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Kun katson kesän kynnyksellä mennyttä aikaa,
huomaan kuinka monia asioita on muuttunut
niin työelämässä kuin ammattiyhdistystoiminnassakin. Katsoessani eteenpäin, näen vielä
enemmän muutoksia. Olemme päässeet aikaan
jolloin mikään ei ole niin pysyvää kuin muutos.
Jytyssä muutoksia tapahtuu nyt paljon. Liittovaltuuston kevätkokouksessa valtuutetuille kerrottiin, että olemme tehneet historiaa, kun niin
monta muutosta on saatu läpi tämän 4-vuotiskauden aikana. Niin onkin, jos verrataan siihen,
että liiton nimenmuutosta pohdittiin 3 kauden
ajan eli 12 vuotta. Niin pitkällä muutosaikataululla nykypäivänä jää junasta aivan varmasti.
Tämän vuoden alusta meillä on ollut uusi aluejako, entisten alueiden tilalle on tullut maantieteellisiä rajoja mukailevat neljä toiminta-aluetta:
Etelä-, Länsi-, Itä- ja Pohjois-Suomi. Kuulumme
nyt Länsi-Suomen alueeseen. Uusi muutos koskee tätä aluejakoa eli myös vaalipiirit on jaettu
samoihin neljään alueeseen. Seuraavan syksyllä
valittavan liittovaltuuston (Niin tiedättekö mitä
liittovaltuusto tekee? Liittovaltuusto on liiton
ylin päättävä toimielin ja sen toimikausi on neljä
vuotta) valintaa eivät jatkossa teekään aluekokoukset, vaan valinnan teette te jäsenet, jokainen omana itsenänne, omalla äänellänne, sillä
meillä on Jytyssä ensimmäisen kerran

Kevätkokouksien satoa on myös kuulunut lähiyhdistyksiltä, että uuteen seutumaiseen yhteiseen yhdistykseen ollaan edelleen menossa.
SeutuJyty lähtee kasvamaan Jyty Tampereen
pohjalle uudeksi ja avoimeksi, lähempänä jäseniä olevaksi yhdistykseksi. Liittovaltuuston kevätkokouksessa tätä hanketta kutsuttiin liiton
puheenjohtajan ja järjestöjohtajien suulla uudistavaksi hankkeeksi ja edelläkävijäksi yhdistysrintamalla.
Tästä on hyvä jatkaa ja toivonkin, että teiltä
jäsenistöltä tulee meille koko ajan enemmän
yhteydenottoja ja vinkkejä siitä, mitä juuri te
odotatte yhdistykseltä ja toiminnalta. Ehdotus
voi olla edunvalvonnallinen tai se voi olla vain
vinkki, mihin seuraavalla virkistysretkellä kannattaisi mennä. Mitä vain, mikä sillä hetkellä on
päällimmäisenä omassa mielessä.
Ennen suuria muutoksia ladataan kuitenkin
akkuja kauniina kesäpäivänä lomalla laiturin nokassa, rokkifestareilla, ulkomailla tai vain kotipihalla kuopsutellen. Siellä, missä jokaisen mieli
lepää parhaiten. Hyvää kesää!
Kirsi Kuukkanen
puheenjohtaja

sitova, suora jäsenvaali.
Jyty Tampere ry:n jäsenlehti
Päätoimittaja Kirsi Kuukkanen
Toimitussihteeri Aino Hirvonen

Painopaikka Grano, Tampere
Painosmäärä keskimäärin 1.100 kpl

Taitto Susu Kaukinen

Jäsenlehti 4/2016 ilmestyy lokakuussa.

Jokaisella jäsenellä on yksi ääni omalle ehdokkaalle. Ehdokasasettelut ovat menossa ja ehdokkaita voi asettaa yhdistyksen hallitus, yhdistyksen yleinen kokous tai 10 jäsentä yhdessä.
Itse vaali suoritetaan näillä näkymin syyskuussa
sähköisenä äänestyksenä. On mielenkiintoista
nähdä, tuleeko liittovaltuustosta aivan uudenlainen, kun valintatapa on erilainen.

Jyty Tampere ry
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Liittohallituksen koko ja valintatapa

Pääluottamusmiehen
palsta
Ajankohtaista
Liittovaltuuston kevätkokous 17.–18.5. oli tämän valtuustokauden viimeinen sääntömääräinen kokous. Ajatusten sekä mielipiteiden vaihto
oli vilkasta, useita puheenvuoroja käytettiin käsiteltävien asioiden puolesta ja vastaan ja niin
osa liittohallituksen päätösesityksistä vaatikin
äänestystä.
Liiton sääntöihin, vaalijärjestykseen ja aluetoimintaohjeeseen tehtiin muutoksia.
Valtuusto hyväksyi vuoden 2015 vuosikertomuksen ja vahvisti tilinpäätöksen sekä myönsi
vastuuvapauden liittohallitukselle ja muille vastuuvelvollisille Jytyn hallinnosta ja tileistä vuodelta 2015.

Tehtyjä päätöksiä
Alue- ja vaalipiirijako
Jytyn jäsenyhdistykset jaettiin neljään vaalipiiriin nykyisten toiminta-alueiden mukaisesti:
Etelä-Suomi, Itä-Suomi, Länsi-Suomi ja PohjoisSuomi.
Jäsenyhdistys kuuluu siihen vaalipiiriin, jonka
alueella sillä on kotipaikkansa. Valtakunnallinen
yhdistys kuuluu niihin vaalipiireihin, joiden alueella sillä on työvoimajäseniä.

Valtuutetut valitaan vaalipiireittäin sitovalla jäsenäänestyksellä.
Valintatapa on suora vaalitapa. Vaalipiirin varsinaisiksi valtuutetuiksi valitaan ne, jotka ovat
saaneet eniten ääniä. Yleisvarajäseniksi (puolet
valittujen valtuutettujen määrästä) valitaan samasta vaalipiiristä seuraaviksi eniten ääniä saaneet äänimäärän mukaisessa järjestyksessä.

Aluehallitusten tilalle aluetapaamiset
Aluetapaaminen järjestetään vähintään kaksi
kertaa vuodessa ja niissä käsitellään alueen toimintaan ja yhdistysten yhteistoimintaan liittyviä
ajankohtaisia asioita. Ennen kevät- ja syysvaltuustoa järjestetään valtuuston kokousasioita
käsittelevä aluetapaaminen.

