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Jäsenlehti 5/2015 ilmestyy joulukuussa.

Elämme
jännittäviä
aikoja
Oikeastaan tuota tyhjentävämmin en osaa kuvata tämän päivän ihmisten olotilaa. Yhteiskuntasopimus kaatui alkutekijöihinsä, mutta se ei
näyttänytkään automaattisesti tuovan isoja leikkauksia. Asioita vielä mietitään. Eläkeuudistus
on kesken. Pitkään tapetilla ollut Sote-uudistus
alkaa etsiä uusia muotoja itsehallintoalueista.
Tampereen kaupunki 2017 -projekti uudistaa
niin tilaaja-tuottajamallia kuin hallintoa muutenkin osallistaen sekä henkilöstöä että kuntalaisia.
Jokainen saa sanoa mielipiteensä asioista. Ja
mitä muuta uudistusta, kehitystä ja muutosta on
vielä tulossa, joista emme tiedä tänään mitään.
On isojen päätösten aika! Jokaisen meistä on
tehtävä päätöksiä ja osallistuttava tavalla tai toisella talkoisiin saada Suomi nousuun. Jokaisen
meistä on unohdettava sana MINÄ ja laitettava
tilalle sana ME. Vain niin onnistumme tekemään
isoja muutoksia, isoja päätöksiä ja vaikuttamaan
jokaista koskettaviin asioihin. Tästä hyvänä esimerkkinä ovat kuntalaisaloitteet. Jokaisella kuntalaisella on oikeus tehdä kunnalle aloite sen
toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen taakse
täytyy vain saada tarpeeksi iso joukko kannattajia ja tässä kuvaan tulee sana ME. Meissä on
joukkovoimaa!
Ammattiliittojen peruspilarina on joukkovoima,
ME-henki. Tätä henkeä on yritetty monelta taholta saada muutettua tänä päivänä ja tulevaisuudessa MINÄ-muotoon. Puhutaan paikallisesta
sopimisesta ja kuinka moni asia sillä helpottuisi, kun voitaisiin paikallisesti sopia asioita, juuri
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Puheenjohtajan
palsta

siellä MINUN työpaikallani. Tottahan se on, että
paikallisesti tiedetään asioista eniten. Juuri siksi meillä on paikalliset luottamusmiehet ja paikallinen edunvalvonta, ammattitaitoiset ihmiset
pitämässä juuri SINUN puoliasi, mikäli tarvitaan
ja neuvottelemassa sopimuksista. Jo nyt voidaan paikallisesti sopia monista asioista. Vain
niistä tärkeimmistä, joissa yksittäisen jäsenen
on vaikea haastaa itselleen parhain mahdollinen sopimus työnantajan kanssa, ammattiliitot
käyttävät joukkovoimaa, ME-henkeä. Kukaan ei
pärjää yksin.
On hyvä muistaa, että mikään päätös tai uudistus ei ole yksinään hyvä tai huono. Jokainen katsoo sitä omasta näkökulmastaan ja antaa sille
oman merkityksensä. On vain valittava kaikista
vaihtoehdoista se, joka on tasapuolisin ja oikeudenmukaisin koskien laajempaa kokonaisuutta.
On katsottava hieman oman mukavuusalueensa
yli, jotta voi nähdä ratkaisujen hyvät puolet ja
on katsottava sisäänpäin, jotta voi nähdä sen aiheuttamat harmit omalle hyvinvoinnille.
On myös hyvä muistaa, että...
”Ilman omaa suunnitelmaa olet aina osa jonkun
toisen suunnitelmaa. Ellet ole tyytyväinen toteuttaessasi jonkun muun unelmia, pidä huoli,
että sinulla on omia.” -PositiivaritHyvää syksyä!
Kirsi Kuukkanen
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Ajankohtaista
edunvalvonnassa

Pääluottamusmiehen
palsta

Vuosikymmenten perinne keskitetyille työmarkkinaneuvotteluille ja kollektiiviselle sopimiselle on
vaaravyöhykkeessä
Kuluneen kesän ja syksyn kotimaan uutisointia
on värittänyt niin sanottu yhteiskuntasopimus,
jonka pääministeri Juha Sipilä yritti saada työmarkkinaosapuolet tekemään, jotta maan kestävyysvaje saataisiin korjattua ja kilpailukyky
parannettua. Eipä siitä mitään valmista tullut.
Sipilän virhe oli siinä, että hän toi ensimmäiseen
pöytään valmiin sopimuspaperin työehtojen heikennyksistä, jotka olisi pitänyt hyväksyä sellaisenaan. Eivät työntekijäjärjestöt voineet siihen
suostua.
Elokuussa yritys päästä uusiin neuvotteluihin
kariutui STTK:n puheenjohtaja Antti Palolan
mukaan erittäin kunnianhimoisen tavoitteen ja
työnantajapuolen passiivisuuden vuoksi.
Sopimuksettoman tilanteen seurauksena hallitus päätti yksipuolisesti heikentää palkansaajien
työehtoja ja rajoittaa sopimusoikeutta.
Se aikoo muun muassa leikata viikonloppu- ja
ylityökorvauksia, leikata julkisen sektorin pitkät
38:n päivän lomat 30:een päivään, muuttaa arkipyhät (loppiainen ja helatorstai) palkattomiksi
ja pakottaa sairastamaan ensimmäinen päivä
palkatta ja seuraavilta 2-9 päivältä saisi vain 80
prosenttia palkasta. Hallitus on ilmoittanut toimeenpanevansa uudistukset voimaan pakkolaeilla. Tavoite on, että mikä lainsäädännöllä määrätään, sitä ei työmarkkinapöydissä voi työ- ja
virkaehtosopimuksilla toisin sopia.
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Tämä sotii vahvasti suomalaista sopimusjärjestelmää vastaan. Lisäksi on todennäköistä, että
sopimusvapauden rajoittaminen on perustuslain
ja Suomea sitovien kansainvälisten sopimusten
vastaista.
Ammattiyhdistysliike ympäri maailman onkin
esittänyt tukensa meille suomalaisille palkansaajille.
Hallituksen on määrä saada lakimuutokset voimaan sen jälkeen, kun nykyiset työ- ja virkaehtosopimukset päättyvät 2017.
Tätä kirjoittaessani ovat palkansaajien paikalliset mielenilmaukset ja Helsingin suurtapahtuma jo pidetty. Toivottavasti sen vahva viesti on
kuultu hallituksessa ja se peruu aikomansa heikennykset, jotka koskevat erityisesti jytyläisiä
pienipalkkaisia naisvaltaisia aloja niin julkisella,
yksityisellä kuin kirkonkin sektorilla.
STTK on edelleen valmis jatkamaan neuvotteluja ja tämän lehden ilmestyessä on toivottavasti
päästy kaikkia osapuolia tyydyttävään sopimukseen.
Työntekijä on palkkansa ja lomansa ansainnut,
tsemppiä jokaiselle työn ääressä!
Aino Hirvonen
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Uusia kasvoja -palsta
Uusi luottamusmies ja
varaluottamusmies

