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KENEEN SINÄ LUOTAT?
tapahtumapäivä Tampereella maanantaina 21.10.2013

Päivän aikana tapahtumia Jytyläisillä työpaikoilla Tampereen seudulla. 
Mukana myös liiton järjestöjohtaja Ari Sauros.

JÄSENILTA yhdistyksen toimistolla klo 16.00 – 19.00.

Jyty Tampere ry:n ”tupaantuliaiset” uudella toimistolla. 
Tarjolla pientä suolaista ja makeaa, musiikkia, 

mukavaa yhdessä oloa, keskustelua ja ohjelmaa.

Paikalla liiton puheenjohtaja Maija Pihlajamäki, 
Hämeen ja Keski-Suomen alueen aluetoimiston väkeä, 

Jyty Tampere ry:n puheenjohtaja Kirsi Kuukkanen 
sekä alueen luottamusmiehiä. 

Tule tutustumaan ja keskustelemaan.
 Kaverin saa ottaa mukaan.

Jyty Tampere ry:n jäsen voi lunastaa itselleen jäsenillassa 2 leffalippua á 5 €.
 Tule hakemaan omasi.

Ilmoittautumislomake julkaistaan nettisivuilla lokakuun alussa. 

Seuraa ilmoittelua:  http://jytytampere.jytyliitto.net/ 
ja Facebook-sivulla: https://www.facebook.com/JytyTampere
sekä lisätietoja kampanjasta http://keneenluotat.fi/ -sivulla.
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AJATUSTEN VIRTAA….

Ajatuksiani kirjoittaessa kesä on lopuil-
laan. Luonnossa liikkuessa voi jo aistia 
luonnon valmistautuvan vähitellen tule-
vaan syksyyn ja talven lepokauteen. Lin-
nut ovat muuttopuuhissa, osa jo muut-
tanutkin lämpöisiin maihin palatakseen 
taas keväällä kaukaiseen Pohjolaan. 
Olemme mielestäni täällä ”koto”- Suo-
messa onnekkaita, kun meillä on mah-
dollisuus seurata luonnossa tapahtuvia 
kasvun ihmeitä ja toisaalta luonnon ve-
täytymistä talven viettoon ilahduttaak-
seen meitä taas keväällä uudella kasvun 
ihmeellä. Jokaisella vuodenajalla on oma 
viehätyksensä, josta kannattaa nauttia.

Myös lomat ovat ohi ja työt alkaneet. Toi-
von, että teillä on ollut lomalla mahdolli-
suus rentoutua ja olette saaneet itsellen-
ne paljon hyvää energiaa jaksaaksenne 
taas arjen aherruksissa niin kotona kuin 
töissäkin. Vai kävikö sinulle ehkä niin, 
että kiirehdit tapahtumasta toiseen eh-
timättä rentoutua ja toivoit pääseväsi 
”lepäämään töihin”. Mielestäni parasta 
rentoutusta on se, että katsoo jokaisen 
lomapäivän aamun uteliain silmin, mitä 
se tuo tullessaan. 

”Mennään eikä meinata”

Mahdollisuus virkistäytymiseen ja akku-
jen lataamiseen on koko vuoden, ei vain 
kesällä. 
Tänä vuonna Metsähallitus yhteistyössä 
marttojen kanssa toteuttaa kampanjaa 
teemalla ”Mennään eikä meinata”. Ta-
voitteena on saada ihmiset liikkumaan 
luonnossa ja samalla hyödyntämään 
luonnon antimia. Luonnossa on mahdol-
lisuus hiljentyä ja kuunnella, mitä luonto 
meille kertoo. Voimme jopa nähdä ”maa-
hisia”. Puitakin voi halata. Puut kertovat 
omaa tarinaansa ja antavat meille ener-
giaa. Kannattaa kokeilla. 
Metsiimme jää vuosittain paljon poimi-
mattoja marjoja ja sieniä. Luonnossa 
kasvaa myös paljon luonnonyrttejä, joil-
la voimme rikastuttaa ja monipuolistaa 
ruokaamme. Liikkuessamme metsässä 
myös kunto kohentuu, virkistymme ja 

mikä parasta samalla voimme korjata 
täysin ilmaiseksi talteen luonnon anti-
met. Talvisessakin metsässä liikkuminen 
virkistää ja rentouttaa. Eväät reppuun ja 
vaikkapa makkaran paistoa nuotilla. Lap-
setkin varmaan nauttivat ja saavat sa-
malla hyviä muistoja. 

Puutarhan hoitoa

Minulla on ollut tänä kesänä mahdolli-
suus liikkua luonnossa ja myös tutustua 
innokkaisiin puutarhaihmisiin ja nähdä 
todella kauniita, heidän rakentamiaan 
puutarhoja. Oman puutarhan voi raken-
taa pieneenkin pihaan. 

Maatalous- ja metsätieteiden tohtori Erja 
Rappe on todennut, että ”Puutarhan hoi-
to on mitä parhainta vapaa-ajan toimin-
taa ihmisille, jotka muuten tuskailevat 
sisätiloissa aivoille vaativissa tehtävissä. 
Onnistumisen, osaamisen ja hallinnan 
tunteen ohella puutarhassa puuhastelu 
antaa aikaa omille ajatuksille. Aivot le-
päävät, mutta eivät liiaksi. Rauhoittava 
ympäristö, vuorovaikutus kasvien kanssa 
ja onnistumisen kokemukset kasvattavat 
itsetuntoa. Hyvinvointi kasvaa kohisten. 
Stressi lievittyy jo viidessä minuutissa”.

Jo pelkkä ulos meneminen itsessään tuo 
hyvinvointia. Ympäristön, sään, valoi-
suuden ja lämpötilan vaihtelut tekevät 
hyvää keholle ja mielelle, kun taas sisä-
tilat eivät aistielämyksiä juuri tarjoa.  On 
todettu, kun esimerkiksi laitosvanhukset 
pääsevät ulos puistoon, mieli rauhoittuu, 
ja tulee seesteinen olo.

Rentouttavia hetkiä luonnossa kaikkina 
vuodenaikoina.

Tuula Jaskari-Malinen

T

I

E
D
O
T
U
S
V
A
S
T
A
A
V
A
N

P
A
L
S
T
A

●●● Jyty Tampere ry ●●●

●●● 5 ●●●



●●● 4 ●●●

●●● Jyty Tampere ry ●●● ●●● Jyty Tampere ry ●●●

●●● 5 ●●●

P

U

H

E

E

N

J

O

H

T

A

J

A

N

P
A
L
S
T
A

KASVETAAN TYÖTÄ TEHDEN

Lokakuun aikana valtakunnassa tulisi 
ratketa työehtosopimusten sisältö ai-
nakin seuraavaksi kahdeksi vuodeksi. 
Keskitetty työmarkkinaratkaisu syntyi 
jokseenkin nopealla aikataululla kan-
taen nimeä ”Työllisyys- ja kasvusopi-
mus”. Nimensä mukaisesti pääpaino on 
työllisyyden parantamisella ja työelämän 
kasvulla. Työn tekemisestä on tarkoitus 
tehdä kannattavaa. Yleiskorotukset tule-
vat olemaan kuitenkin hyvin maltillisia, 
mutta ihan nollalinjalle ei työntekijäpuoli 
kuitenkaan näytä jäävän. Olisi tyhmyyt-
tä jäädä nollakorotuksiin, koska ostovoi-
man takaaminen on tärkeimpiä asioita, 
mitä tällä hetkellä tulee tehdä. Muuten 
nouseminen ja kasvuun pääsy on ongel-
mallista. Taantumasta selvitään parhai-
ten ostamalla ja investoimalla, ei sääs-
tämällä.