Työttömyysturvalain muuttaminen
Jyty Kainuun aloitteen mukaisesti Jyty pyrkii
vaikuttamaan siihen, että työttömyysturvalakiin
kirjataan, että osittainen vanhempainvapaa jätetään huomioimatta työssäoloajan palkkaa laskettaessa.
Opiskelijajäsenyys
Jyty Kainuun aloitteen mukaisesti valtuusto muutti opiskelijajäsenyyssääntöjä niin, että
kaikki opiskelijat voivat olla Jytyssä opiskelijajäseninä.
Yhtenäistä jäsenmaksua ei käsitelty tässä
kokouksessa vaan asian käsittely ja siitä päättäminen siirtyy tulevalle uudelle liittovaltuustolle.

Vaali toteutetaan sähköisenä netissä Jytyliiton
sivuilta, eikä äänestäminen edellytä omaa sähköpostiosoitetta.
Liittovaltuuston puheenjohtaja valitaan valtuuston jäsenistä.
Ehdokasasettelu valtuuston vaaleissa
Liittohallitus päättää vaalien toimittamisen aikataulun. Vaali on järjestettävä viimeistään kuusi
(6) viikkoa ennen liittovaltuuston järjestäytymiskokousta.
Äänioikeutettuja ja vaalikelpoisia ovat jäsenvelvoitteensa suorittaneet työvoimajäsenet (myös
opiskelijajäsenet).
Ehdokkaita voivat asettaa
•

Jytyn vaalipiirin alueella toimiva yhdistys
tai yhdistykset yhdessä (useita ehdokkaita)

•

10 vaalipiirin äänivaltaista Jytyn jäsentä
yhdessä (yhden ehdokkaan)

Jatkuu >>>
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Jokaisesta vaalipiiristä valitaan kaksi jäsentä
vaalipiirien kokousten ehdotusten pohjalta ja lisäksi kolme muuta valtuuston järjestäytymiskokouksessa valittavaa jäsentä. Hallituksessa tulee
olla seurakuntien, yksityisalojen ja lomitustoiminnan edustus.
Seuraa yhdistyksen nettisivuja ja käy
päivittämässä sähköpostiosoitteesi Jyty
liiton Jässärissä tai ilmoita se yhdistyksen
toimistolle, niin saat vaaleja koskevaa
tietoa sen tullessa ajankohtaiseksi.

Liittovaltuuston koko ja valintatapa
Valtuuston jäsenmäärä on yksi (1) valtuutettu
alkavaa 1000:tta jäsentä kohden. Tämä määrä
(tällä hetkellä 43) jaetaan vaalipiirien kesken
suhteellisesti.

Hallitukseen valitaan 11 jäsentä ja heille neljä
(4) yleisvarajäsentä.

Aluetapaamisessa kokoontuvat alueen liittovaltuutetut, alueelta olevat liittohallituksen jäsenet,
alueen nuoriso- ja opiskelijavastaavat sekä alueella toimivien yhdistysten puheenjohtajat. Valtakunnallisilla yhdistyksillä on oikeus lähettää
yksi edustaja jokaisen alueen aluetapaamiseen.

Jyty Tampere ry

Yhdistyksen
kevätkokous
pidettiin 23.5. Tampereen tehdashistoriaan
kuuluvassa Näsilinnassa, Café Milavidassa.
Kokouksessa oli läsnä
37 jäsentä.
Kokous hyväksyi vuoden 2015 toimintakertomuksen, vahvisti vuoden 2015 tilinpäätöksen sekä
myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
Kokouksen jälkeen halukkaille oli opastettu kierros museo Milavidassa. Kiinnostaviin näyttelyihin
Nottbeckien perheestä sekä Suur-Merijoen kartanosta kannattaa käydä tutustumassa.

Jyty Tampere ry
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Ajankohtaista

Ajankohtaista

Tuleeko sinusta työpaikkasi uusi Jytyn luottamusmies?
Luottamusmiesjärjestelmä on yhteistoimintajär
jestelmä, jonka tarkoituksena on valvoa virkaja työehtosopimusten noudattamista, edistää
työn
antajan ja viranhaltijan/työntekijän välillä
syntyvien erimielisyyksien tarkoituksenmukais
ta, oikeudenmukaista ja nopeaa selvittämistä
sekä työrauhan ylläpitämistä. Luottamusmiehet
asetetaan työnantajakohtaisesti. Luottamusmies
edustaa pää
sääntöisesti oman työnantajansa
palveluksessa olevia Jytyn jäseniä, ellei toisin
ole sovittu.
Jytyliitto järjestää luottamusmiehille monipuolista koulutusta. Työnantaja maksaa koulutuspäiviltä palkan ja liitto kaikki kurssi- ja matkakustannukset.
Jytyn liittohallitus on päättänyt luottamusmies-

ten toimikaudeksi kaksi (2) vuotta. Vuoden 2016
vaaleissa luottamusmiehet valitaan toimikaudeksi 1.1.2017–31.12.2018. Vaalit pidetään marraskuun 2016 loppuun mennessä.
Äänioikeutettuja ovat ne Jytyn jäsenet, jotka
ovat vaalin toimittamisajankohtana työnantajaan palvelussuhteessa. Virka-vapaalla tai työlomalla olevat jäsenet ovat äänioikeutettuja.
Mikäli luottamusmiesten toimialue on rajattu,
äänioikeutettuja ovat vain sellaiset jäsenryhmät,
joita valittavaksi tuleva luottamusmies edustaa.
Vaalikelpoisia ovat ne Jytyn jäsenet, jotka ovat
kyseisen työnantajan palveluksessa ja ovat antaneet suostumuksensa luottamusmiesvaaliehdokkaaksi. Tarkempia lisätietoja luottamusmiesvaaleista annetaan syksyllä.

