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lämme sateista ja pimeää aikaa Suomessa, ainakin ilmaston merkeissä. Olettehan
muistaneet kaivaa heijastimet esiin ja valot pyörään? Luin tässä lähiaikoina osuvan
kommentin ”Jos et käytä heijastinta, tee
edes elinluovutustestamentti – voit pelastaa jonkun
hengen!” Näinhän se on – jos ei välitä itsestään heijastimen vertaa, voi pelastaa jonkun muun. Meidänkin
jäsenistössä moni näyttää esimerkkiä lapsille ja nuorille
erilaisissa elämäntilanteissa. Kannattaa siis käyttää heijastinta myös tästä syystä.
Muuten voi ajatella, että myrsky nousee myös liittorintamalla. Työehtosopimukset ovat päättymässä pääasiassa 31.3.2020. Sopimusneuvotteluja käydään ja joka
rintamalla halutaan saada paras lopputulos. Kuntapuolella lomarahaleikkaukset loppuvat. Mielenkiintoista
tulee olemaan keskustelu kikytunneista. Työnantajapuolen mukaan kyse on pysyvästä ratkaisusta, työntekijäpuolella neuvottelupöytään halutaan kikytunneista
keskustelu. Voisi sanoa, että elämme taas kerran mielenkiintoisia aikoja.
Osallistuin tässä menneellä viikolla seminaariin, jossa
keskusteltiin aiheista kuten palveluiden automatisointi
ja työn murros. Todella mielenkiintoisia esityksiä. Toisaalta ajatuksena, että tämän kaiken hypetys on liiankin
radikaalia, mutta toisaalta työelämä muuttuu. Itselleni
jäi eniten mieleen ajatus siitä, että nykyiset rutiinitehtävät siirtyvät automatisoinnin ja robotisoinnin kautta
pois ihmisten tekemisestä ja tilalle tulee ajatus , miten
asiakkaalle tuotetaan laadullista lisäarvoa. Tulevaisuuden ”neuvonantaja” ei ole enää passiivinen tekijä, vaan
esiintyvä asiakaspalvelija, joka näkee kokonaisuuden ja
ennustaa tulevaa.
Jyty Pirkanmaa ry

Usein uskotaan, että automatisointi ja robotit vievät työpaikkoja. Kyllä näin varmasti osittain on, mutta
toisaalta vuonna 2030 joka neljäs suomalainen on yli
65-vuotias. Tuleville sukupolville riittää kyllä työtä, jos
sitä halutaan tehdä. Työnkuva vain muuttuu.
Tulevaisuudessa hyvinkin nopeasti työntekijöiden
tulee hallita laajempia kokonaisuuksia ja olla joustavia
vaihtamaan työtehtäviä, joten elinikäinen oppiminen
on osa normaalia työelämää, kuten sen toki pitäisi nytkin olla. On kuitenkin paljon hoiva-aloja, joiden työtä ei
voida automatisoida. Tulevaisuuden ihmisten kohtaamisen ammatit ovat niitä tärkeimpiä ja muut alat tukevat näitä. Tässä on paljon ajattelemisen aihetta meille
kaikille.
Näihin ajatuksiin, mukavaa syksyä kaikille jäsenille.

Kirsi Kuukkanen
puheenjohtaja

Puheenjohtajan
palsta
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Kokouskooste

Edunvalvonta

Uudet
vuosilomamääräykset
Hallituksen
kokouskooste

Vuosilomalakia muutettiin 1.4.2019 ja tämän vuoksi
KVTES:n vuosilomamääräyksiä päivitetään. Kyseessä on
pitkälle pieni tekninen muutos.

• Oriveden Jyty on ilmoittanut toisesta purkautumiskokouksestaan ja liittyvänsä
1.1.2020 Jyty Pirkanmaahan. Hallitus hyväksyi yhdistymisen.

Lain mukaan työntekijän tulee saada neljän viikon
palkallinen vuosiloma, vaikka hän olisi ollut pois työstä
sairauden tai tapaturman vuoksi niin, ettei vuosilomaa
kertyisi neljän viikon verran. Tämä säännös edellyttää,
että loman pitää kertyä täydeltä lomanmääräytymisvuodelta eli työsuhteen tulee olla voimassa ennen
huhtikuun alkua ja olla edelleen voimassa seuraavana
vuonna huhtikuussa.

