisella Johanneksen klinikan yhtey-
dessä olevaan apuvälinekauppa Johan-
neksen TerveysShopiin. Johanneksen 
klinikka on yksityinen lääkäriasema Sa-

takunnankadulla Tampereella. TerveysShop on täyden 
palvelun apuvälinekauppa, jossa voi havainnollisesti 
käydä tutustumassa mitä erilaisempiin apuvälineisiin. 
Oli uskomatonta huomata, mihin kaikkiin pikkuasioi-
hinkin, jotka iän myötä ovat tulleet ongelmaksi, löytyy 
apuväline helpottamaan arjen askareita. Vietimme tosi 
mielenkiintoisen iltapäivän ystävällisen henkilökunnan 
kanssa kahvin ja herkullisen pullan kera. Uskon, että 
moni meistä mukana olleista käy Shopissa ostoksilla.

Teimme myös pikaisen kierroksen lääkäriasemalla. 
Lääkäriasemalta on mm. mahdollisuus saada lääkäri 
kotikäynnille. Lääkäriasemalla toimii myös Ikäklinikka, 
joka on tarkoitettu nimensä mukaisesti henkilöille, jotka 
ovat jääneet pois työelämästä.

Katsaus vuoden 2017 toimintaan

Senioreiden aktiivista vuoden 2017 toimintaamme 
juhlistimme viettämällä lämminhenkistä pikkujoulua 
nyyttikestiperiaatteella. Joulupukki ei valitettavasti tänä 
vuonna ehtinyt kiireiltään tervehtimään meitä, mutta 
Pukki oli laittanut meille pienet paketit, jotka tonttu toi-
mitti perille.

Vuoden 2017 aikana kokoonnuimme kymmenen ker-
taa. Aiheina meillä oli mm. 

• Lämminhenkinen iltapäivä ystävänpäivän 
merkeissä. Luimme myös mielirunojamme. 

• Kävimme Sara Hildenin taidemuseossa Jarmo 
Mäkilän taidenäyttelyssä. Jarmo Mäkilä (s. 1952) 
kuuluu maamme arvostetuimpiin kuvataiteilijoihin.

• Kesällä Keskustorin munkkikahvila täyttyi vilkkaasta 
keskustelusta ja naurusta, kun vaihdettiin 
kuulumisia, parannettiin maailmaa ja muisteltiin 
erittäin hyvin onnistunutta Turun retkeä sekä 
mielenkiintoista käyntiä Reuharinniemen 
lapinraunioilla. 

• Kuulimme mielenkiintoisen matkakertomuksen, 
joka suuntautui kesällä Norjaan. Matka oli täysin 
omatoiminen ja oli onnistunut täysin ongelmitta. 
Tämän myötä itse kukin innostui muistelemaan eri 
puolille maailmaa tehtyjä matkojaan, joka antoi 
kipinän keskustelulle, mistä päin Suomea olemme 
kotoisin. Muisteltiin kunkin alueen erikoispiirteitä ja 
miten ne ovat elämässä meihin vaikuttaneet. 

• Yhdessä tapaamisessa teimme leikkimielisen 
persoonallisuustestin.  Ohjeissa todettiin, että 
vastaa kysymyksiin asiaa liikaa miettimättä. 
Jos vastaat rehellisesti, niin testi kertoo sinulle, 
millainen olet. Yllättävän moni asia antoi mielestäni 
”oikean vastauksen” millainen olen. Ehkä juuri se, 
ettei liikaa mieti vastauksia vaan vastaa rehellisesti 
sen mukaan, mikä ensimmäiseksi nousee mieleen, 
kertoo sen, millainen olet.

• Vietimme tapaamisia myös keskustellen ja 
maailmaa parantaen. 