Mistä on kesä tehty?
Kuuluuko siihen lekottelua auringossa, uimista,
rantasaunaa, ystävien ja sukulaisten tapaamista, yksin oloa, jäätelöä, mansikoita, nuotiomakkaraa, rapujuhlia, maalaismaisema tai kaupunkiloma katukahviloineen…
Jokaisen ihannekesä ja -loma on oman itsen
näköinen. Yhden tapa ja toive viettää lomaa voi
olla toiselle kauhistus.
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Toivottavasti kuitenkin myös sinun kesääsi
mahtuu edes joitain unelmakesän osasia sekä
aikaa rentoutua ja kerätä uusia voimia työntäyteisen vuoden jälkeen.
Hyvää ja aurinkoista kesää!
Aino Hirvonen

Jyty Tampere ry

Tulevaa Pirkanmaan
sairaanhoitopiirissä
Sairaanhoitopiiri on jatkuvassa muutoksen tilassa, aivan niin kuin koko yhteiskuntammekin.
Taysin kampuksella tapahtuu paljon uutta rakentamista ja peruskorjausta. Taysin vanhalle
etupihalle nousee kolme uutta sairaalaa, Sydänsairaala, lasten- ja nuorten sairaala ja raskaana
olevien, synnyttäjien ja vastasyntyneiden hoito,
tuki- ja liikuntaelimistön sairauksien hoito, verisuonikirurgia, toimenpideradiologia, laboratorion näytteenotto. Nämä valmistuvat 2018–2020.
Lisäksi vanhoja osastoja peruskorjataan ja toimintaa Hatanpään sairaalan kanssa yhdistetään.
Esim. urologia siirtyy Hatanpäältä Taysiin ja rintasyöpäleikkaukset ym. siirtyvät Hatanpään sairaalaan.
Tästä rakentamisesta johtuen olemme viime syksystä lähtien yhdessä potilaiden kanssa
painineet uusien kulkureittien opettelun kanssa.
Ongelmat työvaatteiden, uusien kulkureittien,
kaukana sijaitsevien parkkipaikkojen, vaatepisteiden ja pukuhuoneiden kanssa ovat saattaneet
pidentää työmatkaan kuluvaa aikaa jopa 20
min. Onneksi uudistukset tuovat sitten valmistuttuaan helpotuksia, kuten maanalaisen parkkihallin, mahdollisesti kaupan tai apteekin, uudet
kahviotilat jne. Mikä tärkeintä, saamme uudet
toimivat tilat potilaille ja työntekijöille paremmat
mahdollisuudet työn tekemiseen.
SOTE:n tuomia muutoksia odotellaan. Sairaanhoitopiirit suunnitellaan lakkautettaviksi. Kukahan on meidän työnantaja tulevaisuudessa?
Mitä muita muutoksia työpaikkaamme kohdis-

Jyty Tampere ry

tuu? Liikkeenluovutuksia, yt-neuvotteluja? 2019
muutosten pitäisi sitten tapahtua, jos aikataulussa pysytään.
Syksyllä on sairaanhoitopiirissä työsuojeluvaalit ja luottamusmiesvaalit. Luottamusmiehet valitaan poikkeuksellisesti vain kahdeksi vuodeksi, työsuojeluvaltuutetut ehkä neljäksi, tämä on
vielä auki. Tässä nyt käyttäisin mahdollisuutta
kyselyyn, olisiko sairaanhoitopiirissä kenelläkään halukkuutta ehdokkaaksi niin työsuojeluvaltuutetuksi kuin luottamusmieheksi, että saisimme oikeat vaalit aikaiseksi?
Tämän vuoden aikana sairaanhoitopiirissä
tehdään työn vaativuuden arvioinnit. Työpajat
aloittavat nyt kevään-kesän aikana toimintansa ja uudet palkkaluokat pitäisi saada voimaan
vuoden 2017 alussa. Työpajoissa on mukana ihmisiä eri toimialueilta ja luottamusmiehet. Ammattiryhmien TVA:t on jaettu eri toimialueille
toteutettavaksi. Esim. osastonsihteereiden TVA
tehdään Vammalan aluesairaalassa, toimistosihteereiden TVA tehdään PAKE:ssa jne.
Mielenkiintoista aikaa eletään. Nyt kannattaa
päivittää tietonsa Jytyn jäsenrekisteriin, jotta
muutoksista ym. saatte ajantasaista tietoa.
Sirkka Vienola
sirkka.vienola@pshp.fi
luottamusmies
PSHP/Tays
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Ammatit tutuksi -palsta

Senioritoiminta

Koulusihteerin
arkipäivää
Aamu valkeni sateisena, mutta ei auttanut kuin
hypätä pyörän selkään. Minulla työmatkaa kertyy noin 7 kilometriä eli on oikein hyvä aamun
piristys pyöräillä töihin.

Kuva: Serlachius-museo

Leimaan itseni töihin kello 7.30. Aamu alkaa
vauhdikkaasti: rehtori on laittanut viestiä, että
liikunnan opettaja on pois töistä tämän päivän
ja ohjeet löytyvät sähköpostista. Onneksi saan
sijaiseksi koulun omat opettajat, ensimmäinen
tunti alkaa jo klo 8.05 koulun liikuntasalissa.
Aamupäivän vastailen sähköposteihin, koulun
luokkatilan varaukseen ja skannailen hyväksyttyjä hakemuksia asiakkaalle. Kopiokoneeseen on
tullut tukos, käyn auttamassa opettajaa poistamaan sen.
Iltapäivällä käymme rehtorin kanssa 9. luokkalaisten arvosanoja lävitse. Tarkastan oppilaiden
kurssilaajuuksia päättötodistuksiin. Vien uusien
oppilaiden numeroita vanhasta koulusta Helmi
-hallinto-ohjelmaan. Teen opettajan pyytämiä
muutoksia ryhmäsijoitteluihin. Päivän kuluessa
tarkistan muutaman laskun ja tiliöin ne Sap-järjestelmässä.
Päivä kuluu huomaamatta ja on aika lähteä kotiin kello 15.00.
Mitä koulusihteerin työhön normaalisti kuuluu?
Olen työskennellyt Hatanpään koululla vuodesta 2008. Samaan aikaan koululle vaihtui myös
uusi rehtori. Yhteistyö esimiehen ja muun henkilökunnan kanssa sujuu oikein hyvin. Työkaverit
ovat vaihtuneet vuosien varrella tuoden työilmapiiriin vaihtelevuutta ja uusia toimintatapoja.
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Seniorit kokoontuivat toukokuun alussa tietovisan merkeissä. Leikkimielisistä tietovisoista on tullutkin suosittuja. Kysymykset herättävät myös keskustelua. Hyvin usein keskustelu kääntyy muistiin.
Välillä parannetaan maailmaakin.

Jokainen päivä koululla on erilainen. Oman lisänsä tuovat tietysti oppilaat, jotka myös asioivat kansliassa. Ohjaan heitä oikeisiin luokkatiloihin, välitän viestiä opettajille tai annan
loma-anomuslomakkeita. Päivää piristävät myös
opettajien vierailut kansliassa. Heidän asiointinsa liittyvät yleensä oppilasarviointeihin tai ryhmämuutoksiin.