Samalla kun pyritään tukemaan nuor-
ten työllistymistä, mietitään eläkeuudis-
tusta. Eläkeikää ollaan keskusteluissa 
nostamassa milloin mihinkin ikävuoteen 
(aina kuitenkin ylemmäs) tai lakkautta-
massa kokonaan. Kumpi meille on siis 
tärkeämpää? Pitää kokeneet työntekijät 
töissä vaikka väkisin niin pitkään kuin 
mahdollista vai antaa nuorille mahdolli-
suus päästä työelämään ja kasvamaan 
kokeneeksi? Eikö kenellekään tule mie-
leen, että nämä voitaisiin yhdistää? An-
taa halukkaille kokeneille mahdollisuus 
työskennellä omien voimavarojensa suh-
teessa pidempään erilaisin osa-aikaista-
miskeinoin ja samalla ottaa mestarille 
oppipoika, kisälli, opettelemaan taitoja. 
Ei sen kummallisempi ajatus – eikä edes 
niin kovin kaukaa menneisyydestä. Usein 
yksinkertaiset keinot ovat niitä parhaim-
pia.

Vuorotteluvapaan ehtoja suunnitellaan 
korjattavan niin, että lähellä eläkeikää 
oleva ei voisi enää vuorotteluvapaalle 
jäädä. Toki vuorotteluvapaan tarkoitus 
oli alun perin saattaa pitkäaikaistyöt-
tömät takaisin työmarkkinoille, erittäin 

kunnioitettava ajatus. Sittemmin siitä on 
tullut yrityksille hyvien sijaisten jatku-
vuuden tae yhden päivän työttömyyden 
jälkeen, mutta myös hengähdystauko 
pitkään työelämässä olleille. Nyt suunni-
telmissa on, että pelkkään lepoon vuo-
rotteluvapaata ei saisi kuin muutaman 
kuukauden ja korvaus olisi huonompi 
kuin esim. vuorotteluvapaalla opiskele-
valla. Jos kaikki menee niin kuin ehdo-
tetaan. Toivottavasti tässäkin asiassa 
voidaan vaikuttaa niin, että ratkaisu on 
työntekijöiden eduksi.

Sovitetun päivärahan suojaosuus on ko-
konaisuudessaan hyvä ehdotus. Silloin 
lyhyiden sijaisuuksien tai pienten satun-
naisten töiden vastaanottaminen on kan-
nattavaa. Tällä hetkellä se ei työttömälle 
sitä ole, ellei lyhyitä pätkiä ole tiedossa 
säännöllisesti.

Muutoksia, muutoksia, muutoksia… Arki-
pyhiä on siirrelty paikasta toiseen usein-
kin. Nyt selvitellään loppiaisen ja hela-
torstain siirtämistä viikonloppuun. Vappu 
pysynee työläisten juhlana siinä, missä 
se aina on ollut eli 1. toukokuuta, The 
First May.

Hyvää loppuvuotta toivottaen
 
Kirsi Kuukkanen 
puheenjohtaja



Tampereen kaupungin talous

Kaupungin talous on ollut jo useamman 
vuoden tiukoilla ja henkilöstö on hakenut 
omilla toimillaan tehostamisen paikkoja. 
Olemme onnistuneet yhteisillä päämä-
rillä välttämään lomautukset, josta suu-
ri kiitos kuuluu jokaiselle työntekijälle. 
Emme kuitenkaan ole saaneet näillä toi-
milla yksistään Tampereen taloutta kun-
toon, joten tälle vuodelle on ennustettu 
26 miljoonan euron alijäämää. Tämä 
suunta on huolestuttava, sillä olen huo-
mannut yhteydenottojen lisääntyneen. 
Osa henkilöstöstä kokee, etteivät jaksa 
enää yhtään tehdä ylimääräisiä tehtäviä, 
koska eivät yksinkertaisesti siihen pysty. 
Vakituisen henkilöstön jaksamista koet-
telee se, ettei poissa olevien henkilöiden 
tilalle palkata sijaisia tai uutta henkilös-
töä, vaan työt on jaettu jäljellä olevien 
kesken. On tietenkin järkevää tarkas-
tella siinä kohdassa, kun joku jää pois, 
onko tehtävä sellainen, jota muut pysty-
vät hoitamaan. Mutta kohtuuttomasti ei 
henkilöstökään voi joustaa. Toivon mu-
kaan ensi vuonna ei taas tarvitse pohtia 
lomauttamisen tarpeellisuudesta, vaan 
saisimme keskittyä toimintojemme ke-
hittämiseen kuntalaisten parhaaksi.

Työsuojeluvaltuutettujen vaalit

Kaupungin henkilöstölle valitaan uu-
det työsuojeluvaltuutetut syksyllä. Val-
tuutetut valitaan vuosille 2014 - 2017. 
Työsuojeluvaltuutettujen ajankäytön 
kertoimia on valtakunnallisesti nostet-
tu ja olemme paikallisella tasolla neu-
votelleet työnantajan edustajien kanssa 
syksyn aikana Tampereella toteutetta-
vasta kertoimista. Olimme päässeet jo 
lähes yksimielisyyteen asioista, mutta 
yksi periaatteellinen kysymys jäi ratkai-
sematta valtuutettujen ja varavaltuutet-
tujen määrästä, joten nyt olemme siinä 
tilanteessa, että odotamme työnanta-
jalta uutta esitystä. Alun perin asia piti 
ratkaista jo siten, että se olisi ollut hen-

kilöstöjaoston käsittelyssä syyskuun ko-
kouksessa, mutta siihen emme saaneet 
asiaa ratkaistua. On kuitenkin tärkeää, 
että kun työsuojeluvaltuutettujen vaa-
lit käynnistyvät, saisimme ehdokkaaksi 
työsuojelusta aidosti kiinnostuneita hen-
kilöitä. Mikäli sinä tunnet asian omakse-
si, harkitse ehdokkuutta ja ota yhteyttä.

KVTES arviointijärjestelmä

Työnantaja irtisanoi keväällä ns. Te-
hy-jupakan jälkeen edellisen paikallisen 
tehtävien vaativuuden arviointijärjes-
telmän ja olemme nyt tilanteessa, että 
neuvottelemme työnantajan kanssa uu-
desta arviointijärjestelmästä. Työnantaja 
esitti, että pitäydymme kolmitasoisessa 
arviointijärjestelmässä ja katsoimme, 
että se on pääosin toimiva jaottelu. Il-
moitin neuvotteluissa yhdistyksemme 
kantana, että vaativuuden arvioinnit 
tulee saada realistiseksi ja nyt arvioin-
nit eivät ole todellista. Työnantaja esitti, 
että palkanosia voitaisiin muuttaa siten, 
ettei loppupalkka muuttuisi, enkä näh-
nyt mahdollisuuksia sen asian hyväk-
symiseksi.  Arviointijärjestelmässä on 
tarkoitus kuvata prosessi yleisellä tasol-
la. Mielestäni kuitenkin tärkeintä on se, 
että henkilöstö saa arviointitilanteessa ja 
tehtävänkuvausta tehdessä olla mukana 
ja lausumassa mielipiteensä asioihin. Me 
työntekijäthän parhaiten tiedämme sen, 
mitä oikeasti teemme. Toisena tärkeänä 
asiana näen, että kehitämme järjestel-
mää eteenpäin yhteistyössä työnantajan 
kanssa.