• Hallitus päätti, että paikallistiimit voivat järjestää 1-2 kertaa vuodessa uusien
jäsenten illan.

Uutta määräystä sovelletaan siis niihin työntekijöihin,
joiden työsuhde kestää yli lomanmääräytymisvuoden.

8.6.2019 hallituksen kokous, Serlachius-museot, Mänttä-Vilppula

• Todettiin, että Jyty Ikaalisen osalta on toimitettu lopputilitys 1.1.2019
yhdistymiseen liittyen.

Neljän viikon vuosiloma kertyy kahdeksan kuukauden
ajalta, joten käytännössä kovin usein nämä uudet määräykset eivät tule sovellettaviksi. Lomapäiviä ei myöskään ansaitse, kun poissaolo on kestänyt yli vuoden.
Muutoksia tulee myös siihen, milloin työntekijän
täytyy pitää vuosilomansa, kun sitä on siirretty perhevapaan, sairauden tai tapaturman vuoksi. Lomanantokautta on pidennetty. Loma tulee antaa viimeistään
seuraavan kalenterivuoden loppuun mennessä. Mikäli
lomaa ei voida pitää seuraavan kalenterivuoden loppuun mennessä, maksetaan työntekijälle lomakorvaus.
Lisätietoja tarvittaessa omalta luottamusmieheltä.

• Päätettiin ylimääräisestä yhdistyksen kokouksesta ja kevätkokouksesta.
• Tutustuttiin Mänttä-Vilppulaan yhdessä yhdistyksen jäsenretken kanssa.

14.8.2019 hallituksen kokous, yhdistyksen toimisto, Tampere
• Päätettiin luottamusmiesten tiedonsaantioikeudesta koskien yhdistyksen
hallituksen pöytäkirjoja. Luottamusmiehille toimitetaan jatkossa pöytäkirja
ilman salassa pidettäviä liitteitä. Tähän asti luottamusmiehet ovat saaneet
pyynnöstä tiedoksi omaa aluettaan koskevat päätökset.
• Merkittiin tiedoksi Tampereen kaupungin paikallinen sopimus

Kangasalan
pääluottamusmies

• Päätettiin järjestää hallitukselle ja toimikunnille talousarvioseminaari 28.9.
• Merkittiin tiedoksi Keski-Suomen yhdistysten hallitusten vierailu Pirkanmaan
vieraana 14.9.
• Merkittiin tiedoksi, että liittohallituksen jäsen Heli Rautanen tulee kertomaan
liiton kuulumisia seuraavaan hallituksen kokoukseen.
Seuraava hallituksen kokous lokakuussa.

Kangasalan kaupungilla ei ole hetkeen ollut jytyläistä
pääluottamusmiestä. Yhdistys on tehnyt nyt sopimuksen, että Superin pääluottamusmies Anu Valkama edustaa myös Jyty Pirkanmaa ry:n jäseniä ja huolehtii Kangasalan kaupungilla heidän edunvalvonnastaan nykyisen
toimintakauden loppuun tai korkeintaan siihen asti, kun
Kangasalan kaupungille saadaan oma jytyläinen luottamusmies.

Mikäli luottamusmiestoiminta kiinnostaa sinua, ota
rohkeasti yhteyttä puheenjohtajaan. Luottamusmiesten
tukena on yhdistyksen luottamusmiesverkosto, liiton
koulutukset ja Länsi-Suomen aluetoimisto sekä liiton
edunvalvontaosasto. Luottamusmiehenä et ole yksin!