kaupungin konsernipalveluissa (halo, kipala ja typa)
Moro! Olen Lauri Erma, 33-vuotias konsernipalvelujen tuore luottamusmies. Henkilöstöasiantuntijan vakanssini on Hallintopalvelukeskuksen rekrytointi- ja koulutus- ja kehittämispalveluissa, josta tällä
hetkellä olen käytännössä päätoimisena konsernihallinnon ja -palveluiden työsuojeluvaltuutettuna.
Tampereen kaupungilla olen ollut töissä kuutisen vuotta ja tänä aikana
työtehtäväni ovat paljolti liittyneet rekrytointiin, osaamisen kehittämiseen ja nyt työsuojeluvaltuutetun tehtävien myötä yhä enemmän
työelämän, työhyvinvoinnin, työturvallisuuden ja työprosessien kehittämiseen ja työyhteisön ongelmatilanteiden ratkaisemiseen. Missioni
onkin saada ihmiset tuntemaan olonsa turvalliseksi ja iloiseksi työskennellessään Tampereen kaupungilla!
Olen lisäksi kahden lapsen isä ja aviomies. Vapaa-aikaani kuuluu
perheen lisäksi hyvä musiikki, ympäröivän yhteiskunnan tarkkailu, (penkki)urheilu ja Tampereen
Tappara, luottamustoimet ja vapaaehtoistoiminta. Keräilen hyviä kirjoja, vanhoja rannekelloja ja
vinyylilevyjä. Tykkään hyvästä ruoasta & juomasta ja matkustamisesta, Rooman ollessa suosikkikaupunkini.
Uudet haasteet motivoivat minua ja siksi lähden suurella innolla ja uteliaisuudella Jytyn luottamusmieheksi ja toivon tapaavani Teitä jytyläisiä mahdollisimman paljon. Joukossa on voimaa!
Ystävällisin terveisin, Lauri Erma
Henkilöstöasiantuntija
Työsuojeluvaltuutettu (konsernihallinto ja –palvelut) Tampereen kaupunki
puh. 040 806 2608, sis. 38126, lauri.erma@tampere.fi

Moi! Työkseni kaupungilla teen sovellusasiantuntijan tehtäviä sisällönhallinnan ja viestinnän ohjelmien parissa.
Alun perin tulin palkanlaskentaan ja ennen nykyistä tehtävää olen
ollut esimiestenneuvonnassa henkilöstöasiantuntijana ja sovellusasiantuntijana henkilöstöhallinnon sovellusten parissa, lähinnä SAP HR.
Lisäksi toimin varatyösuojeluvaltuutettuna konsernihallinnossa ja
konsernipalveluissa.
Terveisin, Jarkko Koskinen
sovellusasiantuntija
puh. 040 806 2962, sis. 38458, jarkko.koskinen@tampere.fi

Jyty Tampere ry
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Ajankohtaista-palsta
Työsuojelun ajankohtaisasioita
Konsernihallinto
ja -palvelut

Muiden toimialueiden
kuulumiset

Taloushallinnon palvelukeskus, Hallintopalvelukeskus ja konsernihallinnosta siirtyvät työtehtävät ja työntekijät muodostavat 1.1.2016 alkaen
osaamiskeskus Kopparin. Henkilöstöä uudessa
osaamiskeskuksessa on hieman alle 300 työntekijää, ja uutta osaamiskeskusta johtaa Heli
Hirvelä. Pääosa osaamiskeskuksen henkilöstöstä
sijoittuu Tietotalolle.

Tampereen kaupungilla on taas ollut kesän aikana monta sataa kesätyöntekijää monissa eri
tehtävissä. Heitä perehdytettiin kesän alussa
kaupungin toimintatapoihin ja työturvallisuus oli
isossa osassa.

Konsernihallinnossa uudelleenjärjestellään hallinnon tehtäviä HAKE-projektin seurauksena.
Uuteen hallintoyksikköön sijoittuu n. 30 työntekijää. Yksikköä johtaa Kristiina Karppi. Yksikön
nimeä ei ole vielä päätetty.
Vuoden 2015 alusta tilaajaryhmästä konsernipalveluihin siirtyneet viranomaispalvelut muodostaa yhden palvelukeskuksen, jonka muotoutuminen jatkuu vielä mahdollisten uusien
toimintojen liittyessä siihen. Yksi iso kehittämisprojekti on Frenckellin asiakaspalvelupisteen
kehittyminen edelleen kohti ns. yhden luukun
periaatetta.

Viime syksynä toteutetusta Kunta10-työhyvinvointikyselystä saatiin tulokset alkuvuonna ja
niiden pohjalta yksiköiden piti laatia suunnitelma työhyvinvoinnin kehittämiseksi. Olen ilolla
huomannut, että toimialueilla ollaan todella ryhdytty toimenpiteisiin ja syksy 2015 toivottavasti
menee työhyvinvoinnin kehittämisen merkeissä.
Avi eli aluehallintovirasto jatkaa työsuojelutarkastuksiaan kaupungin eri yksiköissä ja toimipisteissä. Tarkastus on tärkeä osa kaupungin
ja valvovan viranomaisen yhteistyötä, jossa paikalla on aina työsuojeluvaltuutettu henkilöstön
edustajana.
Työsuojeluvaltuutettu toimii henkilöstön edustajana niissä toimielimissä, joissa päätetään
henkilöstön työhyvinvointiin ja työturvallisuuteen liittyvistä asioista. Jos mieltä askarruttaa
jokin asia, kannattaa ottaa rohkeasti yhteyttä
oman toimialueen työsuojeluvaltuutettuun!

Ystävällisin terveisin
Lauri Erma
Työsuojeluvaltuutettu
(konsernihallinto ja –palvelut)
Luottamusmies (konsernipalvelut)
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Ammatit
tutuksi
-palsta
TAMKin

julkaisukoordinaattorin
työviikko 24.–28.8.2015

Työhöni kuuluu erityisesti Tampereen ammattikorkeakoulu TAMKin julkaisusarjassa ilmestyvien julkaisujen koordinointi valmiista käsikirjoituksesta julkaisuksi. Toinen tärkeä tehtäväni on
vastata Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisutiedonkeruusta koulumme osalta.
Näiden töiden lisäksi tehtäviini kuuluu julkaisujen myynti ja markkinointi. Olen mukana
TAMKjournaalin toimituskunnassa ja julkaisen
päätoimittajan valitsemia artikkeleita verkkolehdessämme. Teen TAMK.nyt -lehteen julkaisunurkan, jossa esitellään uusia teoksiamme kaksi
kertaa vuodessa. Lehti on sidosryhmälehti ja sitä
tehdään koulumme Viestintäpalveluissa.
Perjantaina 21.8. sain kutsun Mediapolikseen
EloTV-opettajien kokoukseen kertomaan OKM:n
julkaisutiedonkeruusta ja julkaisujen kriteereistä. Päivä oli niin kiireinen, etten saanut työajalla
esitystäni valmiiksi. Valmistelin sunnuntaina esitykseni loppuun.
Viikko käynnistyi kuitenkin leppoisasti Mediapoliksessa, tunnissa onnistuin kertomaan millaiset julkaisut tuovat TAMKiin julkaisupisteitä ja
siten perusrahoitusta.
Loppupäiväksi siirryin työpisteeseeni TAMKin pääkampukselle Kuntokadulle. Sähköpostia
saan viikonlopun aikana nelisenkymmentä kappaletta. Päivittäin vastaan noin tunnin verran
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erilaisiin tiedusteluihin. Seuraavana työlistallani
oli kalenterin päivitys, tapaamisten sopimista,
matka-anomuksen tekoa ja lisää sähköpostin lukemista. Kotiin lähdin noin 16:30
Tiistaiaamuni käynnistyi jo ennen puolta kahdeksaa. Olin pyhittänyt aamupäivän julkaisuviitetietojen tarkastamiseen ja täydentämiseen.
Joudun tekemään aikamoista salapoliisin työtä
saadakseni tarvittavat tiedot kerättyä. Siksi tein
tiedonhakuja kokotekstitietokantoihin, viitetietokantoihin ja kävin erilaisten konferenssien
sivuilla etsimässä emojulkaisuja, koostan kotimaisten lehtien viitteet ja lähden niitä kirjastoon tarkistamaan. Kaikkia lehtiaineistoja ei ole
saatavilla verkosta. Kun tiedän lehden nimen eli
emojulkaisun, voin etsiä artikkelin. Artikkelien ja
muiden julkaisujen bibliografisten tietojen tallennus on tarkkaa työtä ja siinä on ehdottomasti
suurena apuna, että olen aiemmin ollut kirjastossa töissä ja luetteloinut aineistoa, hankkinut
sitä, opettanut tiedonhakutaitoja, ollut asiakaspalvelussa jne.
Puolen päivän aikaan minulla oli tapaaminen
seuraavaan julkaisutyöpajaan liittyen. Kokous oli
nopea ja tehokas. Pääsin vasta iltapäivällä lounaalle. Loppupäivä meni uuden julkaisun tekemisen aikataulutuksessa. Yritin sopia tapaamista
tekijän kanssa, mutta vielä ei onnistunut. Turun
amkista lähestyivät sähköpostitse, liitteenä tutkimuskysely, johon toivoivat vastausta. Nope-