Mukavaa syksyä kaikille!

Heli Matinsaari
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TAMPEREEN KAUPUNGIN PÄÄLUOTTAMUSMIEHEN 
AJANKOHTAISIA TERVEISIÄ  (13.9.2013)
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Sinänsä yksinkertainen, mutta on käy-
tännössä erittäin haasteellinen asia. Kiu-
saaminen saattaa olla vaikeasti todistet-
tavissa, mikä hankaloittaa selvittelyä ja 
pääsyä kaikkia tyydyttävään ratkaisuun.

Jäsenet kysyivät apua ja neuvoa mm. 
työtehtäviin ja työaikoihin liittyvissä ky-
symyksissä. Myös kesäloman sijaintiin 
ja kestoon liittyvät asiat olivat ajankoh-
taisia. Kaikki eivät halunneet asiaansa 
eteenpäin vietäväksi, vaan he halusivat 
ainoastaan purkaa tilannettaan. Heillä 
oli tarve saada puhua ja tulla kuulluksi. 

KVTES:ta ja muita oppaita tarvit-
tiin apuna asioiden selvittelyissä. 
Apua sain myös muilta luottamusmie-
hiltä sekä liitolta, siitä suuri kiitos! 

Toimin pääluottamismiehen tehtävissä 
taas 21.10. alkaen vuoden loppuun saakka.

Aino Hirvonen
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PÄÄLUOTTAMUSMIEHEN SAAPPAAT

Tähänastisen luottamusmiesurani haas-
teellisin kausi oli viime keväänä, kun sain 
pääluottamusmiehen tehtävät hoidetta-
vakseni kolmen kuukauden ajaksi. Töihin 
piti tarttua heti ilman sen pitempiä ”harjoi-
tusajoja”, startista suoraan tosi toimeen.
Käynnissä olivat mm. palkkaneuvottelut 
järjestelyvarojen osalta ja talouden ta-
sapainottamiseksi tavattiin useamman 
kerran työnantajan kanssa. Kaupun-
kistrategiaa työstettiin seminaareissa 
mm. kaupunginvaltuutettujen kanssa. 
Kokouksia ja neuvotteluita oli joka viik-
ko. Asioihin perehtyminen ja neuvotte-
luihin valmistautuminen vaativat oman 
aikansa. Kaupungin koko henkilös-
töä koskevia asioita pohdittiin yhdessä 
muiden pääluottamusmiesten kanssa.

Aina ikäviä ovat kiusaamiseen ja työky-
kyyn liittyvät neuvottelut, etenkin jos 
yhteisymmärrystä ei tunnu löytyvän. 
Kiusaamiseen on sekä työnantajalla 
että ammattijärjestöillä nollatoleranssi. 
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JYTY-KALENTERIT

Yhdistys tilaa kaikille Jyty Tampere ry:n jäsenille -myös kannatusjäsenille- vuo-
den 2014 Jyty-kalenterin. Kalenterit toimitetaan kaikille kotiosoitteeseen. Jäse-
nien ei tarvitse erikseen tilata kalenteria. 

Terveisin
Tuula Jaskari-Malinen
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YHDISTYKSEN LUOTTAMUSMIEHET 

PÄÄLUOTTAMUSMIES Tampereen kaupunki
Heli Matinsaari 040 801 2772 heli.matinsaari@tampere.fi  
VARAPÄÄLUOTTAMUSMIES Tampereen kaupunki
Aino Hirvonen 050 462 1826 aino.hirvonen@tampere.fi 

LUOTTAMUSMIES Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
Paula Palomaa, vuorotteluvapaalla 22.11.2013 asti
VARALUOTTAMUSMIES Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
Nina Hovila 03 311 64743 nina.hovila@pshp.fi

LUOTTAMUSMIES Tampereen ammattikorkeakoulu
Sirpa Nieminen 040 801 6253 sirpa.nieminen@tamk.fi  
VARALUOTTAMUSMIES Tampereen ammattikorkeakoulu
Satu Kelhä 040 801 6251 satu.kelha@tamk.fi  

LUOTTAMUSMIES Tampereen kaupunkikonsernin vakuutuskassa
Maria Tuohisto 03 565 34457 maria.tuohisto@kela.fi 
VARALUOTTAMUSMIES Tampereen kaupunkikonsernin vakuutuskassa
Tiina Jormalainen 03 565 34456 tiina.j.jormalainen@kela.fi

LUOTTAMUSMIES Tampereen Vuokra-asunnot Oy
Markku Virtanen 0400 699 908 markku.a.virtanen@tampere.fi
VARALUOTTAMUSMIES Tampereen Vuokra-asunnot Oy
Pirjo Reunanen 0400 396 771 pirjo.reunanen@tampere.fi  
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MUUTTOURAKKA OHI

Jyty Tampere ry:n muutto on saatu onnellisesti päätökseen. Muutto käynnistyi jo 
keväällä Sotkankadun huoneiston komeroiden siivouksella ja karsimalla arkistosta 
kaikki ei-arkistoitava materiaali.  Hävitettävää oli kertynyt vuosikymmenten aikana 
tosi paljon. Silti muuttolaatikoita kertyi useita kymmeniä. Varsinainen muuton suo-
ritti ansiokkaasti Muuttopalvelu Niemi.

Toimiston uusi osoite on Hämeenkatu 5 A, 5.krs. 
Toimistohuoneen lisäksi meillä on käytössä arkistolle oma huone. 
Samassa huoneistossa on myös Hämeen ja Keski-Suomen aluetoimisto. 

Yhdistyksen uusi sähköpostiosoite on 
jyty.tampere@gmail.com. 
Puhelinnumero on entinen 03 212 0269.

Birgit Virkkunen ja Tuula Jaskari-Malinen
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TERVETULOA MUKAAN!

Kuten tiedämme, ammattiyhdistystoi-
minta on tärkeä yhteiskunnallisen osal-
listumisen ja vaikuttamisen muoto. 
Tämä toiminta ei olisi mahdollista ilman 
aktiivisia jäseniä, jotka haluavat toimia 
yhteiseksi hyväksi. Ammattiyhdistyk-
sen jäsenmaksua maksetaan tietty pieni 
prosentti palkkatuloista, mutta suurinta 
osaa jäsenistöstä ei, ihmeellistä kyllä, 
tunnu lainkaan kiinnostavan mihin hei-
dän maksamansa rahat menevät. Am-
mattiyhdistykseen kannattaa kuulua 
muutoinkin kuin vain mahdollisen työt-
tömyyden pelossa. Jäsenetuja on esitelty 
tämänkin lehden aiemmissa numeroissa.