Hallitus päättää syyskokouksesta lokakuun
kokouksessaan, joten seuratkaa ilmoittelua nettisivuilla.
Laitamme kokouskutsun myös sähköpostitse.
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Ajankohtaista

Tapahtumakalenteri
Tilanne 5.5.2019

PÄIVITÄ YHTEYSTIETOSI
Useita jäseniämme on tämän vuoden aikana kokenut yhtiöittämisen tai muun työpaikan vaihdoksen. Jotta saisitte
liiton postin, kannattaa muistaa päivittää jäsenrekisteriin uusi sähköposti, jos siellä on työpaikan sähköposti.
Yllättävän monta postia palautuu sen vuoksi, että jässärissä on vanha sähköpostiosoite tai ei sähköpostiosoitetta
ollenkaan. Ajantasalla olevat yhteystiedot ovat jäsenen etu!
Päivitä tietosi: https://www.jytyliitto.fi/fi/jasenyys/sahkoiset-asiointipalvelut/Sivut/default.aspx

Kuukausi

Tilaisuus/tapahtuma

Päivä

Hallituksen kokoukset
ja yhdistyksen kevätja syyskokous

Päivä

Jäsenlehtien
aikataulu

Aineistopäivä

Lokakuu

Leffaliput ja hemmottelu
kupongit
Hyvinvointiviikonloppu
Vierumäellä

23.–
24.10.
26.–
27.10.

Hallituksen kokous

17.10.

Jäsenlehti 4/2019
ilmestyy 7.10
alkavalla viikolla

Aineisto
31.8.

Hallituksen kokous

11.12.

Jäsenlehti 5/2019
ilmestyy 9.12.
alkavalla viikolla

Aineisto
2.11.

Marraskuu
Joulukuu

TIEDOTUSVASTAAVA HAKUSESSA
Haemme tiedotustoimikunnan vetäjää yhdistykselle. Tiedotustoimikunta julkaisee yhdistyksen lehteä ja toimikunnan vetäjä toimii lehden aineiston kokoajana, tekee yhteistyötä lehden taittajan kanssa ja vetää toimikunnan
kokoukset (viisi krt/vuosi). Toimikunnan vetäjälle maksetaan vuosipalkkio.
Mikäli kiinnostuit, sinulla on intohimoa kirjoittamiseen ja haluaisit tehdä yhdistyksessä jotain yhdessä toisten
kanssa, ota yhteyttä puheenjohtajaan puheenjohtaja@jytypirkanmaa.fi

JÄSENISTÖN IDEOITA KAIVATAAN

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

Yhdistyksen talousarvion suunnittelu ensi vuodelle on aloitettu. Mikäli sinulla on ajatuksia, mihin yhdistyksen
varojen painopiste pitäisi suunnata, laita viestiä yhdistykselle joko sähköpostitse tai palautelomakkeella https://
jytypirkanmaa.jytyliitto.net/palaute/
Edunvalvonta on toki yhdistyksen tärkein tehtävä, mutta muuhun toimintaan kaipaamme jäsenien mielipiteitä. Tuleeko lehtiä riittävästi, liian vähän vai liikaa? Voisiko lehden tehdä vain digitaalisena? Entä virkistystoiminta
– jaetaanko enemmän rahaa paikalliseen ”kuntakohtaiseen” toimintaan vai yhdistyksen isompiin tapahtumiin?
Haluatteko mieluummin teatteriin, liikkumaan vai kulttuuriretkille?

I

Suunniteltiin myös syksyn toimintaa. Ehdotuksia tuli
paljon ja huomattiin, että kuukausia on jäljellä liian vähän vuodenvaihteeseen. jouluhan on tuossa tuokiossa!!
Alustavasti suunniteltiin, että
• Lokakuussa menisimme Vapriikkiin katsomaan
Hair-näyttelyä.
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Hemmotteluhoitoihin jokainen jäsen voi varata itselleen hemmotteluhoitokupongin,
joita jaetaan paikallisten agenttien kautta ja yhdistyksen toimistolla sovittuina päivinä.
Jäsen saa yhden kupongin vuodessa. Jos olet saanut
kupongin keväällä 2019, et voi hakea sitä enää syksyllä.

Senioritoiminta
loinen puheensorina ja nauru täytti Jytyn aluetoimiston, kun seniorit tapasivat kesätauon jälkeen. Kerrottiin, miten kesää vietettiin vaihtelevassa säässä. Yksimielisesti todettiin, että kesä
meni nopeasti. Mitä enemmän tulee ikää, niin
tuntuu että aika vain vilahtaa ohi. Mihin sillä onkaan
niin kiire.