Toukokuun loppupuolella suunnistimme Mänttään Serlachius-museoihin. Kesäkuussakin vielä tapaamme Keskustorin munkkikahvilassa.
Kesäterveisin,
Tuula Jaskari-Malinen

Tapahtumakalenteri

Työaika määräytyy koulun tarpeen mukaan,
yleensä tulen töihin kello 7.30 ja pääsen kotiin
kello 14.45. Työni on hyvin monipuolista sisältäen paljon asiakaspalvelua ja hallinnon työtehtäviä aina laskujen tiliöinnistä sijaisten ottamispäätösten tekemiseen. Työtehtävät muuttuvat
koulun aikataulujen mukaan. Keväällä teen perustilaukset kirjoista ja tarvikkeista. Joulu- ja
toukokuu kuluu oppilaiden arviointiryhmien tarkistamisessa ja todistusten tulostamisessa. Ennen kesälomaa teen oppilashallintoon opettajille
uudet opetusryhmät seuraavaa lukuvuotta varten sekä arkistoin poislähteneiden oppilaskortit.
Jaana Gustafsson

Jyty Tampere ry

Jyty Tampere ry
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Mitä tuli tehtyä.

Mitä tuli tehtyä.

SeutuJyty -päivä
Ideaparkissa 14.5.
Aamu alkoi sateisena ja olin innoissani tulevasta
päivästä.
Tiedossa olisi uusien yhdistysaktiivien ja jäsenten tapaamisia, musiikkia, naposteltavaa ja uusia ideoita tulevaan. Tietysti jäsenkortilla päivän
aikana saatavat tarjoukset kiinnostivat ja odottivat hyödyntämistään.
Saavuin perheeni kanssa paikalle kymmenen jälkeen ajatuksena talkoohengessä rakentaa pidot pystyyn. Isoäiti ahkeran poikakaksikon kanssa oli kuitenkin jo hoitanut muutaman
muun aikaisen ihmisen kera ja jäimme paitsi
alun hauskuudesta. Keskityin siis ajamaan katraastani puolet Funparkiin viettämään aikaa ja
keskityin sylilapseni kanssa pohtimaan aktiivien
kanssa nuorten jäsenten tilannetta alueellamme
sekä SeutuJytyn tuomia mahdollisuuksia kaikille
jäsenillemme. Kävimme aktiivista vuoropuhelua
myös koko ammattiliittomme tulevaisuudesta,
jokaisella odotus ja innostus tulevasta huokui lävitse. Ajatuksiamme oli kuulemassa ja jakamassa myös liiton puheenjohtaja Maija Pihlajamäki
ehdittyään samalla pidettävästä aluehallituksen
kokouksesta.
Yhdistysten paperityöt vähenevät ja aktiiveilla
on aikaa olennaiseen: jäseniin. SeutuJyty purkaa rajoja, tuo tapahtumia laajemmalle ja lisää
tapahtumien sekä mahdollisuuksien määrää tavalla, jota ei ole ennen ay-liikkeessä nähty.
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Ämpärit tanassa odotimme puoliltapäivin saapuvaksi jäseniä jakamaan ajatuksiaan tulevasta, kuuntelimme Olli Kärjen musisointia, liiton
puheenjohtaja Maija Pihlajamäen motivoivaa ja
innostavaa puhetta ja aloittelimme ohjattua alkujumppaa.
Jäsenemme antoivat iltapäivän aikana meille
paljon ajateltavaa ja upeita eväitä uuden, sujuvan ja jäseniä lähellä olevan yhdistyksen rakentamiseen. Aihealueina olivat koulutus, vapaa-aika ja virkistys, tiedotus ja lehti, jäsenedut sekä
itse avajaistapahtuma. Tapahtumassa oli myös
nimikilpailu uuden yhdistyksen nimestä. Nähtäväksi jää, millä nimellä kutsumme Jytyn uutta,
rajattomampaa ja voimakasta yhdistystä, jossa
jokainen jäsen on uniikki.
Saimme myös hienon kokemuksen tapahtumajärjestämisestä sekä tiedotuksesta. Kokonaisuudessaan reppuun saimme muhkeat eväät, joista riittää pitkälle. Kiitämme kaikkia SeutuJytyn
kehittämispäivään osallistuneita suuresti! Mikäli
et päässyt paikalle mutta painava sana on vielä
sanomatta, älä epäröi ottaa yhteyttä vaikka sähköpostilla. Sana on vapaa!
Ida Pennanen
Osallistu kyselyyn ja keksi uusi nimi
yhdistyksellemme linkin kautta:
https://goo.gl/WT6qn6

Jyty Tampere ry

Jyty Tampere ry
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Mitä tuli tehtyä.
Greasemusikaali

Oopperan kummitus
On kaunis, aurinkoinen ja lämmin lauantaipäivä
kun viisikymmentä jytyläistä oopperan ystävää
on matkalla Helsinkiin, Suomen Kansallisoopperaan katsomaan Oopperan kummitusta. Odotettavissa on jotain ainutlaatuista. Kaikki näytökset
myytiin loppuun jo ennen ensi-iltaa.
Odotukset täyttyivät. Mahtavista lavasteista, upeasta musiikista ja loistavista esiintyjistä
koostui upea kokonaisuus, joka takasi nautittavan esityksen sekä korville että silmille.
Oopperan kummitus on luultavasti maailman
kuuluisin ja menestynein musikaali. Sen alkuperäisiä näyttämöversioita on esitetty katkeamatta
Lontoossa vuodesta 1986. Teoksella on arvioitu
olleen katsojia jo 140 miljoonaa. Oopperan kummitusta kuvataan kasvutarinaksi, kauhukertomukseksi ja yltiöromanttiseksi aikuisten saduksi.

oma versionsa musikaalista. Lopputuloksena on
aivan uusi esitys, jonka esillepano on kokoluokassaan ainutkertainen. ”Kun mukana on sinfoniaorkesteri, oopperan kuoro, 12-henkinen
tanssiryhmä ja klassisen koulutuksen saaneet
solistit, vaikuttaa varmalta, että tätä tasokkaampaa Kummitusta ei tulla Suomessa koskaan näkemään.”
Oopperan ovat Gaston Leroux’n romaanin pohjalta kirjoittaneet Charles Hart ja Richard Stilgoe,
musiikki Andrew Lloyd Webber, musiikinjohto
Nick Davies, ohjaus Tiina Puumalainen, lavastus
Teppo Järvinen, puvut Marjaana Mutanen, koreografia Osku Heiskanen. Suosittelen lämpimästi,
mikäli lisänäytöksiä tulee.
Kulttuuriterveisin,
Tuula Jaskari-Malinen

Suomen Kansallisoopperalla on ollut erityinen
mahdollisuus ja vapaus päästä toteuttamaan

Käsiohjelmassa todetaan:
”Tämä huikea, energinen ja iloinen nuorisomusikaali sytyttää
jokaisessa meissä elämänilon ja
uskon hyvään.” Tähän on helppo
yhtyä, kun on nähnyt Greasemusikaalin.
Suosittelen lämpimästi. Uskon,
että musikaali ei jätä ketään kylmäksi, olitpa nuori tai vanha.