Ammattiyhdistykset järjestävät moni-
puolista virkistystoimintaa jäsenilleen, 
esim. retkiä erilaisiin kohteisiin, teatte-
rimatkoja sekä mielenkiintoisia kursseja. 
Nämä tapahtumat ovat usein hyvinkin 
edullisia, sillä yhdistys yleensä osallistuu 
jollakin summalla retken kustannuksiin. 
Kohteiksi on valikoitu sellaisia jotka kiin-
nostaisivat mahdollisimman monenikäi-
siä jäseniä. Ainakin Jyty Tampere ry ot-
taa mieluusti jäsenistöltä tulleet toiveet 
huomioon toimintaa suunnitellessaan. 

Yleisenä ongelmana eri ammattijärjes-
töjen tapahtumissa on ollut nuorten 
loistaminen poissaolollaan. Yhdistyk-
sen nuoria jäseniä ei ay-toiminta jaksa 
kiinnostaa. Ilmeisesti muut asiat, kuten 
perhe, työ ja harrastukset, vievät kaiken 
ajan ja mielenkiinnon. Ay-asioiden paris-
sa puuhailu ei taida tuntua trendikkääl-
tä harrastukselta. Myös tietämättömyys 
voi olla syynä siihen, että tapahtumiin ei 
uskalleta osallistua. Ajatellaan herkäs-
ti että kyseessä on vain tietyn sisäpiirin 
oma juttu johon muilla ei ole asiaa. Tai 
sitten pelätään, että joutuu heti johon-
kin hallitukseen, täysin vastoin tahtoaan. 
toimiminen yhtään kiinnostaa, niin kan-
nattaa hakeutua rohkeasti mukaan. 

Rohkeasti mukaan

Vanhemmiten, kun perheasiat eivät niin 
paljon enää sido kotiin, huomaa että nyt 
on aikaa omalle itselleen ja harrastuksil-
le. Joskus näyttää siltä että tällainen va-
paus on lähinnä keski-ikäisten ilo ja etu-
oikeus. Voi mennä minne haluaa, ilman 
että tarvitsee kysellä keneltäkään siihen 
lupaa. Jos yhdistystoiminta kiinnostaa 
vähänkin, niin kannattaa rohkeasti tulla 
esim. yhdistyksen syyskokoukseen valit-
semaan edustajia seuraavaksi kahdeksi 
vuodeksi, tai voisi harkita esim. alaosas-
ton johtokunnan tai vaikkapa hallituk-
sen varsinaista tai varajäsenyyttä. Mi-
käli päätöksenteko ei kiinnosta, vaan 
haluaisi olla mukana esim. virkistystoi-
minnan suunnittelussa, niin vapaa-ajan-
toimikunta olisi tähän mainio paikka. 
Tai jos haluat vain kirjoittaa juttuja 
muutaman kerran vuodessa muidenkin 
iloksi, niin tämän lehden toimituskun-
ta haluaa sinut joukkoonsa. Mitään ei 
tarvitse osata ennestään, sillä Jyty jär-
jestää koulutuksia joihin voi osallistua.  

Mukavaa Syksyä toivottaa 
Tuula Halonen
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YHDISTYKSEN SYYSKOKOUSKUTSU

ALAOSASTOJEN VUOSIKOKOUSKUTSUT
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KUTSU JYTY TAMPERE RY:N SYYSKOKOUKSEEN

AIKA  Tiistai 3.12.2013 klo 17.00

PAIKKA Buffet & Cafe Linkosuo, Näsilinnankatu 26, Tampere.

Tarjoilun vuoksi ilmoittautumiset 15.11.2013 mennessä toimistoon sähköpostilla 
jyty.tampere@gmail.com tai puh. 03 - 212 0269.

Ruokailu kokouksen jälkeen. Ilmoita mahdolliset ruoka-allergiat.

KOKOUKSEN ASIAT

1 Vahvistetaan jäsenmaksut vuodeksi 2014 huomioon ottaen 8 §:n säännök- 
 set.

2     Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien sekä 
     muiden luottamustehtävien mahdolliset palkkiot ja matkakustannusten 
      korvausperusteet vuodeksi 2014.

3 Vahvistetaan vuoden 2014 talousarvio ja toimintasuunnitelma.

4 Valitaan hallituksen puheenjohtaja toimikaudeksi 2014 - 2015

5 Vahvistetaan hallituksen jäsenmäärä.

6 Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet sekä näiden henkilökohtaiset varajä- 
 senet toimikaudeksi 2014 – 2015.

7 Valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja tarkastamaan vuoden  
 2013 tilejä.

8 Valitaan tarvittaessa jäsenyhdistyksen edustajat ja riittävä määrä varaedus- 
 tajia Jytyn sen vaalipiirin kokoukseen, johon yhdistys kuuluu.

9 Uusien mallisääntöjen hyväksyminen.

10 Käsitellään jäsenaloitteet ja hallituksen vastaukset niihin.

11 Päätetään muista kokoukselle esitetyistä asioista huomioon ottaen yhdistys 
 lain 24 §:n määräykset.

 Tervetuloa
 Hallitus

●●● Jyty Tampere ry ●●●

●●● Jyty Tampere ry ●●●



●●● Jyty Tampere ry ●●●

●●● Jyty Tampere ry ●●●

ALAOSASTO PirTan VUOSIKOKOUSKUTSU

AIKA   Maanantai 4.11.2013 klo 16.30  

PAIKKA  Koskipuiston Rosso, Hämeenkatu, Tampere
    
KOKOUKSEN ASIAT

Valinnat toimikaudeksi 2014 - 2015
• alaosaston puheenjohtajan valinta
• vahvistetaan alaosaston johtokunnan jäsenmäärä
• alaosaston johtokunnan jäsenten valinta

Alaosaston ehdokkaiden valinta yhdistyksen hallitukseen toimintakaudeksi 
2014 - 2015
• alaosaston ehdokas yhdistyksen puheenjohtajaksi
• alaosaston ehdokkaat yhdistyksen hallitukseen

Lisäksi 
• vahvistetaan alaosaston toimintakertomus vuodelta 2013
• vahvistetaan toimintasuunnitelma vuodeksi 2014
• käsitellään jäsenaloitteet ja johtokunnan vastaukset niihin
• päätetään miten kokouskutsu julkaistaan, huomioon ottaen 6 §:n  
 määräykset

Muut mahdolliset asiat

Ruokailu kokouksen jälkeen.

Tarjoilun vuoksi sitovat ilmoittautumiset 28.10. mennessä: 
Tuula Jaskari-Malinen  tuula.jaskari-malinen@saunalahti.fi 
tai puh. 050 3010348  Ilmoita mahdolliset ruoka-allergiat.

Tervetuloa!