Uudet kannatusjäsenet 

Tervetuloa mukaan vireään toimintaamme. Kaikki yh-
distyksen kannatusjäsenet voivat osallistua senioritoi-
mintaan. Tapaamiset ovat vapaamuotoisia, vaihdamme 
kuulumisia ja keskustelemme ajankohtaisista aiheista. 
Tapaamisiin voi tulla silloin kun itselle sopii. Jos olet kiin-
nostunut toiminnastamme, niin laita minulle sähköpos-
tiosoitteesi niin saat tietoa tapaamisistamme.

Hyvää alkanutta vuotta 2018!

Tuula Jaskari-Malinen 
tuula.jaskarimalinen@saunalahti.fi 
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Kangasala-Pälkäne tiimiä

Yhdistyksen aktiivit järjestivät erilaisia ystävänpäivätempauksia jytyläisillä 
työpaikoilla ystävänpäivänä 2018. Mukana oli yli 20 työpaikkaa Pirkanmaan 

alueella. Valitettavasti kaikille työpaikoille ei päästy tällä kertaa.

Vesilahden 
kirjastolla

Tietotalolta

TAMK:in kahvitilaisuudesta

”Ihana idea, suurkiitos! 
Työkaverin kanssa 

nautiskeltiin, kuva jäi 
ottamatta, mutta iloinen 
mieli jäi ja herkkukiintiö 

tuli täyteen.”

terveiset PSHP:stä

Valkeakosken donitsit

Urjalan 
konvehdit

Hämeenkyrön 
leivosta

Tampereen Kristillisen 
koulun munkit

kakkua Frenckelistä

Olipa hyvät kahvittelut! 
PSHP:n Eija, Virpi ja Tuire

Näin 
Orivedellä!

Jytyläiset Valkeakoskella 
poikkesivat Ystävänpäiväkahvilla 

Myllysaaren museossa!
Heli, Marja, Terhi, Katri ja Maarit

Kangasalan 
Kirkonkylän 

koululta

Kangasalan 
kirjastolta

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

Päivä Jäsenlehtien 
aikataulu

Aineis to-
päivä

Helmikuu Hallituksen kokous 7.2.

Maaliskuu

Huhtikuu Hallituksen kokous 12.4. Lehti 2/2018 
ilmestyy viikolla 16

Aineisto 
12.3.

Toukokuu Likkojen lenkki
Särkänniemi-ilta  
jäsenille perheineen

19.5.
25.5.

Yhdistyksen 
kevätkokous

8.5. Lehti 3/2018
ilmestyy viikolla 24

Aineisto 
7.5.

Kesäkuu Hallituksen kokous 6.6.

Heinäkuu Herra Hakkarainen 
seikkailee, Pyynikin 
kesäteatteri

29.7.

Elokuu Hallituksen kokous 15.8.

Syyskuu Liiton Syyspäivät, 
Tampere

7.–9.9.

Lokakuu 100-vuotisjuhlakonsertti, 
Tampere-talo

10.10. Hallituksen kokous 3.10. Lehti 4/2018 
ilmestyy viikolla 41

Aineisto 
3.9.

Marraskuu Yhdistyksen 100-vuotis-
juhlavastaaanotto, 
Tampereen Raatihuone

2.11.

Joulukuu Hallituksen kokous 12.12. Lehti 5/2018 
ilmestyy viikolla 50

Aineisto 
5.11.

Tapahtumakalenteri 

Lisätietoja tapahtumista yhdistyksen kotisivuilla: jytypirkanmaa.jytyliitto.net
TAPAHTUMIEN PERUUTUSEHDOT:
Ilman lääkärintodistusta tai hallituksen hyväksymää pätevää syytä peruuttaminen tai peruuttamat-
ta jättäminen antaa yhdistykselle oikeuden laskuttaa jäsenhinnan ja todellisten kustannusten väli-
sen erotuksen ilmoittautujalta.
Riittävän ajoissa tehty peruutus katsotaan hyväksytyksi, mikäli jonossa on muita lähtijöitä. Tällöin 
jäsenhinta palautetaan.