Oopperan kummitus

Musikaalin on ohjannut Marco
Bjurström.

Kävin Jytyn retkellä Oopperassa. Oopperassa oli lentävä kattokruunu ja musiikkia. Tykkäsin musiikista ja näytelmästä ja siellä oli kivaa. En osaa sanoa, kummasta tykkäsin enemmän, musiikista
vai näytelmästä. Kumpikin oli kiva, oikeastaan samanveroiset. Lähtisin uudelleen katsomaan jotain
muuta oopperaa tai vaikka samaakin.
Jarkko Kuukkanen, 12v.

12

Tapahtumat sijoittuvat
1950-luvulle Chicagon
Rydell High -opinahjoon. Grease on kuvaus
ja kasvutarina nuorten
kertomana. Sen teemat
nostivat pintaan omakohtaisia kokemuksia
nuoruudesta mutta monet
asiat ovat tunnistettavissa
tämänkin päivän nuorten keskuudessa, on rakkaushuolia,
ryhmään kuulumisen ongelmia
sekä ulkopuolisuuden tunteita.

Jyty Tampere ry

Kulttuuriterveisin
Tuula Jaskari-Malinen

Kuva: Ari Suomalainen

Kuva: Suomen Kansallisooppera

Harvoin teatterissa saa kokea niin aitoa
näyttelemisen iloa ja riemua, mitä saimme
kokea Grease-musikaalissa Valkeakosken
kaupunginteatterilla. Laulu- ja tanssitaidon
lisäksi mukana oli lavasäteilyä,
voltteja ja soittotaitoa sekä aitoa lahjakkuutta. Näyttelijät
ottivat täysin yleisönsä niin
nuoret kuin meidät vähän
vanhemmatkin.

Kuva: arkisto.eventlehti.fi

Mitä tuli tehtyä.

Mitä tuli tehtyä.

Mitä tuli tehtyä.
PirTan jäsenilta
TAMKissa 6.4.2016

PirTan johtokunta järjesti jäsenillan TAMKissa Ravintola ½Q:ssa. Aloittelimme tilaisuutta klo 15.30
esittelijöiden kanssa laittamalla kuntoon heidän
ständejään. Esittelijöitä oli viisi. Osalla oli enemmän esiteltävää ja osalla vielä sitäkin enemmän.
Paljon oli tutustuttavaa ja testattavaa tarjolla.
Varsinaisen illan aloittelimme klo 16 maissa.
Puheenjohtajamme Sirkka Vienola avasi tilaisuuden Jyty -kuulumisilla. Osallistujia illassa oli noin
20. Meillä oli oikein mukavaa, mutta enemmänkin olisi mukaan mahtunut. Muistathan sinäkin
tulla seuraavalla kerralla karkeloihin mukaan!

Likkojen lenkki
Lähdin lenkille odottavissa tunnelmissa. Saavuin
jo valmiille apajille ja pääsin suoraan nauttimaan
jäsentemme tapaamisesta ja uusien tuttavuuksien solmimisesta. Aurinko porotti paikoin jopa
kuumasti ja nautimme fiiliksestä. Musiikkia, likkoja ja meininkiä riitti ensimetreiltä lähtien.
Ständillämme oli mukana myös TAMKin Proaka
temian Motive-osuuskunnan fysioterapeuttiopiskelijat Sanni Rintakomsi ja Suvi Tuomisto tekemässä liikkuvuusmittavuuksia, heilläkin oli
paikoin pitkä jono. Suomalaiset kuitenkin tunnetusti pitävät jonottamisesta, joten kaikkia palveltiin rauhallisesti ja yksilöllisesti myös heidän
toimestaan.
Tuotenäytteiden hamstraamisen sekä Neljän
suoran energisen esiintymisen jälkeen lähdimme
aktiivisen jäsenemme Tuijan kanssa kohti vesipistettä, suuntanamme 7,5 km lenkki. Flunssastani toipumiseen vedoten valitsimme kävelyreitin Pyynikin kauniissa maisemissa. Lenkki kiersi
harjua sekä rantaa, reitillämme meitä viihdyttivät useat yhteistyökumppanit sekä taukopisteet.
Ylä- ja alamäkiä ponnistellessamme ja puuskuttaessamme pohdimme nuorten jäseniemme
asemaa yhdistyksessämme sekä tulevia tapahtumia. Totesimme mahdollisuuksien tapahtumi-
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en järjestämiseen nuorisolle olevan hyvällä mallilla ja pohdimme keinoja sitouttaa jäsenemme
tapahtumiin mukaan sekä oikeita keinoja tapahtumien mainostamiseen. Totesimme Facebookin
sekä sähköpostin olevan tehokas nopean tiedottamisen väylä, sekä lehtemme vievän infoa
hyvin perille. Nettisivujen suhteen totesimme
niiden olevan selkeät ja niitä tulee selattua aina
tapahtumiin ilmoittautumisen yhteydessä. Tässä
ainakin itselläni on skarpattavaa, sillä internetin
syövereissä surffaillessa ei ensimmäisenä ole
mielessä poiketa yhdistyksen sivuilla. Facebookissa kylläkin, josta tykkäyksen ansiosta saan
tiedon tapahtumista ensimmäisten joukossa.
7,5 km lenkki oli nopeasti ohitse ja totesin
ilokseni tapaavani Tuijan seuraavan kerran kevätkokouksen jälkeen Väriestejuoksulla. Siihen
mennessä varmasti olemme taas toivottavasti
saaneet suunnitelluksi jo paljon uutta ja innostavaa kesää vasten innokkaille, aktiivisille ja elämänhaluisille jäsenillemme.