7

asti vilkaisin ja totesin, että sille on varattava
parituntia aikaa ja vielä olisi saatava mukaan
tilastopuolen väkeä, jotta vastaukset saadaan
aikaiseksi.
Hälytys klo 14.55 puhelimessa: ilmoittaudu
joogaan. Istumatyön huono puoli on siinä, että
selkä ja hartiat ovat ihan jumissa koko ajan. Liikunta auttaa aika paljon. Pidän kovasti joogan
venytyksistä ja harjoituksista. Niistä on ollutkin
apua, ei ole tarvinnut jäädä enää sairauslomalle
lihaskramppien vuoksi :o) Klo 15:30 päätän lähteä kotiin.
Keskiviikon työpäivä käynnistyi puoli yhdeksän.
Hoidin kirjatilauksia, joita eräs iso kirjavälittäjä
oli lähettänyt hyvän nipun. Välittäjät tilaavat aineistot aina suoraan kustantajalta tai julkaisijalta. Seuraavaksi oli vuorossa myytyjen teosten
laskutustietojen lähettämistä taloushallintoomme. Sähköposti syytää uutta meiliä kokoajan ja
osaan on reagoitava nopeasti. Koordinoin TAMKin julkaisusarjassa ilmestyvien julkaisujen asiat. Julkaisutoimikunta antaa julkaisuluvat teoksille, joita tekijät eli opettajat, henkilökunta sekä
hanke- ja projekteissa työskentelevät esittävät
julkaistavaksi. Ennen kesälomaa olin tehnyt uuden julkaisuehdotuslomakkeen, joka vaati vielä
korjauksia laatusihteerin ja tilastoväen avustuksella. Julkaisuehdotuksia olikin tullut useita.
Vaikka teoksille ei ole vielä julkaisulupaa, niin
aloin jo valmistelemaan tarvittavia toimenpiteitä niiden osalta. Keskeinen tieto on määritellä
milloin julkaisun pitää olla valmis, sillä sen mukaan on arvioitava monen ihmisen aikatauluja.
Kaikkiin ehdotuksiin pitää perehtyä ja miettiä
parhaat mahdolliset tavat toteutukseen ja laatia
aikataulu tekijöille. Tärkeää on myös selvittää,
mitä tekijä itse odottaa teokseltaan, kenelle se
suunnataan, kuka on lukija/ostaja jne. Työ käynnistyy sopimalla tapaamisesta tekijän tai tekijäryhmän kanssa. Tapaamisissa kartoitetaan mitä
julkaisulta odotetaan. Suunnitelmat ovat joskus kovin epärealistisia, jolloin on tärkeää, että
kaikki tietävät mitä pitää tehdä, koska ja kuka
vastaa mistäkin vaiheesta. Teen monen teoksen
osalta yhtä aikaa aikataulutusta, rahoituksen
selvittämistä, mietin taittajia ja alustavasti kyselen heidän aikataulujaan, milloin he pystyvät
ottamaan mitäkin työtä vastaan.
Keskiviikkopäivä meni aivan hujauksessa ja
piti sisällään paljon asioita, jotka nytkähtivät
hieman eteenpäin. Mikään asia ei käytännössä
valmistunut kokonaan heti, vaan työni luonteen
vuoksi useimpia asioita ei voi millään tehdä ker-
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ralla valmiiksi. Monet asiat kun ovat riippuvaisia
muistakin ihmisistä. Päivä oli hyvä päättää siinä
neljän maissa.
Torstaiaamuna työpäiväni alkoi jo klo 7. Tulin
aikaisin, koska minulla oli pikapalaveri esimieheni kanssa klo 8. Kävimme läpi TAMKin vastaukset alkuviikosta tulleeseen kyselyyn. Kokouksen
jälkeen oli sähköpostin lukua ja niihin vastaamista. Päivä meni omia polkujaan erilaisten
dokumenttien lukemisessa. Selvitin myös messutapahtumien aikatauluja ja varasin videoneuvottelutiloja tuleviin kokouksiin. Loppupäivän
perehdyin keväällä aloitettuihin ja nyt syksyllä
valmistuvien teosten tilanteeseen ja lähetin kalenterikutsuja kirjoittajille, joiden kanssa täytyy
käydä tilannetta läpi kasvotusten. Aloin valmistella syyskuussa pidettävää julkaisutoimikunnan
kokousta. Uudet julkaisuehdotukset ja niiden
liitteenä olevat käsikirjoitukset pitää toimittaa
hyvissä ajoin ennen kokousta, jotta osallistujille
jää riittävästi aikaa perehtyä niihin ja kommentoida esityksiä. Lähetin useamman tiedustelun
liittyen julkaisuun tulevien valokuvien tekijänoikeuksiin. Tekijät eivät aina muista, ettei netistä
voi kopioida kuvia noin vaan ja liittää niitä omiin
julkaisuihin. Lähdin töistä kolmelta.
Perjantaiaamuna töissä klo 7:30. Muitakin aamunvirkkuja oli saapunut, ehkä monet lähtevät
mökeilleen viikonlopuksi tai haluavat ottaa ylityötuntejaan perjantaisin pois. Minäkin ajattelin
lähteä aikaisemmin ja ottaa edellisen sunnuntain
parituntia pois, vaan eihän se onnistunut, sain
vain tunnin vähennettyä. Työssäni on se hyvä
puoli, että voin itse vaikuttaa siihen, mitä milloinkin teen. Tulos on ehdottomasti parempi jos
mieli ja fiilis on kohdillaan. Päätin tehdä syksyn
Helsingin kirjamessujen aineistolistan valmiiksi,
eli valinnan siitä, mitkä teokset laitetaan esille.
Laadin muutaman kustannussopimusluonnoksen
teoksille, joille oli annettu julkaisulupa ennen kesälomaa.
Kaiken kaikkiaan viikko oli melko rauhallinen,
vaikka se pitikin sisällään paljon pientä sälää ja
säätöä. Monia asia eteni hyvään malliin ja siitä
sitten jatkettiin seuraavalla viikolla.
http://www.tamk.fi/web/tamk/julkaisutoiminta
http://tahtijulkaisut.pikakirjakauppa.fi/
http://tamkjournal.tamk.fi/
http://www.e-julkaisu.fi/tamk/nyt/2015/01/
Tiina Kenttälä-Koivumäki
julkaisukoordinaattori
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Tervehdys taas.
Kesä tuli ja meni. Vähän oli kosteeta ja emännän piti pestä meikää monta kertaa päivässä,
kun tassut kurastu ihan hirveesti. Juuh… ihan oikein arvattu. Taas se meni tekemään keksinnön.
Nyt vuorossa on ihmisvauvojen body, jonka se
laittaa mulle, kun mä oon märkä. Vähän niinku kuivauspuku. Musta vähän tuntuu siltä, että
se on tyttöjen rätti. Ensinnäkin siinä on punasia
raitoja. On siinä sinisiä ja keltasiakin. Jotenkin
musta vaan tuntuu siltä… varsinkin kun emäntä
ja mummu naureskelee omituisesti, kun se on
mun päällä. Kattokaa ny, tossa kuvassa se on.
Vattan kohdalta se on aika löysä, mutta onneks
sitä ei tarvitse julkisesti käyttää.
Muuten ei ollu kyllä keleissä valittamista, vaikka ihmiset on tosi usein valitellukin, että on viileetä ja satelee. Ei ne mua tai mun emäntää niin
kauheesti rassaa. En oikein tykkää kovista helteistä, ne ottaa niin koville. Siis sekä henkisesti
(lue: kaadetaan iso kastelukannullinen vettä niskaan… väittävät, että se viilentää ja siksi tekevät niin… selitys sekin) että fyysisesti eli löhöilen
vaan reporankana. Vaihdan mää paikkaa aina
välillä. Niin ja syön ribsejä. Ne on sitten jäädytettynä hyviä viilentään... sen minuutin verran,
mikä mulla menee semmosen syöntiin ”virn”.
Sain muuten uusia kavereitakin tässä kesän aikana. Semmoset ihmiskaverit tällä kertaa. Kaks
poikaa, toinen on viis vuotias ja toinen seittemän. Mä kävin niillä kylässäkin ja opetin ne rapsuttamaan. Fiksuja tyyppejä, ne oppi muuten tosi
nopeesti. Oon pitäny niille pari kertausharjotusta,
kun ollaan nähty muutaman kerran tuolla pihalla.
Eikä poikien äitikään hassumpi rapsuttaja ole.
Olin tässä yksi päivä mummun partsilla ihan kaikessa rauhassa yhdellä tuolilla istuskelemassa ja
mietiskelin niitä näitä. Ja sitten yhtäkkiä sain ihan
hirveen sätkyn, kun joku ötökkä lensi mun ohi.
Mä hyppäsin äkkiä partsin toisella puolella olevalle sohvalle sitä pakoon. No eikös vaan Mummu ja