Tilanne 17.2.2018

Tuttuun tapaan jäsenetuna leffalippuja

Jäsenet saavat lunastaa Finnkinon leffalippuja käteisellä jäsenhin-
taan 5 €/kpl (max. 2 kpl/jäsen). Leffaliput toimivat normaalien 
Finnkinon sarjalippujen tapaan eli niillä pääsee katsomaan mitä 
tahansa leffaa mihin tahansa aikaan 2D- tai 3D-näytökseen. 
Erikoisnäytöksiin liput eivät kelpaa.

Leffalippuja saa lunastaa kaksi kertaa vuodessa, kerran keväällä ja kerran 
syksyllä jäsenetuhintaan.

Varaukset 10.3. mennessä kotisivujen kautta kohdasta Ilmoittautumiset 
tapahtumiin. Leffaliput noudetaan toimistolta 14.3. tai 15.3. klo 14–18 tai 
Jyty-agentilta erikseen sovittuna aikana toimiston jakopäivien jälkeen.

Hemmotteluhoitoon  
kevään kunniaksi

Hemmotteluhoitoihin ei enää varata ryhmäaikoja, vaan jokainen jäsen voi varata itselleen hemmotteluhoito-
kupongin, joita jaetaan eri tapahtumissamme, paikallisten agenttien kautta ja yhdistyksen toimistolla 
sovittuina päivinä.

Jäsen saa yhden kupongin vuodessa.

Saatuaan kupongin jäsen voi itse varata hoitolasta (Lumova/Tampere, VAAO/Valkeakoski) sopivan hoitoajan. 
Varatessa tulee ilmoittaa käyttävänsä Jytykupongin. Mennessään hoitoon jäsen antaa kupongin ja kuittaa 
käyntinsä, jolloin hoito maksaa hänelle vain 10 euroa (hoidon ovh max 40€), joka maksetaan hoitolaan. 
Loppulaskusta huolehtii yhdistys.

Varattavat hoitopaikat:

Kosmetologikoulu Lumova, Hämeenkatu 24, Tampere, https://www.lumova.fi/

Ammatti- ja aikuisopiston hoitola Wellness, Vanhankyläntie 2, Valkeakoski 
https://vaao.fi/asiakaspalvelut/kauneushoitola-wellness/

Varatun kupongin noutoaika yhdistyksen toimistolta, Hämeenkatu 5A, 5.krs, Tampere seuraavina päivinä: 
14.3.2018 klo 14–18 sekä 15.3.2018 klo 14–18. Myös Jyty-Agentit jakavat kuponkeja varanneille erikseen heidän 
ilmoittamina aikoina 19.3. jälkeen.

Ilman varausta kuponkia ei voi noutaa. Kuponkeja voi varata 10.3.2018 saakka kotisivujen kautta kohdasta 
Ilmoittautumiset tapahtumiin. Kupongit ovat voimassa seuraavasti: VAAO 30.5.2018 asti ja Lumoava 31.12.2018 
asti

Mikäli sinulla on tiedossa vastaavanlainen hoitola tai yksityinen kosmetologi yhdistyksemme alueella, ilmoita siitä 
palautelomakkeella yhdistyksen puheenjohtajalle, niin käymme neuvotteluja aina uusien paikkojen kanssa, jotta 
jäsenemme pääsevät mahdollisimman lähelle koti- tai työpaikkaansa hemmotteluun.

Sain ilokseni alennuskupongin käytettäväksi 
kosmetologi Lumovaan.  Kovalla kiireellä ja 
vähän myöhässä tupsahdin koululle. Vastaan-
otto oli siitä huolimatta iloinen ja ”ei mitään 
kiirettä” -tunnelmalla, vaikka aikataulut var-

masti natisi. Kiireen tuntu loppui siihen paikkaan. 