Alaosaston johtokunta

Alaosasto PirTaan kuuluvat jäsenet työskentelevät seuraavilla työpaikoilla:
- Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
- Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK)
- Yksityiset työnantajat

●●● Jyty Tampere ry ●●●
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SOTEN ALAOASTON VUOSIKOKOUS

AIKA   Tiistai 29.10.2013 klo 17.00 

PAIKKA Yhdistyksen toimisto, Hämeenkatu 5 A, 5.krs Tampere
    
KOKOUKSEN ASIAT

Valinnat toimikaudeksi 2014 - 2015
• alaosaston puheenjohtajan valinta
• vahvistetaan alaosaston johtokunnan jäsenmäärä
• alaosaston johtokunnan jäsenten valinta

Alaosaston ehdokkaiden valinta yhdistyksen hallitukseen toimintakaudeksi 
2014 - 2015
• alaosaston ehdokas yhdistyksen puheenjohtajaksi
• alaosaston ehdokkaat yhdistyksen hallitukseen

Lisäksi 
• vahvistetaan alaosaston toimintakertomus vuodelta 2013
• vahvistetaan toimintasuunnitelma vuodeksi 2014
• käsitellään jäsenaloitteet ja johtokunnan vastaukset niihin
• päätetään miten kokouskutsu julkaistaan, huomioon ottaen 6 §:n  
 määräykset

Muut mahdolliset asiat

Ruokailu kokouksen jälkeen.

Tarjoilun vuoksi sitovat ilmoittautumiset 22.10. mennessä
Aino hirvonen  aino.hirvonen@tampere.fi
Ilmoita mahdolliset ruoka-allergiat.

Tervetuloa!

Alaosaston johtokunta

Sosiaali- ja terveystoimen alaosastoon kuuluvat jäsenet työskentelevät seu-
raavilla työpaikoilla Tampereen kaupunkikonsernin palveluksessa:
- Laitoshoito
- Erikoissairaanhoito
- Avopalvelut
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SENTTERIN ALAOSASTON VUOSIKOKOUS

AIKA  Maanantai 25.11.2013 klo 17.00

PAIKKA Yhdistyksen toimisto, Hämeenkatu 5, 5.krs Tampere

KOKOUKSEN ASIAT

Valinnat toimikaudeksi 2014 - 2015
• alaosaston puheenjohtajan valinta
• vahvistetaan alaosaston johtokunnan jäsenmäärä
• alaosaston johtokunnan jäsenten valinta

Alaosaston ehdokkaiden valinta yhdistyksen hallitukseen toimintakaudeksi 
2014 - 2015
• alaosaston ehdokas yhdistyksen puheenjohtajaksi
• alaosaston ehdokkaat yhdistyksen hallitukseen

Lisäksi 
• vahvistetaan alaosaston toimintakertomus vuodelta 2013
• vahvistetaan toimintasuunnitelma vuodeksi 2014
• käsitellään jäsenaloitteet ja johtokunnan vastaukset niihin
• päätetään miten kokouskutsu julkaistaan, huomioon ottaen 6 §:n  
 määräykset

Muut mahdolliset asiat

Tarjoilun vuoksi sitovat ilmoittautumiset 18.11.2013 mennessä
Kirsi Kuukkanen  kirsi.kuukkanen@tampere.fi 
tai 0440 251269 (jätä tarvittaessa viesti vastaajaan)  Ilmoita mahdolliset 
ruoka-allergiat.

Tervetuloa! 

Alaosasto Sentterin johtokunta

Alaosaston Sentteriin kuuluvat jäsenet työskentelevät seuraavilla työpaikoil-
la Tampereen kaupunkikonsernin palveluksessa:
- Konsernihallinto (mm. Hallinto- ja henkilöstöryhmä, talous- ja liike 
 toimintaryhmä, sisäinen tarkastus ja kaupunkikehitysryhmä)
- Toisen asteen koulutus (lukiokoulutus ja Tredu)
- Konsernipalvelut (Taloushallinnon palvelukeskus
- Hallintopalvelukeskus
- Työllisyydenhoidon palveluyksikkö)
- Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut (kirjastot, museot, nuorisopalvelut,  
 kaupunginorkesteri, työväenopisto, liikuntapalvelut, Sara Hildenin  
 taidemuseo), varhaiskasvatus ja perusopetus.
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TEKNISTEN ALAOSASTON VUOSIKOKOUS
AIKA   Keskiviikko 13.11.2013 klo 16.30 

PAIKKA  Buffet & Cafe Linkosuo, Näsilinnankatu 26, Tampere

KOKOUKSEN ASIAT

Valinnat toimikaudeksi 2014 - 2015
• alaosaston puheenjohtajan valinta
• vahvistetaan alaosaston johtokunnan jäsenmäärä
• alaosaston johtokunnan jäsenten valinta

Alaosaston ehdokkaiden valinta yhdistyksen hallitukseen toimintakaudeksi 2014 - 
2015
• alaosaston ehdokas yhdistyksen puheenjohtajaksi
• alaosaston ehdokkaat yhdistyksen hallitukseen

Lisäksi 
• vahvistetaan alaosaston toimintakertomus vuodelta 2013
• vahvistetaan toimintasuunnitelma vuodeksi 2014
• käsitellään jäsenaloitteet ja johtokunnan vastaukset niihin
• päätetään miten kokouskutsu julkaistaan, huomioon ottaen 6 §:n   
määräykset

Muut mahdolliset asiat

Ruokailu kokouksen jälkeen.

Tarjoilun vuoksi sitovat ilmoittautumiset 5.11.mennessä 
Marjo Virtanen  marjo.virtanen(at)tampere.fi
tai 03 5656 6526 tai 040 5198659  Ilmoita mahdolliset ruoka-allergiat.

Tervetuloa!

Alaosaston johtokunta

Teknisten alaosastoon kuuluvat jäsenet työskentelevät seuraavilla työpaikoilla 
Tampereen kaupunkikonsernin palveluksessa :
- Kaupunkiympäristön kehittäminen
- Maankäytön suunnittelu, yleisten alueiden suunnittelu, rakennutta-  
minen ja kunnossapito ja valvonta, katutilavalvonta ja pysäköinnin-  
valvonta, 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
- Tampereen kaupunkiliikenne.
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TAPAHTUMAKALENTERI 2013
Tilanne 18.5.2013

Kuukausi Tilaisuus/
tapahtuma

Päivä Hallituksen 
kokoukset,  
yhdistyksen 
kevät- ja syys-
kokous

Päivä Jäsenleh-
den
aikataulut

Aineisto-
päivät

Lokakuu PirTan Hyvinvoin-
ti-ilta

03.10. Hallitus 30.10.

Les Misérables, 
Tampe-reen Teatte-
ri. Kysy mahdollisia 
peruutuspaikkoja.

16.10.

SOTEn alaosaston 
vuosikokous

29.10.

Marraskuu PirTan vuosikokous 04.11.

Korukurssi 07.11.

Teknisten alaosas-
ton vuosikokous

Sentterin alaosas-
ton vuosikokous

13.11.

25.11.

Hallitus 06.11.
20.11.

Joulukuu Sorin Sirkus ”Jou-
lu-show”. 

12.12. Syyskokous
Hallitus

03.11.
11.12.

Jäsenlehti 
nro. 5/2013 
ilmestyy 
joulukuussa

01.11.
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KORUKURSSI KIERRÄTYSMATERIAALEISTA

Korukurssi kierrätysmateriaaleista 

AIKA  Torstai 7.11.2012 klo 16.30.