Jyty Tampere ry

emäntä nähny sen… Ne sano, että mä oon lentävä koira. Ne kyllä löytää nimiteltävää joka paikasta. Sitten kun mä kastun, niin mä oon MärkäMake tai Kura-Kaapo. Kun mulla on kiire, niin mä
nousen takajaloilleni ja juoksen kahdella käpälällä. Mangustiks sillon nimitellään. Välillä kiireissäni
mä meen vaan nopeesti ja emäntä sanoo aina,
että ”ei sulla oo matalalentolupakirjaa” ja käskee
rauhottuun. Miten mulla vois olla aikaa hidastaa,
kun kavereitten viestejä on niin kamalasti ja pitää
ehtiä ne kaikki lukemaan ja ”peukuttamaan” meidän koiruuksien Facebookissa eli kaikkien puitten ja puskien juurilla. Ja mä tosiaankin tarkotan
kaikkien. Kyllä on nimmarimehussa säästelemistä, kun on niin kauheet määrät päivityksiä, mitä
pitää kommentoida. Välillä se käy ihan työstä.
Mä sain muuten uuden ”serkun”. Emännän veljellä on Eetu –niminen koira. Eetu on nyt 6 kk
vanha eli ihan napero. Se on kuulemma Irlannin
setterin ja jonku toisen setterin sekotus. Se on
aika iso ja jos suoraan sanotaa, niin vähän hönö.
Mä menin mummulassa tuolien takaa (ja siellä
on muuten aika paljon tilaa) eikä se meinannu
osata mennä. Ensin se vaan pysähty, peruutti
ja tuli toista kautta mua vastaan. Kyllä se sitten
hoksas, että kannattaa mennä vähä pienemmällä vauhdilla, niin sitten ehtii kääntyä sinne tuolien taakse ja se pääsee samaa reittiä kun meikäkin. Emäntä muuten keksi Eetulle tosi kuvaavan
lempinimen: Heka Honkkeli. Eetulla on pitkät
tassut eikä se oikein haltsaa niitä. Ihan hauska
tyyppi sinänsä. Onneks se väsyy vielä nopeesti
eikä jaksa touhottaa koko aikaa.
Nyt kun syksy alkaa niin on kivaa kun on pudonneita lehtiä ja muuta semmosta. Hajut muuttuu ihan erilaisiksi ja taas on ihan uudenlaista
luettavaa ja tutkittavaa. Mummulan ompot kypsyy ja niitä saa maistella. Nyt vaan täytyy pitää
silmällä, että oravat ei mene tappelemaan taas
mummun luumupuuhun. Mun pitääkin mennä
tästä vahtiin niitä kurreja.
Aku
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Senioritoiminta
Seniorit tapasivat kesätauon jälkeen syyskuun
alkupuolella. Iloinen puheensorina täytti jälleen
aluetoimiston, kun vaihdoimme kilvan kesän kuulumisia. Keskustelu kävi vilkkaana myös ideoidessamme syksyn toimintaa. Tänä syksynä luvassa
on mm. kulttuuria, hyvinvointia ja tietokilpailu
sekä kädentaitoja. Saamme opastusta tallukan tekemiseen. Mielenkiintoista! Tallukan saloihin meitä
johdattelee seniorijäsenemme. Syksyn toiminnan
kruunaa pikkujoulut joulukuun alkupuolella.
Emme voineet myöskään välttyä menneen kesän sääkeskustelusta. Kesäsää on varmaan ollutkin yleisin puheenaihe ihmisten kohtaamisissa. Pohdiskelimme myös, millainen tuleva talvi
on, onko leuto vai saammeko lumisen pakkastal-

ven. Sääkeskustelu johdattikin meidät sopivasti
kasvimaan hoitoon. Saimme maistiaisia erittäin
terveellisestä lehtikaalista. Lehtikaali olikin meille useimmille uusi tuttavuus.
Yhdistyksen kannatusjäsenet, lämpimästi tervetuloa mukaan toimintaamme! Laita minulle
sähköpostiosoitteesi, jos haluat tietoa toiminnastamme, niin liitän sinut sähköpostijakelulistaan. Voit tulla tapaamisiin ja osallistua tapahtumiin silloin kun sinulle sopii. Kotiin lähdimme
virkistyneenä ja energisinä odottaen jo seuraavaa tapaamistamme.
Tuula Jaskari-Malinen
tuula.jaskarimalinen@saunalahti.fi