Hoito tehtiin ammattilaisen ottein; ihon analysointi, 
hoitosuunnitelma ja hoito tehtiin opettajan hyväksyn-

Tulevia tapahtumia

nällä. Peruskasvohoitoon kuului myös kasvohieronta, se 
oli aivan ihanaa. Hoitohuoneessa vallitsi rauhaisa tun-
nelma. Puolentoista tunnin jälkeen vastaanotolta lähti 
tyytyväinen ja rentoutunut yksilö. Varmasti olin nuoren-
tunut ainakin kymmenen vuotta.

Käytä ihmeessä kuponki hyväksesi!

Terveisin Tarja Ruukala

Leffaliput ja 
hemmottelukuponki 
tulee varata etu
käteen nettisivujen 

kautta!
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Tulevia tapahtumia

Likkojen lenkille 
lauantaina 19.5.2018

Jytyläisten osallistuminen Likkojen Lenkille on 
taas edullisempaa. Alennusta saa koko tapah-
tumapäivästä 7 euroa ja pelkästä Elastisen kon-
sertista 2 euroa/lippu.

Ilmoittautuminen:
1. Valitse Likkojen Lenkin sivulta ilmoittautuminen

2. Kirjoita kampanjakoodiksi JYTY ja valitse ”käytä 
koodia”

3. Valitse lipputuotteeksi Jytyläiset (tärkeää, muuten 
hinta on normaali!)

4. Reittivalinta-kohdassa pitää vielä ruksia  
”Olen Jytyliiton jäsen”

Jytyläisten hinta on 31.3.2018 asti vain 31 € (ovh. 38 €). 
Hintaan sisältyy koko tapahtumapäivä ja kaikki artistien 
keikat.

Tänä vuonna on mahdollista ilmoittautua myös vain 
Elastisen konserttiin.  

1. Mene ostoskoriin

2. Klikkaa tekstiä ”Onko sinulla alennus-, osto- tai 
kampanjakoodi? Klikkaa tästä syöttääksesi”

3. Syötä koodi JYTY ja paina ”käytä koodi”

4. Valitse Jytyläiset ja/tai Jyty lapset -lipputuote.

Pelkän konsertin hinta on 31.3.2018 asti aikuisilta 18 € 
(ovh. 20 €) ja lapsilta (7–15v) 12 € (ovh. 14 €).

Ilmoittautuminen ja lisätietoja 

https://likkojenlenkki.tapahtumiin.fi

Tulevia tapahtumia

Jäsenistön  
Särkänniemi-ilta 

Yhdistyksen juhlavuoden ensimmäinen iso tapahtuma toteutuu perjantaina 
25.5. Tampereen Särkänniemessä. Jäsenet perheineen pääsevät huvialueelle ja 

iltaan kuuluu huvilaitteiden lisäksi infoa, kilpailuja ja ohjelmaa.

Jyty-ilta alkaa klo 17.  Särkänniemessä on 
myös muita huvittelijoita klo 19 asti. Muista-
kaa käydä Jytyn infokojulla hakemassa pieni 
yllätys, kilpailemassa ja juttelemassa. Otta-
kaa osaa Jyty-aarteenetsintään ja viettäkää 
hauska päivä perheen kanssa!

Jäsen voi varata itselleen kotisivujen kautta 4 kpl ns. 
Jyty-tunnuksia, joilla hän pääsee perheineen huvittele-
maan Särkänniemen huvipuistossa maksutta. Tunnusta 
näyttämällä pääsee laitteisiin eli jokaisella perheenjäse-
nellä tulee olla oma tunnus. 

Mikäli perheeseesi kuuluu enemmän kuin neljä hen-
kilöä, ota yhteyttä toimistoon puhelimitse tai sähköpos-
tilla niin järjestetään asia.

Yksityistilaisuus klo 19–20 

Viimeinen tunti on Jyty Pirkanmaan yksityistunti, jolloin 
jatketaan huvittelua vain jytyläisten kesken. Huvilaitteet 
pyörivät edelleen ja muut palvelut ovat avoinna. Ka-
tetulla terassilavalla viihdyttää jytyläisiä muusikko Olli 
Kärki.