PAIKKA Hämeen ja Keski-Suomen aluetoimisto, Hämeenkatu 5 A 5. krs.

Osallistumismaksu on 5,00 €/jäsen. Lisäksi materiaalikulut. Kurssille voi myös 
ottaa mukaan omia tarvikkeita; nappeja, helmiä, nauhoja, rusetteja yms. Ota 
mukaan myös sakset ja pihdit.

Mikäli paikkoja jää, myös ei-jäsenet voivat osallistua kurssille. Osallistumismaksu 
8,00 €.

Kurssin vetäjä Marja Leena Puronniemi.

Kurssille mahtuu 15 henkeä.

Ilmoittautumiset viimeistään 24.10.: tuula.jaskarimalinen@saunalahti.fi 
Maksu yhdistyksen tilille 24.10. mennessä: 
Handelsbanken tilinumero FI1431313001850064.

●●● 12 ●●●
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FIGARON HÄÄT – OOPPERA

AIKA  Perjantai 21.02.2014

PAIKKA Tampere-talo

Yhdistys on varannut lippuja Tampere-talossa esitettävään 
Figaron Häät –oopperaan 21.02.2014. 

Jäsenhinta 50,00 € ja ei-jäsen 86,00 €. 

Varaukset viimeistään 22.11.2013 tuula.jaskarimalinen@saunalahti.fi. 
Maksu yhdistyksen tilille 22.11.2013 mennessä: 
Handelsbanken, tilinumero FI1431313001850064.

Figaron Häät on täydellinen ooppera; sukkela, ilkikurinen ja pakahduttava.
Musiikin johto Roy Goodman
Ohjaus Tuomas Parkkinen
Tampere Filharmonia ja Tampereen Oopperan kuoro.

”Vauhdikkaita juonen käänteitä, viekkaita valepukuja ja koomisia väärinkäsityk-
siä. Figaron Häät on täydellinen ooppera: sukkela, ilkikurinen ja pakahduttava. 
Mozartin musiikki huumaa heti alkusoitosta lähtien. Ohjaaja Tuomas Parkkisen 
versio maailman rakastetuimmasta oopperasta saa yleisön haukkomaan hen-
keään.”

●●● Jyty Tampere ry ●●●
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SYÖKSY - SORIN SIRKUS,  JOULUSHOW 

AIKA  Torstai 12.12.2013 klo 18.00

PAIKKA Sorin Sirkus, Ahlmanintie 63, 33800 Tampere

Yhdistys on varannut lippuja Sorin Sirkuksen Joulushow-esitykseen 
Syöksy 12.12.2013
 
Jäsenhinta 10,00 € ja jäsenen lapsi 10,00 €. 
Ei-jäsen    17,50 € ja ei-jäsenen lapsi 14,00 €.  
Ei-jäsen eläkeläinen 14,00 €
Lapset alle 15 -vuotiaat.

HUOM! 
Ulkopuoliset pääsevät mukaan vain, mikäli paikkoja jää. 
  
Ilmoittautumiset viimeistään 8.11.2013 tuula.jaskarimalinen@saunalahti.fi. 
Maksu yhdistyksen tilille 13.11. mennessä:
Handelsbanken, tilinumero FI1431313001850064.

Joulushow on Sorin Sirkuksen perinteeksi muodostunut jokavuotinen esitys, 
johon vuosi huipentuu. Loppuunmyydyt katsomot, lukuisat ylistävät artikkelit ja 
iloiset kasvot puhuvat puolestaan; Joulushow on sirkuksen tähti!

Huom! Kyseessä ei ole ”perinteinen sirkusesitys”, joka ei ehkä sovi pienimmille 
lapsille.

”Loma. Lento. Lomalento. Ei kiirettä eikä stressiä, vaan levollista aikaa yhdes-
sä perheen ja ystävien parissa. Ohjelma on suunniteltu ja kaikki sujuu niin kuin 
tanssi. Kuin saduissa ja tarinoissa, ilman turbulenssia…

Taitoa, taidetta ja taitolentoa. Tasapainoilua, tulta ja tohinaa. Vauhtia ja vaaral-
lisia tilanteita ei tule puuttumaan kun SYÖKSYt rohkeasti Sorin Sirkuksen joulus-
how pyörteisiin. Tervetuloa lennolle!”

Ohjaus Taina Kopra
Lavastus Oskari Löytönen
Valosuunnittelu Eero Auvinen
Pukusuunnittelu Kitte Klemettilä
Maskeeraus Jonna Kivimäki
Sirkustekninen suunnittelu ja toteutus Jouni Kivimäki

Koko illan sirkusshow kestää n. 2 tuntia
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SENIORITOIMINTA

Jyty Tampere ry:n senioritoiminnasta kiinnostuneita, aktiivisia kannatusjäseniä 
kokoontui syyskuisena iltana ideoimaan toimintaa senioreille. Innokkaan ideoin-
nin aikana esiin nousi mm. 
• erilaiset tutustumiskäynnit esim. kartanoihin, museoihin jne.
• oma senioriliikuntaryhmä, esim. rivitanssi, tuolijumppa 
• kirjallisuuspiiri
• seurapeli-iltoja
• pikkujoulut nyyttikestin merkeissä

Päätimme yksimielisesti käynnistää toiminnan pikkujouluilla marraskuussa. 

Otan mielelläni palautetta ja ehdotuksia senioritoiminnasta.

Tuula Jaskari-Malinen

JYTY TAMPERE RY:N SENIOREIDEN PIKKUJOULUT - NYYTTIKESTIT

AIKA  Maanantai 11.11.2013 klo 16.30
PAIKKA Hämeen ja Keski-Suomen aluetoimisto Hämeenkatu 5 A, 5. krs.

Ilmoittautumiset Tuulalle: tuula.jaskarimalinen@saunalahti.fi tai puh. 050 301 
0348 viimeistään 4.11.

Kerro ilmoittautumisen yhteydessä mitä syötävää tuot yhteiseen pöytään. Ota 
mukaan myös iloinen jouluinen mieli! Luvassa hauskoja tietokilpailuja, pelejä ym.

Ideointiryhmä toivottaa kaikki kannatusjäsenet lämpimästi tervetulleiksi seniori-
pikkujouluihin! 

Tuula Jaskari-Malinen

●●● 14 ●●●

●●● Jyty Tampere ry ●●●



T

A
P
A
H
T
U
N
U
T
T
A

●●● 15 ●●●

●●● Jyty Tampere ry ●●●

PIETARIN RISTEILY

Risteilimme Pietariin kesäkuussa M/S Princess Marialla. Mukana oli kaksikym-
mentä henkeä. Matka oli onnistunut, laiva oli siisti, henkilökunta ystävällistä ja 
ruoka oli hyvää. Ilmakin suosi matkaamme, meri oli suhteellisen tyyni. Sää Pie-
tarissakin oli suosiollinen, sateeton ja suhteellinen lämmin.