Tapahtumakalenteri

Tuttuun tapaan jäsenetuna leffalippuja
Jäsenet saavat lunastaa Finnkinon leffalippuja jäsenhintaan 5€/kpl (max. 2 kpl/jäsen).
Syksyn aikana leffalippujen jakoajat ja -paikat ovat jäsenten toiveesta hieman lisääntyneet
eli leffaliput tulee varata nettisivujen kautta ja maksaa lunastaessa tasarahalla.
Lunastusajat ja -paikat:
to 29.10. klo 16.30–19.00 Yhdistyksen toimistolta jäsenillan aikana
ti 17.11. klo 13.00–17.30 Yhdistyksen toimistolta
to 19.11. klo 15.30–16.00 opintotoimisto B1-15 (Sirpa Nieminen)
ma 23.11. klo 15.00–15.30 Frenckellin palvelupiste (Marjo Virtanen)
ma 23.11. klo 15.45–16.15 Tietotalon aula (Kirsi Kuukkanen)
to 3.12. klo 16.30 alkavan syyskokouksen jälkeen Willa Violassa
Huomaattehan, että 19.11. ja 23.11. voidaan lunastaa vain ennalta varattuja lippuja!
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Kutsu Jyty Tampere ry:n

syyskokoukseen
Aika

Torstai 3.12.2015 klo 18.00

Paikka

Kahvila & Ravintola Willa Viola, Tampellan esplanadi 4, Tampere

Tarjoilu

Klo 16.30 –17.00

Luento

Oivalluttaja Sirkka Santapukki aiheenaan ”Positiivisuus ja terveys”
ennen kokousta klo 17.00–18.00

Kokouksen asiat
1. Vahvistetaan jäsenmaksut vuodeksi 2016 huomioon
ottaen 8 §:n säännökset.
2. Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien
sekä muiden luottamustehtävien mahdolliset palkkiot ja matkakustannusten
korvausperusteet vuodeksi 2016.
3. Vahvistetaan vuoden 2016 talousarvio ja toimintasuunnitelma.
4. Valitaan hallituksen puheenjohtaja toimikaudeksi 2016 -2017.
5. Vahvistetaan hallituksen jäsenmäärä.
6. Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet sekä näiden henkilökohtaiset
varajäsenet toimikaudeksi 2016 -2017.
7. Valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja tarkastamaan vuoden
2016 tilejä.
8. Valitaan tarvittaessa jäsenyhdistyksen edustajat ja riittävä määrä
varaedustajia Jytyn sen vaalipiirin kokoukseen, johon yhdistys kuuluu.
9. Käsitellään jäsenaloitteet ja hallituksen vastaukset niihin.
10. Päätetään muista kokoukselle esitetyistä asioista huomioon ottaen
yhdistyslain 24 §:n määräykset.
Tervetuloa!
Hallitus
Tarjoilun vuoksi ilmoittautumiset 16.11.2015 mennessä yhdistyksen kotisivuilla
http://jytytampere.jytyliitto.net tai puhelimitse yhdistyksen toimistoon (03) 212 0269.

				

TEKNISTEN ALAOSASTON VUOSIKOKOUS
AIKA

Keskiviikko 11.11. klo 16.30.

PAIKKA

Jyty Tampere ry:n toimisto, Hämeenkatu 5 A, 5. krs

KOKOUKSEN ASIAT
Valinnat toimikaudeksi 2016–2017
•

alaosaston puheenjohtajan valinta

•

vahvistetaan alaosaston johtokunnan jäsenmäärä

•

alaosaston johtokunnan jäsenten valinta

Alaosaston ehdokkaiden valinta yhdistyksen hallitukseen toimikaudeksi 2016–2017
•

alaosaston ehdokas yhdistyksen puheenjohtajaksi

•

alaosaston ehdokkaat yhdistyksen hallitukseen

•

vahvistetaan alaosaston toimintakertomus vuodelta 2015

•

vahvistetaan toimintasuunnitelma vuodeksi 2016

•

käsitellään jäsenaloitteet ja johtokunnan vastaukset niihin

•

päätetään miten kokouskutsu julkaistaan, huomioon ottaen 6 §:n määräykset

Lisäksi

Muut mahdolliset asiat
Ilmoittautumiset 6.11. mennessä: marjo.virtanen@tampere.fi, gsm 040 5198 659
Tervetuloa!
Alaosaston johtokunta
Teknisten alaosastoon kuuluvat jäsenet työskentelevät seuraavilla työpaikoilla Tampereen
kaupunkikonsernin palveluksessa: Kaupunkiympäristön kehittäminen, Maankäytön suunnittelu, yleisten alueiden suunnittelu, rakennuttaminen ja kunnossapito ja valvonta, katutilavalvonta ja pysäköinninvalvonta, joukkoliikenne. tuki- ja asiakaspalvelu (toimistopalvelut, talouspalvelut, henkilöstöasiat ja Palvelupiste Frenckell) Viranomaisyksiköt: rakennusvalvonta,
ympäristönsuojelu ja kaupunkimittaus, Tampereen Vesi, Tilakeskus, Infratuotanto (suunnittelupalvelut, katu- ja vihertuotanto ja auto- ja konekeskus), Tullinkulman Työterveys, Aluepelastuslaitos, Tampereen Sähkölaitos ja Tampereen kaupunkiliikenne

ALAOSASTO SENTTERIN VUOSIKOKOUS
AIKA

keskiviikko 11.11.2015 klo 16.30

PAIKKA

Ravintola Huviretki, Cumulus Koskikatu

KOKOUKSEN ASIAT
Valinnat toimikaudeksi 2016–2017
•

alaosaston puheenjohtajan valinta

•

vahvistetaan alaosaston johtokunnan jäsenmäärä

•

alaosaston johtokunnan jäsenten valinta

Alaosaston ehdokkaiden valinta yhdistyksen hallitukseen toimikaudeksi 2016–2017
•

alaosaston ehdokas yhdistyksen puheenjohtajaksi

•

alaosaston ehdokkaat yhdistyksen hallitukseen

•

vahvistetaan alaosaston toimintakertomus vuodelta 2015

•

vahvistetaan toimintasuunnitelma vuodeksi 2016

•

käsitellään jäsenaloitteet ja johtokunnan vastaukset niihin

•

päätetään miten kokouskutsu julkaistaan, huomioon ottaen 6 §:n määräykset

Lisäksi

Muut mahdolliset asiat
Ilmoittautumiset 29.10.2015 mennessä: kirsi.kuukkanen@gmail.com
Tervetuloa!
Alaosaston johtokunta
Alaosasto Sentteriin kuuluvat jäsenet työskentelevät seuraavilla työpaikoilla Tampereen kaupunkikonsernin palveluksessa: konsernihallinto (Hallinto- ja talousryhmä, Tilaajaryhmä, Sisäinen tarkastus, Kaupunkikehitysryhmä), Toisen asteen koulutus, Konsernipalvelut (Kipala, Halo,
Typa), Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut (kirjastot, museot, nuorisopalvelut, kaupunginorkesteri,
työväenopisto, liikuntapalvelut, Sara Hildenin taidemuseo), Varhaiskasvatus ja perusopetus

ALAOSASTO PirTan VUOSIKOKOUS
AIKA

Torstai 12.11.2015 klo 16.30

PAIKKA

Jyty Tampere ry:n toimisto, Hämeenkatu 5 A, 5. krs

KOKOUKSEN ASIAT
Valinnat toimikaudeksi 2016–2017
•

alaosaston puheenjohtajan valinta

•

vahvistetaan alaosaston johtokunnan jäsenmäärä

•

alaosaston johtokunnan jäsenten valinta

Alaosaston ehdokkaiden valinta yhdistyksen hallitukseen toimikaudeksi 2016–2017
•

alaosaston ehdokas yhdistyksen puheenjohtajaksi

•

alaosaston ehdokkaat yhdistyksen hallitukseen

•

vahvistetaan alaosaston toimintakertomus vuodelta 2015

•

vahvistetaan toimintasuunnitelma vuodeksi 2016

•

käsitellään jäsenaloitteet ja johtokunnan vastaukset niihin

•

päätetään miten kokouskutsu julkaistaan,
huomioon ottaen 6 §:n määräykset

Lisäksi

Muut mahdolliset asiat

Ilmoittautumiset 2.11.2015 mennessä: nina.hovila@pshp.fi
Tervetuloa!
Alaosaston johtokunta
Alaosasto PirTaan kuuluvat jäsenet työskentelevät seuraavilla työpaikoilla: Pirkanmaan
sairaanhoitopiiri, Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK), Yksityiset työnantajat