Lähtiessä perheen pienimmille jaetaan Jyty-ilmapal-
loja mukaan.

Tunnusvaraukset 20.4. mennessä kotisivujen kautta. 
Eikä hätää, kaikki Jyty Pirkanmaan jäsenet perheineen 
mahtuvat varmasti mukaan!



20 21Jyty Pirkanmaa ry Jyty Pirkanmaa ry

Ennakkoilmoitus

Tavataan Pyynikillä 
Jytyn syyspäivillä 

7.–9. syyskuuta

Jyty Pirkanmaa järjestää Jytyn syyspäivät tänä 
vuonna. Tapahtumapaikkana on kaunis luon-
nonmaisema, Pyynikin alue Tampereella. Pai-
kalle odotetaan saapuvaksi n. 1000 jytyläistä 
ympäri Suomea.

Ohjelmaluonnos
Perjantai 7.9.2018

Yhteinen illallinen hotelli Rosendahlissa. Illallisen jäl-
keen karaokekisa, jossa julistetaan Syyspäivien karaoke-
mestari 2018. 

Lauantai 8.9.2018

Aamupäivän tapahtumapaikkana on Pyynikin urhei-
lukenttä, jossa leikkimielistä kisailua, yhteistyökump-
paneiden esittelyä, musiikkia ja mukavaa yhdessäoloa. 
Kenttälounas.

Iltapäivällä jakaannutaan liikuntaryhmiin Varalan 
urheiluopiston liikunnanohjaajien vetämänä. Liikunta-
vaihtoehtoja riittää jokaiselle jotakin kalliolaskeutumi-
sesta lattareihin tai kulttuurikävelyyn Pyynikin maise-
missa. Varalassa pääsee myös saunomaan ja uimaan.

Illalla terassitreffien kautta lähdetään juhlimaan 
100-vuotiasta liittoa Pyynikin kesäteatterille (liiton jär-
jestämä juhlatapahtuma, lisätietoa myöhemmin). In-
nokkaimmille juhlien jälkeen vielä hotelli Rosendahlin 
yökerho Joselin’sissa tanssittaa ja viihdyttää Olli Kärjen 
bändi.

Sunnuntai 9.9.2018

Syyspäivien päättäjäiset ja kotiinlähtö.

Ilmoittautumisaika on  
4.4. –11.5.2018 välisenä aikana

Lisätietoa nettisivujemme, yhdistyksen lehden ja Jytylii-
ton lehden kautta. Ilmoittautumisen kautta varataan ja 
maksetaan kaikki syyspäiviin liittyvät osiot (mm. majoi-
tukset, ruokailut), ei omia varauksia hotelleihin.

Syyspäivien aikana Jyty-feissarit auttavat löytämään 
oikeaan paikkaan oikeaan aikaan. Tapahtuma- ja majoi-
tuspaikkojen välillä liikennöivät Jyty-bussit ja Jyty-katu-
juna tapahtumien alkamis- ja päättymisaikoihin.

Neuvottelemme myös Tampereen liikkeiden, ravin-
toloiden ym. kanssa mahdollisista syyspäivien osallis-
tujaeduista. Jokainen osallistuja saa ilmoittautuessaan 
tapahtumapaikalla syyspäivien selviytymispaketin. Jyty 
Pirkanmaan jäsenille selviytymispaketti sisältää extra-
edun, joka on vähintään osallistumismaksun suuruinen.

Osallistua voi yksittäisiin tapahtumiin tai vain jonain 
päivänä, kaikki selviää yhdellä ilmoittautumisella. Mak-
su tapahtuu ilmoittautumisen yhteydessä joko verkko-
pankkitunnuksin tai luottokortilla.