Ensin söimme salaattilounaan ja kahvittelimme
päälle. Tupperwaren esittelijä aloitti kertoen mm.
uusista Tupperwaren tuulista ja tuotteista. Hänen
jälkeensä saimme tutustua Arctic Nutritionin hyvinvointituotteisiin. Beauty Bakery -kauneushoitolan omistaja kertoi hoidoista, joita hänen hoitolastaan saa. Hänellä oli myös paljon erilaisia tuotteita
mukanaan meikeistä erilaisiin kosteutustuotteisiin
asti. Illan aikana opimme myös oikeaoppisen huultenmeikkaustekniikan, pohjustustuotteesta lähtien. La Dolce Vita -vaatepuodin omistaja kolmen
vaaterekkinsä avustuksella kertoi toiminnastaan.
Omasta kokemuksesta voin sanoa, että ei hänellä
ole pelkkiä vaatteita, myös koruja yms. mukavaa
valikoimista löytyy. Oriflamen edustajalla oli myös
ständi, jossa hänellä oli pöydän täydeltä meikkejä ja muita kauneudenhoitoon liittyviä tuotteita
avuksemme. Kaikki esittelijät pitivät arpajaiset ja
erilaisia tuote- ja hoitopalkintoja sateli osallistujille. Esim. Beauty Bakeryn omistaja arpoi 3 lahjakorttia erilaisiin ihaniin hoitoihin ja La Dolce Vitan
omistaja taas antoi arpajaisvoittona voittajalle
omavalintaisen vaatteen palkinnoksi.

Endorfiinintäyteisissä voittajafiiliksissä oli mukava lähteä takaisin kotia kohti jatkamaan viikonloppua perheen ja sukulaisten parissa.

Tilaisuuden lopuksi osa porukkaa vielä askarteli ”vappukukkia” servieteistä. Niistä tuli todella hienoja, katsokaapa kuvaa! Osa otti mukaan
tekemänsä kukan, joten kuvassa on vain osa
ja moni innostui niiden helppotekoisuudesta ja
monikäyttöisyydestä koristelussa. Myös lasten
kanssa näitä on helppo ja mukava tehdä.

Ida Pennanen
Nuoriso- ja opiskelijavastaava

Tapaamisiin seuraavassa jäsentapahtumassa!
Marja Honkanen

Jyty Tampere ry

Jyty Tampere ry

Jyty Tampere ry
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Tervetuloa Lempäälään ja Kuokkalankosken

markkinoille

Pyynikin kesäteatteri

”Taivaan Tulet”

lauantaina 16.7.2016
Lähtö Tampereelta Keskustorin Vanhalta kirkolta klo 9.45
Opastettu kiertoajelu sisältää mielenkiintoisia
tarinoita ja tietoa Lempäälästä. Kohtaa mennyt
aika museoraitilla ja koe markkinat Kuokkalankosken kupeessa.

tarjontaa niin aikuisille kuin lapsillekin ja markkinatori on jälleen todella monipuolinen.

Opastettu kierros kestää noin 2 tuntia tämän jälkeen omatoimisesti voit tutustua museoraittiin.
Museoraitilla on mm. kauppamuseo, parturikampaamomuseo, sepän paja, suutarin verstas,
sotaveteraanien perinnekammari.

Villa Hakkarissa on mahdollisuus ruokailuun
noutopöydästä. Pöytävarauksia ei oteta vastaan.
Markkinoilla on ollut tarjolla mm. virvokkeita,
kahvia. Nämä ovat omakustannushintaan. Toki
voit ottaa eväät mukaan ja nauttia ne Hakkarin
Arboretumissa. Takaisin Tampereelle lähdetään
n. klo 14.

Kuokkalankosken markkinoiden pääesiintyjänä
tulee olemaan viikkoa aikaisemmin valittu uusi
Tangokuningatar. Muussa markkinaohjelmassa on

Matkan hinta on 10 € / henkilö. Jäsenen mukana matkaan samalla hinnalla voi lähteä myös
ei-jäseniä.

Ilmoittautuminen nettisivun kautta 30.6. mennessä sekä maksu yhdistyksen tilille:
Handelsbanken FI14 3131 3001 8500 64. Eräpäivä 30.6.2016.
Ilmoittautumiset: http://jytytampere.jytyliitto.net/ilmoittautumiset-tapahtumiin/
Hemmotteluhoidot Hämeen Kosmetologikoululla jatkuvat. Seuraavat hemmotteluillat ovat
16.6., 18.8., 15.9. ja 20.10. Marras-joulukuun päivät ilmoitetaan myöhemmin. Mukaan
mahtuu kerralla 15 ensimmäiseksi ilmoittautunutta. Ilmoittautuminen sulkeutuu kun määrä
on täynnä. Hemmotteluhoitoiltoja pidetään useampi vuodessa, mikäli kiinnostusta riittää.
Jäsen voi osallistua hemmotteluhoitoon vain kerran vuodessa, jotta jokaisella on
mahdollisuus päästä mukaan. Seuraa ilmoittautumisten avautumista nettisivuiltamme:
http://jytytampere.jytyliitto.net/ilmoittautumiset-tapahtumiin/
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Keskiviikkona 3.8.2016 klo 18.00
”Taivaan tulet perustuu samannimiseen tv-sarjaan. Näytelmästä löytyy niin Lapin lumoa kuin
pohjoisen karua elämänmenoa. Tarinassa leiskuvat vahvat tunteet ja hurtti huumori. Siinä on
vapaudenkaipuuta, onnen etsintää, riemua ja
rakkautta.
Konstaapeli Rauni Väänänen palaa vuosien jälkeen takaisin kotiseudulleen Kemijärvelle. Paluumuutto ei suju aivan mutkitta, sillä etelässä
vietetyt vuodet ovat vieroittaneet hänet pohjoisen tavoista ja etäisestä isästä. Sairasteleva isä
on erakoitunut entisestään Raunin äidin kuoleman jälkeen.
Vaikka etelän keinovalot vaihtuvat pohjoisen taivaan tuliin, kiemurat ihmissuhteissa seuraavat
matkassa. Suhdesolmuja aukoessaan Rauni totuttelee pikkukaupungin poliisin tehtäviin ja tör-

mää laittomiin viinabisneksiin. Onko äidin kuolemakaan selvä tapaus?”
Rooleissa: Timo Allinniemi, Kake Aunesneva,
Lotta Huitti, Timo Julkunen, Senni Kurittu/Ida
lilja Raipia, Esa Latva-Äijö, Mika Lepistö, Rinna
Paatso, Jarmo Perälä, Jukka Pitkänen, Pauliina
Puurila, Tommi Rantamäki, Leena Rousti, AriKyösti Seppo, Nina Tienhaara ja Janne Turkki.
Näytelmän arvioitu kestoaika on 2 tuntia 40 minuttia. Lähde: Pyynikin kesäteatterin nettisivut
Jäsenhinta 25 € (hintaan sisältyy lippu ja väliaikatarjoilu). Mikäli tilaa jää, mukaan voi lähteä
myös ei-jäsen (41 €). Ei-jäsenten ilmoittautuminen aukeaa viikkoa myöhemmin, kun valittavaksi tulee myös ei-jäsen.