SOTEN ALAOSASTON VUOSIKOKOUS
AIKA

Torstai 19.11.2015 klo 17.00

PAIKKA

Koskipuiston Huviretki

KOKOUKSEN ASIAT
Valinnat toimikaudeksi 2016–2017
•

alaosaston puheenjohtajan valinta

•

vahvistetaan alaosaston johtokunnan jäsenmäärä

•

alaosaston johtokunnan jäsenten valinta

Alaosaston ehdokkaiden valinta yhdistyksen hallitukseen toimikaudeksi 2016–2017
•

alaosaston ehdokas yhdistyksen puheenjohtajaksi

•

alaosaston ehdokkaat yhdistyksen hallitukseen

•

vahvistetaan alaosaston toimintakertomus vuodelta 2015

•

vahvistetaan toimintasuunnitelma vuodeksi 2016

•

käsitellään jäsenaloitteet ja johtokunnan vastaukset niihin

•

päätetään miten kokouskutsu julkaistaan,
huomioon ottaen 6 §:n määräykset

Lisäksi

Muut mahdolliset asiat
Ilmoittautumiset 12.11.2015 mennessä: tarja.rantanen@tampere.fi
Tervetuloa!
Alaosaston johtokunta
Soten alaosastoon kuuluvat jäsenet työskentelevät seuraavilla työpaikoilla: Avopalvelut,
Kotihoito ja asumispalvelut, Sairaala- ja kuntoutuspalvelut

Mitä tuli tehtyä.

Kuva: Jaana Viinikka

Arotuulen laulu
Vauhdikasta menoa riitti tämän vuotisen Nokian kesäteatterin musiikkinäytelmässä Arotuulen
laulu. Uljaat hevoset ja komeat venäläiset kasakat saapuivat vauhdilla näyttämölle nostaen katsojien sykettä. Saimme nauttia lämpimässä kesäsäässä näyttelijöiden tasokkaista suorituksista
ja musiikista. Mukana oli George de Godzinskyn
musiikkia sekä näytelmään varta vasten sävellettyä musiikkia. Aivan loppumetreillä saimme
sadetta niskaan, mutta se ei pahemmin haitannut esityksen vauhdikasta menoa.
Musiikkinäytelmä Arotuulen laulu pohjautuu
vanhaan Kuisma ja Helinä–runoelmaan. Tapahtumat perustuvat Venäjän vallan aikaan 1880-luvulle. Hämäläisessä maalaiskylässä, Sankolan
talossa elämä järkkyy, kun kasakat hevosineen
tulevat pitämään järjestystä pitäjässä. Kasakoita
johtaa itsevarma kasakkapäällikkö Kuisma. Sankolan talossa asuva orpotyttö Helinä (Inna Tähkänen) rakastuu Kuismaan. Helinään oli myös
rakastunut isäntärenki Isma (Juha Oksanen).
Kolmiodraamalta ei voitu välttyä.
Syksyn tullen kasakat lähtivät, mutta jättivät
jälkeensä monia rikottuja sydämiä ja pahempaakin. Kuisma tapetaan ja Helinä hukuttautuu.
Hevosilla oli iso rooli näytelmän kulussa. Tuomas Peltonen Kuisman roolissa oli selkeästi ollut
ennenkin ratsun selässä. Niin taitavasti hän käsitteli uljasta ratsuaan.
Näytelmään oli lisätty koivuasuisia nuoria naisia,
jotka ilmaantuivat aina välillä eri suunnista laulamaan ja tanssiman. Rauhallinen liikehdintä tasapainotti mukavasti muuten vauhdikasta menoa.
Kulttuuriterveisin
Tuula Jaskari-Malinen

Jyty Tampere ry
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Mitä tuli tehtyä.
Room Escape 28.6.
Iloisia katseita, jännittyneitä hymyjä,
adrenaliinipitoista odotusta, tiimityötä sekä
yhteenkuuluvuuden tunnetta ja
mahtavat fiilikset jälkeenpäin.

Iloinen katse muodostui jo kävellessä Keskustorin laidalla sijaitsevan talon rappusia ylös. Päivän hyötyliikunta täyttyi hissittömässä talossa
ja ylös päästessä tuli onnistumisen fiilis: pystyin
siihen! Kyseessä oli tosin kolmas kerros, mutta
elämän pienistä asioista iloisuus muodostuu.
Jännittyneet hymyt taas sai aikaan tieto, että
pian pääsemme kokeilemaan maailmalla tunnettua, suosittua ja Suomessa melko uutta aktiviteettia, joka on suunnattu nimenomaan yli
12-vuotiaille. Tiedossa oli siis jotain uutta, johon
jaksaa aikuinenkin perehtyä yhdessä teininsä
kanssa tai innostua työporukalla. Miksei tietenkin myös ystävien tai pariskuntien kesken.
Room Escapessa on tarkoituksena tunnin aikana päästä huoneesta ulos loogisen päättelyn ja
tiimityön keinoin. Huoneissa ei ole mitään voimaa, ketteryyttä tai kiipeämistä vaativia taikka
vaarallisia tai pelottavia tilanteita. Kuitenkin adrenaliini lähtee huokumaan viimeistään ensimmäisen vihjeen tullessa kymmenen minuutin
jälkeen. Vihjeitä saa kymmenen minuutin välein
päästäkseen pelissä eteenpäin. Huoneessa on
jatkuva videovalvonta ja sieltä pääsee tarvittaessa ulos välittömästi.
Tällä kertaa emme onneksemme tarvinneet
välitöntä poistumista, mutta saimme henkilökunnan äimistymään taidoillamme. Olimme en-
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simmäisen kerran ovesta ulkona alle viidessä
minuutissa. Tosin se ei tainnut olla tarkoitus, ja
peli jatkui.
Kolmesta ryhmästä yksi selvisi viime hetkillä ulos huoneesta ja kaksi muuta ryhmää jäi
lukkojen taakse. Henkilökunta tuli välittömästi ajan päätyttyä avaamaan oven, jonka takaa
innostus pursui varmasti jo ovenraoista pihalle
ennen meitä. Jo tämä varmasti kertoo, etteivät
pääteltävät tehtävät olleet itsestäänselvyyksiä
ja ajatusten pallottelu sekä uusien ajatusratojen
löytyminen tiimissä sekä itsensä haastaminen
tähän oli tärkeää.
Tätä kaikkea tarjosi Room Escape kesäkuun
lopulla Jyty Tampereen toimesta. Ennen pelihuoneisiin siirtymistä kävimme ryhmien kanssa,
naposteltavan äärellä, läpi ammattiliiton tarkoitusta ja merkitystä yksittäisen ihmisen elämässä elämäntilanteesta riippumatta. Ammattiliitto
turvanaan tilanteessa kuin tilanteessa ihmisillä
on juurikin samat tunnelmat kuin pelatessamme: iloiset katseet, jännittyneet hymyt, adrenaliinipitoinen odotus, tiimityö sekä yhteenkuuluvuuden tunne ja mahtavat fiilikset jälkeenpäin.
Kokonaisuudessaan hurjan hieno tapahtuma,
suosittelen lämpimästi!
Ida Pennanen
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Tulevia jäsentapahtumia
Hemmottelukasvohoito

Hemmottelu
jalkahoito

Hämeen Kosmetologikoululla, Hämeenkatu 24
tiistaina 20.10.2015 klo 16.30

Hämeen Kosmetologikoululla, Hämeenkatu 24
tiistaina 2.12.2015 klo 16.30

Hoitona peruskasvohoito ja halutessasi lisänä
ampullihieronta (normaali tai balilainen).