Pietarissa olimme vain yhden päivän, joka on aivan liian lyhyt aika tutustua kau-
punkiin. Historiallisia, kauniita rakennuksia on todella paljon. Katsottavaa riittäisi 
moneksi päiväksi, jopa viikoksi. Kaupunkikierroksella bussin ikkunasta näimme 
vain murto-osan merkittävimmistä nähtävyyksistä. Ehkä merkittävin ja myös 
tunnetuin on Ermitaasi. Ermitaasissa on yli kolme miljoonaa taideteosta ja käytä-
viä on yli 26 kilometriä.  On laskettu, että pelkästään Ermitaasin taideaarteiden 
hätäiseen vilkaisemiseen kuluisi 14 vuotta! Tähän verrattuna se, mitä me eh-
dimme n. kahden tunnin vierailumme aikana Ermisaatissa nähdä, oli todella vain 
murto-osa taideaarteista. 

Myös Pietarin pääkatu Nevski Prospekti on tunnettu. Lähes viisi kilometriä pitkä 
katu on yksi maailman kauneimmista kaduista. Kadun varrella on kirkkoja, histo-
riallisia rakennuksia, ravintoloita ja kauppoja. Nevski päättyy Aleksanteri Nevskin 
luostarille eli lavralle (on pääluostari). 

Pietari on itse nähtävä ja koettava aistiakseen sen kauden ja tunnelman. Sano-
taan, että kerran siellä käynyt ei voi unohtaa sen arkkitehtonisten kokonaisuuk-
sien juhlavuutta, katujen ja talojen omintakeista kauneutta. 

Hieman historiaa

Pietarin historia alkaa pieneltä Nevan saarelta, Jänissaarelta. Pietari suuri valloitti 
alueet pohjan sodan riehuessa ja päätti perustaa linnoituksen saarelle vuonna 
1703. Työvoimana käytettiin kymmeniä tuhansia maaorjia ja suomalaisia sekä 
ruotsalaisia sotavankeja.

Nykyinen Nevan varrella oleva yli viidenmiljoonan asukkaan suurkaupunki on ko-
kenut monta nimenmuutosta. Sankt Peterburg-Pietari, Petrograd, Leningarad ja 
Pietari vuodesta 1991. Pietarilla on aina ollut suuri merkitys suomalaisille. Suuri 
osa Suomen käsityöläisistä työskenteli tsaarien aikana Pietarissa. Nykyisin Pieta-
rissa työskentelee noin 4000 suomalaista. Suomalaisia yrityksiä on noin viisisa-
taa.

Tuula Jaskari-Malinen
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MUUMIPERHEEN NAAPURISSA

Jyty Tampereen perinteinen kesäretki suuntautui tänä kesänä Naantaliin. Lauan-
taiaamu Tampereen linja-autoasemalla oli harmaa ja sateinen, kun lähes 30 jy-
tyläistä nousi Sirpan Bussimatkojen kyytiin.  Matkan pääkohteena oli Kultaranta, 
jossa paistoi aurinko kuten Naantalissa. Sirpan bussimatkojen bussia ajoi Sirpa 
itse, ja myös matkanjohtajan nimi oli Sirpa (Nieminen), joten matka sujui hyvin-
kin jouheasti ja sujuvasti.

Kultaranta - Muotopuutarha

Perillä oppaamme kertoi, että Villa Kultarannan rakennutti 1910-luvulla aikansa 
rikkain suomalainen, suurliikemies Alfred Kordelin. Sen päärakennuksen suun-
nitteli maineikas arkkitehti Lars Sonck. Alfred Kordelinin haaveena oli, että 54 
hehtaarin suuruinen Kultaranta puistoineen ilahduttaisi kaikkia suomalaisia. 
Hänen toiveensa mukaisesti puutarha onkin avoinna yleisölle. Kultaranta on jo 
vuosikymmeniä ollut suosittu matkakohde. Se on myös yksi valtakunnallisesti 
merkittävistä rakennetuista kulttuuriympäristöistä Suomessa.

Kultarannan korkeimmassa kohdassa, kallion laella kohoaa ylväs graniittihuvila 
Villa Kultaranta, Tasavallan Presidentin virallinen kesäasunto. Huvilan tornissa 
liehui vierailumme aikana Suomen Tasavallan presidentin lippu, merkkinä siitä, 
että Sauli Niinistö oli paikalla. Hän ei kuitenkaan tullut pirkanmaalaisia vieraitaan 
tervehtimään, mutta ryhmämme opastuksesta huolehti asiansa osaava henkilö. 
Puistossa riittikin paljon nähtävää. Se on jaettu kolmeen osaan, jossa tutus-
tuimme lähinnä sen näyttävimpään osuuteen, ns. muotopuutarhaan. Tätä 16 ha 
suuruista aluetta kutsutaan myös medaljongiksi ja se on Kultarannan puutar-
han keskeisin osa. Siellä kerrottiin kasvavan n. 7 500 ruusua, joista lajikkeista 
tunnetuimmat ovat ”Tellervo”, ”Astrid Lindgren” ja ”Presidentti Kekkonen”. Myös 
Tarja Halosella on oma ruusulajikkeensa. Muotopuutarha on värien ja muotoilun 
puolesta tarkoin harkittu taideteos, jossa sai ihailla moninaisia kasveja ja puita. 
Puutarhasta koostuu erilaisista elementeistä, mm. punatarha, sinitarha, pergola, 
huvimajat, vesialtaat ja kuusiaitojen reunustamat ”diplomaattikäytävät”.

Hyötypuutarha ja Metsäpuutarha

Muotopuutarhan lähellä sijaitsi hyötypuutarha. Siellä viljellään vihanneksia ja 
hedelmiä, joita käytetään presidentin taloudessa ympäri vuoden. Hyötytarhan 
kasvihuoneissa kasvatetaan lähes kaikki itsenäisyyspäivän kukka-asetelmiin tar-
vittavat kasvit. 

Metsäpuutarha on alueista vanhin. Se on sijoittunut päärakennuksen ympäris-
töön, henkien saaristolaistunnelmaa mäntyineen ja kallioineen. Kultarannassa 
onkin vieraillut ennen meitä vuosikymmenten saatossa paljon valtionpäämiehiä 
ja muita arvovieraita.

Kultarannan puutarhaan voi tutustua myös omatoimisesti, lisätietoa mm. auki-
oloajoista löytyy Naantalin kaupungin internet-sivuilta www.naantalinmatkailu.fi.
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Tutustuminen Naantaliin

Kultarannan kierroksen jälkeen oli muutama tunti vapaata aikaa kaupungin näh-
tävyyksiin tutustumista varten. Moni poikkesikin katsastamassa Naantalin maa-
merkin: komean, keskiaikaisen harmaakivikirkon, sekä kirkonmäen läheisyydes-
sä sijaitsevan Vanhan kaupungin. Pienen kaupungin elävä keskusta ja erityisesti 
vanha kaupunki tarjoaa erityisesti kesäaikaan kävijöilleen ulkoilmaravintoloita, 
putiikkeja, gallerioita ja puistotapahtumia. Moni käsistään taitava jytyläinen 
osallistui ennätyssukan kutomiseen. Tästä kenties aikanaan luetaan Quinnesin 
Ennätysten kirjasta. Tuota useampimetristä komeaa sukkaa oli ehtinyt osaltaan 
kutomaan jo lähes tuhat henkilöä. Arkkitehtonisesti kauniit ja huolella säilytetyt 
vanhat rakennukset ovat olleet Naantalin ylpeydenaihe. 