Sitovat lippuvaraukset 30.6.2016 mennessä nettisivujen kautta. Maksu yhdistyksen tilille:
Handelsbanken, tilinumero FI14 3131 3001 8500 64. Eräpäivä 30.6.2016.
Ilmoittautumiset: http://jytytampere.jytyliitto.net/ilmoittautumiset-tapahtumiin/
Ilmoittautuminen aukeaa sunnuntaina 19.6. klo 10.00

Jyty Tampere ry
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Kuvat: Marita Räsänen

Hyvinvointipäivä Ylöjärvellä

Tervetuloa mukaan hullun hauskaan
väriestejuoksuun #jytyläisten nuorten kanssa!
Väriestejuoksu eli Color Obstacle Rush järjestetään Tampereella Mäkipuiston kentällä 20. elokuuta.
Jyty tarjoaa nuorille jäsenilleen mahdollisuuden lähteä mukaan tapahtumaan pieneen 20 euron omavastuuhintaan, joka sisältää myös maittavan piknikin väriestejuoksun jälkeen. Normaalihinta pelkälle väriestejuoksulle on 44–49 euroa + 2 euron ilmoittautumismaksu. Osallistujat saavat päällensä
Jyty-paidat yhtenäistä ilmettä varten.
Lopulta osallistujat voivat halutessaan jatkaa matkaa väriestejuoksun virallisille jatkoille Tampereen
keskustaan. Pääsylippu jatkoille kuuluu osallistumismaksuun!
Mukaan mahtuu 25 ensimmäisenä ilmoittautunutta Länsi-Suomen alueen tukemana hintaan 20 €.
Hinnasta saa kuittia vastaan Jyty Tampereen nuoret jäsenet toimistoltamme palautuksen 15 €,
jolloin lopullinen hinta on 5 €. Ilmoittautuminen päättyy perjantaina 8.7.
Ilmoittautuminen: https://ssl.eventilla.com/variestejuoksu-tampere
Mikäli jäät ilman Länsi-Suomen tukemaa lippua, ei hätää! Jyty Tampere tukee kaikkia osallistuvia
nuoria jäseniään (alle 37 v.) kuittia vastaan 15 € palautuksella tilille.
Kuitti toimitetaan toimistolle tilinumeron kera.
Lisätietoja Ida Pennanen
Jytyn Länsi-Suomen alueen nuorisovastaava
idavaan90@gmail.com
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lauantaina 3.9.2016 Työväenopiston Kesäpirtillä,
Ylöjärven Antaverkassa
Paikalle on bussikuljetus, lähtöpaikkana Tampere, Vanha Kirkko. Lähtöaika klo 9:15.
Hyvinvointipäivän ohjaajana toimii Tiina Tuovila (sosiaalipsykologi,
YTM, Mindfulness-ohjaaja, PilatesHealt-ohjaaja).
Alustava ohjelma
10–11.30
Hyvän olon päivä käyntiin
11.30–13
MetsäPilates
13–13.15
Mindfulness –harjoitus
13.15–14.15 Ruokailu
14.15–14.45 Rentoutusharjoitus
14.45–15.45 Onnellisuudesta + vetreyttävää ja virkistävää liikettä
15.45–16
Hyvän olon päivän lopetus
Hintaan sisältyy ohjelman lisäksi
•
kuljetus
•
lounas (perinteinen kotiruoka, salaatti ja ruokajuoma)
•
kahvi ja kahvipulla
Ilmoittautuminen aukeaa sunnuntaina 19.6. klo 10.00
Jäsenhinta 20 €. Mikäli tilaa jää, mukaan voi lähteä myös ei-jäsen (42 €).
Ei-jäsenten ilmoittautuminen aukeaa viikkoa myöhemmin, kun valittavaksi tulee myös ei-jäsen.

Jyty Tampere ry
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Menneiltä vuosilta
Lahdenperän kesäkodin
järjestyssääntö

Kuvat: Laukon kartano/Erja Lempinen

2 § Asuntolassa tulee jokaisen elää ja liikkua siten, ettei naapureille koidu aiheettomasti häiriötä. Kello 23:n jälkeen tulee karttaa äänekästä
puhelua ja muuta häiriötä aiheuttavaa ääntä.
Kuitenkin sallittakoon juhla- ja merkkipäivinä
myöhäisempikin ilonpito.

Tervetuloa jytymäiselle retkelle

Laukon kartanoon
lauantaina 24.9.2016

Lähtö Tampereelta Keskustorilta klo 10.30 Keskustorin Vanhalta kirkolta.
Klo 12–13.30 Kartanon rouvan juhlakierros.
Ryhmäläiset tutustuvat kartanon rouvan FT Liisa
Lagerstamin korkeatasoisella opastuskierroksella Laukon historiaan ja nykyisyyteen – taidetta,
antiikkia ja arkeologiaa unohtamatta. Kartanon
rouvan kanssa kuljetaan läpi juhlavuoden näyttelyiden ja kauniin kartanomiljöön. Laukon kartanon pihapiirissä liikutaan sään ja ryhmän toiveiden mukaan joko ryhmän omalla bussilla tai
kävellen. Puolentoista tunnin juhlakierros sisältää
kuvien siivittämän esitelmätuokion, joiden aikana
ryhmäläiset pääsevät lepuuttamaan jalkojaan.

1 § Lahdenperän kesäkodin toiminta rakentuu
itsepalvelun periaatteelle. Sen vuoksi tulee jokaisen asukkaan asua ja elää kesäkodissa sillä
tavoin, ettei hän aiheuta toisille työtä ja että hän
korjaa jälkensä ja yleensä elää ja käyttäytyy siten, kuin haluaisi naapurin elävän ja käyttäytyvän. Yhteistoimin saadaan aikaan viihtyisyyttä
ja mukavuutta. Sen tähden jokaisen tulisi voimiensa ja mahdollisuuksiensa mukaan ottaa osaa
sellaisiin yhteisiin toimiin, joiden tarkoituksena
on tehdä olo kesäkodissa entistä miellyttävämmäksi. Jokaisen tulee harrastaa siisteyttä ja järjestystä. Isännän antamia neuvoja ja ohjeita on
ehdottomasti noudatettava.