Hoitona perusjalkahoito ja halutessasi lisänä kynttiläöljyhieronta tai kulmien värjäys ja muotoilu.

Ilmoittautuminen 16.10. mennessä sekä
maksu 5 € yhdistyksen tilille: Handelsbanken
FI14 3131 3001 8500 64. Eräpäivä 16.10.2015.

Ilmoittautuminen 25.11. mennessä sekä
maksu 5 € yhdistyksen tilille: Handelsbanken
FI14 3131 3001 8500 64. Eräpäivä 25.11.2015.

Molemmille hemmottelukerroille mahtuu mukaan 15 ensimmäiseksi ilmoittautunutta. Ilmoittautuminen sulkeutuu, kun määrä on täynnä. Hemmotteluiltoja pidetään useampi vuodessa, mikäli
kiinnostusta riittää. Jäsen voi osallistua hemmotteluiltaan kerran vuodessa, jotta jokaisella on
mahdollisuus päästä mukaan.
Ilmoittautuminen kotisivulla jytytampere.jytyliitto.net

Hämeen
Kosmetologikoulu
tarjoaa Jyty
Tampere ry:n
jäsenille:
Yhdistyksen jäsenkorttia näyttämällä saa kaikki normaalihintaiset hoidot ja tuotteet -10 %.
Lisäksi saa kanta-asiakaskortin, johon kaikki hoito- ja tuoteostokset kerryttävät 5 % bonusta.
Kannattaa käydä!
http://www.hamkk.fi/opiskelijahoitola

Jyty Tampere ry
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Tulevia jäsentapahtumia
ROOM ESCAPE
-huonepakopeli
Lähde mukaan hauskaan, älynystyröitä hierovaan
huoneesta pakenemispeliin.
JÄSENISTÖN peli-illat ovat tiistaina 20.10., 17.11. ja 15.12. klo 17.00.
Paikalla tulee olla 10–15 minuuttia ennen pelin alkua.
Normaali peli maksaa osallistujamäärästä riippuen 20–25 €/hlö. Jytyn jäsenhinta näille peli-illoille
on 10 €/jäsen. Pelissä voi olla mukana 2–6 henkeä. Voit ilmoittautua siis yksin tai voit ilmoittaa
myös kaverisi. Jokainen pelaaja tulee ilmoittaa erikseen, ei siis lisätiedoissa.
ILMOITTAUTUMINEN nettisivujen kautta
20.10. peli-iltaan viimeistään 15.10.
17.11. peli-iltaan viimeistään 9.11.
15.12. peli-iltaan viimeistään 7.12.
Maksu 10 € yhdistyksen tilille viimeistään em. ilmoittautumispäivää seuraavana päivänä:
Handelsbanken FI14 3131 3001 8500 64.
Ilmoittautuminen kotisivulla jytytampere.jytyliitto.net

Peli-idea on yksinkertainen!
Sinut suljetaan ryhmäsi (2–6 henkeä) kanssa huoneeseemme,
josta on vain yksi tie ulos. Aikaa ulospääsemiseksi on vain 60
minuuttia. Haasta itsesi ja testaa havainnointikykyäsi pulmien
täyteisessä huoneessamme. Unohda ulkomaailma ja taistele
aikaa vastaan! Pelipaikka sijaitsee Tampereen keskustassa.
Ilmoittautuneille lähetetään sähköpostitse saapumisohjeet.
Pelisäännöt:
1. Ryhmällänne on 60 minuuttia aikaa paeta huoneesta pulmia ratkaisten.
2. Ette tarvitse fyysistä voimaa, ketteryyttä tai rohkeutta pelin voittaaksenne.
Huoneen sisällä ei ole mitään pelottavaa.
3. Kiipeily ja huonekalujen siirtely on kiellettyä.
4. Joudutte haastamaan perinteisen ajattelutapanne, tutkimaan ympäristöänne ja
pelaamaan yhteen ryhmänä.
5. Huoneesta ei saa ottaa mitään mukaan, vaikka onnistuisitte pakenemaan!
6. Kaikenlainen kuva- ja videotaltiointi on ehdottomasti kiellettyä. Huoneessa on videovalvonta.
7. Mikäli pulmat tuntuvat liian hankalilta, on ryhmän mahdollista saada vinkkejä
kerran 10 minuutissa pelin ajan.
8. Vaikka huoneen ovi laitetaan lukkoon, aukeaa se molemmilta puolilta hätätilanteessa.
Lisätietoja http://roomescape.fi
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Sorin Sirkuksen 30-vuotisjuhlashow

LAS NECALAS

Sorin Sirkuksen joulushow LAS NECALAS on tänä vuonna samalla Sorin Sirkuksen
30-vuotisjuhlanäytös, joten luvassa on casinon täydeltä glamouria, säihkettä ja säpinää.

Olemme varanneet lippuja
sunnuntain 22.11.2015 klo 14 näytökseen
Jäsenhinta on 7,50€. Jäsenhintaan voi lunastaa myös lipun jäsenen perheen lapsille (ja lapsenlapsille). Lasten ikäraja 15v. Muiden kuin jäsenten (yli 15-vuotiaiden) lipun hinta on 23€.
Ilmoittautumiset 27.10.2015 mennessä nettisivujemme jytytampere.jytyliitto.net kautta ja maksu
yhdistyksen tilille: Handelsbanken, tilinumero FI14 3131 3001 8500 64. Eräpäivä 27.10.2015.
Tervetuloa viihtymään Sorin sirkukseen yhdessä muiden jytyläisten kanssa!

Jyty Tampere ry
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Tulevia jäsentapahtumia
Yhdistyksen jäsenilta, tule mukaan hemmoteltavaksi!
Yhdistyksen syksyn jäsenilta järjestetään
torstaina 29.10.2015 klo 16.30 - 19.00
Yhdistyksen toimistolla, Hämeenkatu 5A, 5.krs.
Jäsenillan teemana on tällä kertaa hemmottelu.
Paikalla on nonstop-esittelijöitä mm. seuraavista tuotteista.
Me&I -naisten (ja lasten) vaatteet
EveLace -alusvaatteet
Tupperware -astiat
Oriflame -kosmetiikka
laukut ja lompakot
käsintehdyt korut ja kortit
FM-hajuvedet, kosmetiikka ja kahvituotteet

Pääsette tutustumaan tuotteisiin, kokeilemaan
ja kyselemään. Voitte halutessanne myös tilata
tuotteita, osa tuotteista on saatavilla myös heti
mukaan.
Lisäksi nautimme cocktailpaloja hyvässä seurassa ja illan aikana on myös tarjoilla kivoja
yllätyksiä. Jäsenillassa voi keskustella myös
luottamusmiesten ja yhdistyksen toimihenkilöiden kanssa sekä lunastaa jäsenetuna leffalippuja (5€/kpl, max. 2kpl).