Lisäksi vetonaulana ovat Tove Janssonin luomat muumi-hahmot, joita Naantali 
mielellään esittelee turisteille. Naantalin Muumimaailma tunnetaan laajalti Suo-
men rajojen ulkopuolellakin ja mm. japanilaiset ovat edelleen innostuneita muu-
meista ja tulevat mielellään niitä Naantaliin katsomaan.

Tässä yhteydessä mainittakoon että myös Tampereen kaupungille on jo kauan 
ollut tarjolla näyttävä osuus muumien tuomasta näkyvyydestä. Kirjailija Tove 
Jansson lahjoitti lähes 30 vuotta sitten arvokkaan muumikokoelman Tampereen 
kaupungin hoteisiin ajatuksena, että arvokas kokoelma saisi arvoisensa näyttely-
tilan. 

Matkaraportin laati Tuula Halonen

PS. 
Jyty Tampere ry järjestää jäsenilleen 
virkistystoimintaa, johon kaikilla jäsenillä
on mahdollisuus osallistua. Mikäli sinulla 
on mielessä jokin sopiva retkikohde, tai 
jokin muu mielenkiintoinen tapahtuma, ota 
yhteyttä Sirpa Niemiseen tai Tuula Jaskari-
Maliseen. Heidän yhteystietonsa löytyvät 
tämän lehden lopusta.
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KIITOS! 

Kiitos mukavasta Naantalin retkestä. Säätila, seurue ja tunnelma olivat 
mitä mainioin ja retkeä ei oltu liikaa ohjelmoitu. Mitähän ensi kesälle 
mahtaa olla suunnitteilla? 
Nimimerkki: Mukana olleet.
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PUHELINLUETTELO

Kesäisenä heinäkuun iltana suuntasimme Komediateatteriin katsomaan Puhelin-
luettelo-näytelmää. Meitä innokkaita, kesäteatterista kiinnostuneita oli yli neljä-
kymmentä.

Ennakkomainos kertoi näytelmästä, että se on röyhkeä, häpeämätön, aurinkoi-
nen, ilakoiva ja naurattava, kotimainen komedia ihmisistä ja ilmiöistä, yrityksistä 
ja erehdyksistä. 
Puhelinluettelo, takuuhauska huvinäytelmä risteyttää satiiria ja kansannäytel-
mää, sekoittaa melodraamaa, kaupunkikomediaa ja lähiönaapurien tirkistelyä. Ja 
kaikkia näytelmän henkilöitä yhdistää katoava kansanperinne – joka kodin itses-
tään selvä tuki ja turva – puhelinluettelo.

Näytelmä olikin, ennakkomainoksen mukainen kesäteatterille sopivan kevyt ja 
viihdyttävä esitys. Ennakkomainos oli ehkä liiankin ”ylistävä”. Joissakin kohdin 
juoni oli hieman sekava, edes takaisin juoksua ja metelöintiä. Katsoja ei aina 
välttämättä pysynyt juonessa mukana.  
 
Rooleissa olivat Krisse Salminen, Samuli Muje, Jukka Leisti, Emilia Pokkinen ja 
Jere Riihinen. Roolisuoritukset olivat hieman epätasaisia. Minua henkilökohtaises-
ti eniten nauruhermoja ”kutkutti” Jukka Leistin roolisuoritus. 

Tuula Jaskari-Malinen
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SAVONLINNAN OOPPERAJUHLAT

Heinäkuisena lauantaiaamuna linja-autolastillinen kulttuurinnälkäisiä naisia lähti 
Tampereen linja-autoasemalta kohti Savonlinnaa päämääränään Savonlinnan 
oopperajuhlat.

Aijemmista vuosista poiketen, kyseessä ei ollut ensi-ilta, koska ensi-illat oli 
siirretty arki-iltojen iloksi. Mutta ei kulttuurinautintoa yhtään haitannut, vaikka 
esiintyjät olivatkin jo muutamia esityksiä esittäneetkin. Liekö jopa parempi, kun 
kokemusta estraadista oli tullut.

Nyt nähty esitys La Traviata, oli modernisoitu versio alkuperäisestä rakkausta-
rinasta. Pääesiintyjien huikeat taidonnäytökset loivat silti herkän ja kiihkeänkin 
tunnelman pitkin esitystä. Kiitos ikimuistoisesta oopperaelämyksestä niin esiinty-
jille, kuin retken järjestäjille.

Sunnuntaina kävimme paluumatkalla Mikkelin suurkirpputorilla. Sieltä moni sai 
matkaansa jos jonkin moista tavaraa keittiönhanasta valurautapataan. Matkalla 
Tampereelle suunniteltiin jo seuraavan oopperamatkan ajankohtaa ja kohdetta. 
Katsotaan...mitä ensi vuosi tuokaan tullessan.

Matkalla mukana ollut Sirkku Viitasalo
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YHDISTYKSEN HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT
 
  
PUHEENJOHTAJA   VARAPUHEENJOHTAJA
Kirsi Kuukkanen   Nina Hovila  
0440  251 269    03  3116  4743  
kirsi.kuukkanen@gmail.com   nina.hovila@pshp.fi

   
 
VARSINAINEN JÄSEN   HENKILÖKOHTAINEN VARAJÄSEN
Tuula Kallio    Tuula Halonen
03  565 64517    040  512 7760
tuula.kallio@tampere.fi   tuula.halonen@gmail.com
Leila Lilja    Laura Kauhala-Ala-Kapee
040  738 8714    040  564 6550
leila.lilja@tampere.fi   laura.kauhala-ala-kapee@tampere.fi
Nina Hovila    Teija Helin
03  311 65157    040  801 6249
nina.hovila@pshp.fi   teija.helin@tamk.fi
Sirpa Nieminen
040  801 6253    (ei varajäsentä)
sirpa.nieminen@tamk.fi
Marja Löytökorpi   Tarja Mansikka-aho
040  771 5421    050  318 6641
marja.loytokorpi@tampere.fi  tarja.mansikka-aho@uta.fi
Aino Hirvonen    Seija Uusi-Rasi
050  462 1826    0400  162 215
aino.hirvonen@tampere.fi  seija.uusi-rasi@tampere.fi
Tarja Rantanen    Suvi Kinaret
050  351 6534    045  128 1349
tarja.rantanen@tampere.fi  suvi.kinaret@hotmail.com
Sari Suokas    Heli Matinsaari
040  806 2284    040  801 2772
sari.suokas@tampere.fi   heli.matinsaari@tampere.fi
Laila Ranta
040  806 2172     (ei varajäsentä)
laila.ranta@tampere.fi
Marjo Virtanen    Tuija Haapaniemi
03  565 66526    03  565 63636
marjo.virtanen@tampere.fi  tuija.haapaniemi@tampere.fi

 
TIEDOTUS- JA KOULUTUSVASTAAVA
Tuula Jaskari-Malinen 
050  301 0348 
tuula.jaskarimalinen@saunalahti.fi

YHDISTYKSEN TOIMISTO:
Toimistonhoitaja, Birgit Virkkunen
Hämeenkatu 5 A, 5.krs.
Puhelinnumero 03 212 0269.
jyty.tampere@gmail.com. 
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