Tulevia tapahtumia
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Tampereen kaupunki

Yhdistyksen luottamus 
miehet 20172018

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

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

Suvi Ståhlberg,  
suvi.stahlberg@tampere.fi

Elinvoiman ja kilpailu kyvyn palvelualue, 
Liikelaitokset 

Laura Kauhala-Ala-Kapee, 
040 801 2602,  
laura.kauhala-ala-kapee@tampere.fi

Toimialue Luottamusmies Varaluottamusmies

Akaan kaupunki (plm) Satu Kari, 040 335 3531 
satu.kari@akaa.fi

Riitta Uotila, 040 587 2266
riitta.uotila@akaa.fi

Hämeenkyrön kunta (plm) Raija Vuorinen, 040 748 9204
raija.vuorinen@hameenkyro.fi

Hanna Pentti, 040 777 1017
hanna.pentti@hameenkyro.fi

Kangasalan kunta

Lempäälän kunta (plm) Marika Mikama, 050 357 1548
marika.mikama@lempaala.fi

Juha Lampinen, 040 419 3988
juha.lampinen@lempaala.fi

Nokian kaupunki (plm) Eija Koivu, 050 5991606
eija.koivu@nokiankaupunki.fi

Elina Autio, 040 719 7070
mummeli68@gmail.com

Urjalan kunta (plm) Tuija Näppinen, 040 335 4368
tuija.nappinen@urjala.fi

Valkeakosken kaupunki Merja Virta, 040 543 5023
merja.virta@valkeakoski.fi

Terhi Helander, 0400 637 350
terhi.helander@valkeakoski.fi

Vesilahden kunta (plm) Tuija Mäkinen, 0400 834 638
tuija.makinen@vesilahti.fi

Merja Vallin
merja.vallin@vesilahti.fi

Ylöjärven kaupunki (plm) Anne Kovero, 040 133 1435
anne.kovero@ylojarvi.fi

Yhdistyksen hallitus ja  
toimihenkilöt 20172018

PUHEENJOHTAJA  VARAPUHEENJOHTAJA
Kirsi Kuukkanen  Aino Hirvonen
044 025 1269  040 801 2772 
puheenjohtaja@jytypirkanmaa.fi  aino.hirvonen@tampere.fi

VARSINAINEN JÄSEN  VARAJÄSEN

Elina Autio Samuliina Tukiainen
040 719 7070 040 706 0597
mummeli68@gmail.com samuliina.tukiainen@ 
 nokiankaupunki.fi

Aino Hirvonen Sari Suokas
040 801 2772 040 806 2284
aino.hirvonen@tampere.fi sari.suokas@tampere.fi

Laura Kauhala-Ala-Kapee Marja Rousio
040 801 2602 040 704 5884
laura.kauhala-ala-kapee@tampere.fi marja-riitta.rousio@tampere.fi

Arja Kvist Marja Löytökorpi 
040 800 4824 040 718 7033 
arja.kvist@tampere.fi marja.loytokorpi@tampere.fi 

Maarit Mäkiaho Heli Rautanen 
040 721 2706  0400 718 664
maarit.makiaho@valkeakoski.fi  heli.rautanen@jytyliitto.fi

Tiina Mäkinen Leila Wiss
040 133 6551 040 133 6778
tiina.makinen@kangasala.fi leila.wiss@kangasala.fi

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

Tarja Ruukala Pirjo Tulenheimo
040 133 6643 040 133 6723
tarja.ruukala@kangasala.fi pirjo.tulenheimo@kangasala.fi

Sirkka Vienola  Anneli Korja
03 311 693 98 03 311 679 88
sirkka.vienola@pshp.fi  anneli.korja@pshp.fi

Raija Vuorinen Tiina-Riitta Rinne
050 409 8920 050 303 7896
raija.vuorinen@hameenkyro.fi tiina-riitta.rinne@ 
 hameenkyro.fi

YHDISTYKSEN TOIMISTO
Toimistonhoitaja Birgit Virkkunen
Hämeenkatu 5 A, 5. krs, 33100 Tampere
03 212 0269 • jyty.tampere@gmail.com
toimisto@jytypirkanmaa.fi
jytypirkanmaa.jytyliitto.net