Lähde Sentterin alaosaston mukaan
Tampere-taloon Iloiseen joulukonserttiin
maanantaina 14.12.2015 klo 19

FINLANDERS &
7 SEINÄHULLUA VELJESTÄ
Joulupuu on rakennettu, joulu on jo ovella...varma joulun merkki jo 11. kertaa on Iloinen Joulukonsertti!
Virittäytymistä jouluun on vaikea kuvitella ilman
Iloista Joulukonserttia - svengaavaa musiikkia,
hyppysellinen teatteria, ajankohtaisia tarinoita
ja hillitöntä sketsiviihdettä. Luvassa on jälleen
täydellinen showpaketti, jossa uusi ja vanhempi joulumusiikki paiskaavat kättä. Astu iloiseen
joulumaailmaan ja tule katsastamaan, mitä mielenkiintoista on keksitty tähän vuoteen!
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Lavalla loistavat ansioituneet ilon lähettiläät ja
musiikin ammattilaiset Jussi Lammela, Aarne
Hartelin, Kari Lehtomäki, Lasse Paasikko, Timo
Pelander, Pasi Ketola, Seppo Korjus, Risto Purhonen, Raimo Smedberg, Arto Hyötyläinen ja Reijo
“Takku” Ylinen.
Alaosastotapahtumiin jäsenen omavastuu on 5€.
Maksu yhdistyksen tilille Handelsbanken
FI14 3131 3001 8500 64 viimeistään 30.10.2015.
Ilmoittautumiset nettisivujen kautta.
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Tulevia jäsentapahtumia

Oopperamatka
Helsinkiin 21.5.2016

Pariisin oopperassa tapahtuu outoja asioita ja onnettomuuksia. Niiden seurauksena nuori Christine
saa suuren roolin. Mutta kuka saa hänen sydämensä, lapsuudenystävä Raoul vai oopperan
maanalaisissa kerroksissa asustava salaperäinen naamioitu mies?
Oopperan kummitus on suuri kertomus taiteen voimasta ja rakkauden kaipuusta. Andrew Lloyd
Webberin järisyttävän tehokas musiikki on tehnyt Oopperan kummituksesta maailman suosituimman musikaalin. Vuonna 1986 ensiesityksensä saaneen musikaalin on nähnyt jo yli 140 miljoonaa
katsojaa 30 maassa eikä suosiolle näy loppua.
Esitys alkaa klo 12.00. Esityksen kesto 2 t 45 min, 1 väliaika (väliajan kesto n. 25 min).
Bussikuljetus lähtee Tampereen Vanhalta Kirkolta klo 9.00 Arpecon bussilla.
Paikkaliput ovat permannolta. Jäsenhinta: 50€, ei-jäsenet 90€
Hintaan sisältyy bussikuljetus Tampereelta sekä oopperalippu. Matkan aikana mahdolliset ateriat tai
väliaikatarjoilu eivät sisälly hintaan.
Ilmoittautumiset 28.10.2015 mennessä alla olevalla lomakkeella ja maksu yhdistyksen tilille:
Handelsbanken, tilinumero FI14 3131 3001 8500 64. Eräpäivä 28.10.2015.
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Luottamusmiehet
Yhdistyksen luottamusmiehet
Tampereen kaupunki
Pääluottamusmies Aino Hirvonen 040 801 2772, aino.hirvonen@tampere.fi
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri PSHP
Varaluottamusmies Nina Hovila 03 311 647 43, nina.hovila@pshp.fi
Tampereen ammattikorkeakoulu TAMK
Luottamusmies Sirpa Nieminen 040 801 6253, sirpa.nieminen@tamk.fi
Varaluottamusmies Satu Kelhä 040 801 6251, satu.kelha@tamk.fi
Tampereen kaupunkikonsernin vakuutuskassa
Luottamusmies Maria Tuohisto 03 565 344 57, maria.tuohisto@tampere.fi
Varaluottamusmies Tiina Jormalainen 03 565 344 56, tiina.jormalainen@tampere.fi
Tampereen Vuokra-asunnot Oy
Luottamusmies Markku Virtanen 0400 699 908, markku.a.virtanen@tampere.fi
Varaluottamusmies Pirjo Reunanen 0400 396 771, pirjo.reunanen@tampere.fi

Luottamusmiehet, Tampereen kaupunki		

		
Toimialue

Luottamusmies

Koko kaupunki

Aino Hirvonen
040 801 2772

Avopalvelut

Aino Hirvonen
040 801 2772

Sari Suokas
040 806 2284

Sairaala- ja kuntoutuspalvelut

Seija Uusi-Rasi
0400 162 215

avoinna

Varhaiskasvatus ja perusopetus

Marja Rousio
040 8244 869

avoinna

Toinen aste

avoinna

avoinna

Taloushallinnon palvelukeskus
+ Hallintopalvelukeskus
+ työllisyyden palvelukeskus

Lauri Erma
040 806 2608

Jarkko Koskinen
040 806 2962

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut
+ Sara Hildénin museo

avoinna

avoinna

Liikelaitokset

Laura Kauhala-Ala-Kapee
040 806 3882

Ulla Jämsen
03 5656 3628

Konsernihallinto

Marjo Virtanen
03 5656 6526

Kristiina Salminen
03 5656 4400
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Varaluottamusmies

Jyty Tampere ry

PUHEENJOHTAJA
Kirsi Kuukkanen
044 025 1269
kirsi.kuukkanen@gmail.com

VARAPUHEENJOHTAJA
Nina Hovila
03 311 647 43
nina.hovila@pshp.fi

VARSINAINEN JÄSEN	
Aino Hirvonen
040 801 2772
aino.hirvonen@tampere.fi

VARAJÄSEN
Suvi Kinaret
045 128 1349
suvi.kinaret@hotmail.com

Nina Hovila
03 311 647 43
nina.hovila@pshp.fi

Anne Rantala
03 311 651 86
anne.k.rantala@hotmail.com

Satu Kelhä
040 801 6251
satu.kelha@tamk.fi

Marja Honkanen
040 801 6250
marja.honkanen@tamk.fi

Leila Lilja
040 738 8714
leila.lilja@tampere.fi

Laura Kauhala-Ala-Kapee
040 806 3882
laura.kauhala-ala-kapee@tampere.fi

Marja Löytökorpi
03 565 644 09
marja.loytokorpi@tampere.fi

Tuula Halonen
040 512 7760
tuula.halonen@gmail.com
Sirkka Vienola
03 311 633 46
sirkka.vienola@pshp.fi

Sirpa Nieminen
040 801 6253
sirpa.nieminen@tamk.fi

Teija Helin
040 801 6249
teija.helin@tamk.fi

Tarja Rantanen
050 351 6534
tarja.rantanen@tampere.fi

Sari Suokas
040 806 2284
sari.suokas@tampere.fi

Karoliina Vehmaanperä
050 359 1759
karoliina.vehmaanpera@gmail.com		
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

Jyty Tampere ry
YHDISTYKSEN TOIMISTO	
Toimistonhoitaja Birgit Virkkunen
Hämeenkatu 5 A, 5. krs, 33100 Tampere
03 212 0269
jyty.tampere@gmail.com
jytytampere.jytyliitto.net

Löydät meidät myös täältä:

Yhdistyksen hallitus ja toimihenkilöt 2014-2015

jytytampere.jytyliitto.net

Yhdistys 2014-2015