Opastetun kierroksen jälkeen ryhmäläiset voivat
vapaasti tutustua Laukon pihapiiriin ja puistoalueen näyttelyihin sekä tehdä ostoksia kartanon
rouvan omassa puodissa.
Kierroksen jälkeen nautitaan herkullinen kartanolounas Kurki-salissa. Kartanolounas sisältää
raikkaan alkuruokapöydän, herkullisen pääruoan sekä ihastuttavan jälkiruoan talon kahvin tai
teen kera. Takaisin Tampereelle lähdetään klo
n. 15.30

3 § Radion kuuntelijoilla on etuoikeus kuunteluun
siten, että jos joku haluaa kuunnella jumalanpalve
lusta, uutisia tai muuta vakavaa ohjelmaa, ei sitä
saa estää levysoitinta käyttämällä. Päivällä radion
pitäessä taukoa, ei myöskään levysoitinta saa
käyttää, koska kesäkodin taloushenkilökunnallakin tulee olla päivittäinen rauhoitettu aikansa.
4 § Lämmityslaitteita saa asunnoissa käyttää
ainoastaan lämpötilan sitä vaatiessa. Jokaisen
tulee huoneestaan poistuessaan huolehtia lämmityslaitteen irroittamisesta virtapiiristä.

Matkan hinta on 25 € / jäsen. Mikäli tilaa jää, myös ei-jäsenet (50 €) voivat tulla mukaan.
Ei-jäsenten ilmoittautuminen aukeaa viikkoa myöhemmin, kun valittavaksi tulee myös ei-jäsen.
Ilmoittautuminen 9.9 mennessä sekä maksu yhdistyksen tilille:
Handelsbanken FI14 3131 3001 8500 64. Eräpäivä 9.9.2016.

6 § Jokainen, joka on vuokrannut asunnon kesä
kodista, on velvollinen maksamaan ruokailusta
menevän vuorokausimaksun. Jos joku joutuu olemaan pois aterialta, on hän velvollinen suorittamaan maksun saamattakin jääneestä ateriasta,
ellei hän ole ennakolta hyvissä ajoin ennen ateriaa
ilmoittanut emännälle aterialta pois jäämisestään.
Jälkeenpäin tehtyä ilmoitusta ei oteta huomioon.
7 § Lopetettuaan oleskelunsa Lahdenperässä on
asukkaan jätettävä huoneensa avain emännälle.
Avainta ei missään tapauksessa saa ottaa mukaansa tai jättää asuntolaan. Huonetta ei asukas
saa pitää kauemmin kuin sen ajan, josta hän on
sopinut emännän kanssa. Kuitenkin saakoon vakinainen asukas pitää huoneensa hallussaan tilapäisesti poistuttuaan Lahdenperästä, ellei asuntojen kysynnän vuoksi huonetta ole tällä välin
otettava muiden käyttöön. Avain on tällöinkin
luovutettava emännälle. Vuokraa ei tältä ajalta
vaadita. Huone on jätettävä siistissä kunnossa.
Kesäkotitoimikunta

Ilmoittautuminen nettisivujen kautta (ilmoittautuminen aukeaa 19.6. klo 10.00)
http://jytytampere.jytyliitto.net/ilmoittautumiset-tapahtumiin/
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5 § Kesäkodin puhelinta saa käyttää ainoastaan
välttämättömän tarpeen vaatiessa. Pitkiä keskusteluja on kartettava.

Jyty Tampere ry

Lehden toimitus kaipaa jäsenten muistoja
ja valokuvia vapaa-ajanvietosta kesäkodissa.

Jyty Tampere ry
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Yhdistyksen luottamusmiehet

Yhdistyksen hallitus ja toimihenkilöt 2015–2016

Tampereen kaupunki
Pääluottamusmies Aino Hirvonen 040 801 2772, aino.hirvonen@tampere.fi

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

VARAPUHEENJOHTAJA
Nina Hovila
03 311 661 73
nina.hovila@pshp.fi

VARSINAINEN JÄSEN
Lauri Erma
040 806 2608
lauri.erma@tampere.fi

VARAJÄSEN
Jarkko Koskinen
040 806 2962
jarkko.koskinen@tampere.fi

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri PSHP
Luottamusmies Sirkka Vienola 03 311 633 46, sirkka.vienola@pshp.fi
Varaluottamusmies Nina Hovila 03 311 661 73, 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

Aino Hirvonen
040 801 2772
aino.hirvonen@tampere.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

Nina Hovila
03 311 661 73
nina.hovila@pshp.fi

Ida Pennanen
040 194 2550
idavaan90@gmail.com

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

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

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

Luottamusmiehet, Tampereen kaupunki		

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

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

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

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

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

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

Heli Rautanen
040 800 7698
heli.rautanen@tampere.fi

Arja Kvist
040 800 4824
arja.kvist@tampere.fi

		
Toimialue

Luottamusmies

Koko kaupunki

Aino Hirvonen
040 801 2772

Varaluottamusmies

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

Sirkka Vienola
03 311 633 46
sirkka.vienola@pshp.fi

Anneli Korja
03 311 679 88
anneli.korja@pshp.fi

Toinen aste

avoinna

avoinna

Marjo Virtanen
03 565 665 26
marjo.virtanen@tampere.fi

Tuija Haapaniemi
03 565 636 36
tuija.haapaniemi@tampere.fi

Konsernipalveluyksikkö Koppari
Lauri Erma
+ Työllisyydenhoidon palveluyksikkö 040 806 2608

Jarkko Koskinen
040 806 2962

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut
+ Sara Hildénin museo

avoinna

avoinna

Liikelaitokset

Laura Kauhala-Ala-Kapee
040 801 2602

Konsernihallinto

Marjo Virtanen
03 5656 6526
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Kristiina Salminen
03 5656 4400

Jyty Tampere ry

TIEDOTUSVASTAAVA
Aino Hirvonen
040 801 2772
aino.hirvonen@tampere.fi
YHDISTYKSEN TOIMISTO
Toimistonhoitaja Birgit Virkkunen
Hämeenkatu 5 A, 5. krs, 33100 Tampere
03 212 0269
jyty.tampere@gmail.com
jytytampere.jytyliitto.net

jytytampere.jytyliitto.net

Yhdistys
Löydät meidät myös täältä:

Luottamusmiehet