Hemmotteluhoidot

• Marraskuussa viettäisimme pikkujoulua ruokailun
merkeissä ravintola Cousiccassa.
• Marraskuussa olisi myös vierailu Mummon
Kammarissa.
Laitan sähköpostia senioreille, kun olen varmistanut,
että tapahtumat onnistuvat suunnitelmiemme mukaisesti.
Uudet kannatusjäsenet! Jos haluatte tietoja senioreiden toiminnasta, niin laittakaa minulle sähköpostiosoitteenne.
Mukavaa loppuvuotta toivottelee Tuula!
tuula.jaskarimalinen@saunalahti.fi

Jyty Pirkanmaa ry

Saatuaan kupongin jäsen voi itse varata yhteistyöhoitolasta sopivan hoitoajan. Varatessa tulee ilmoittaa
käyttävänsä Jytykupongin. Mennessään hoitoon jäsen
antaa kupongin ja kuittaa käyntinsä, jolloin hoito maksaa hänelle vain 10 euroa (hoidon ovh max. 40 €), joka
maksetaan hoitolaan. Loppulaskusta huolehtii yhdistys.
Jos jäsen haluaa kalliimman hoidon kuin 40 €, erotus
maksetaan itse.
Varattavat hoitopaikat:
• Kosmetologikoulu Lumova, Tampereen valtatie 15
(TAKK), Tampere, https://www.lumova.fi/
• Ammatti- ja aikuisopiston hoitola Wellness,
Vanhankyläntie 2, Valkeakoski, https://vaao.fi/
asiakaspalvelut/kauneushoitola-wellness/
• Kauneushoitola Iholle, Kuntoutumiskeskus Apila,
Reumantie 6, Kangasala, www.iholle.com (myös
nettiajanvaraus, mainitse Jyty-hoito)
Jyty Pirkanmaa ry

Kuponkeja, jotka ovat voimassa 31.12.2019 asti tulee
varata kotisivujen kautta lomakkeella 20.10.2019
mennessä.
Varatun kupongin noutoaika yhdistyksen toimistolta,
Hämeenkatu 5 A, 5. krs, Tampere seuraavina ajankohtina:
23.10.2019 klo 14.00–18.00
24.10.2019 klo 14.00–18.00
HUOM. Ilman varausta kuponkia ei voi noutaa!
Myös Jyty-Agentit jakavat kuponkeja varanneille erikseen heidän ilmoittamina aikoina 24.10. jälkeen.
***
Mikäli sinulla on tiedossa vastaavanlainen hoitola tai
yksityinen kosmetologi yhdistyksemme alueella, ilmoita siitä palautelomakkeella yhdistyksen puheenjohtajalle, niin käymme neuvotteluja aina uusien paikkojen
kanssa, jotta jäsenemme pääsevät mahdollisimman
lähelle koti- tai työpaikkaansa hemmotteluun. Muutamien paikkojen kanssa neuvottelut ovat kesken.
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Keskisuomalaiset kylässä
Lauantaina 14.9. kävivät Keski-Suomen yhdistykset vierailulla Tampereella.
Mukana oli hallituksen jäseniä niin Jyväskylästä, Muuramesta kuin
Keuruultakin. Puuhamiehenä toimi Jyty Muuramen puheenjohtaja Teppo Näivö.

Jyty Pirkanmaan toimistolla nautittiin aamukahvit ja
keskusteltiin hyvässä hengessä Pirkanmaan yhdistymismallista. Keski-Suomessa mietitään yhdistymistä ja vaikka vielä ei mikään kiire olekaan, on aina hyvä tehdä selvitystyötä. Pirkanmaan mallista kertoivat puheenjohtaja
Kirsi Kuukkanen, varapuheenjohtaja Tiina Juutilainen ja
alueasiamies Olli Järvelä. Keskisuomalaisilla oli paljon
hyviä kysymyksiä ja ajatuksia. Saimme ajateltavaa puolin ja toisin.
Lounastauko pidettiin Pizzeria Napolissa herkullisten
pizzojen äärellä.
Lounaan jälkeen siirryttiin museokeskus Vapriikkiin,
jossa Tampereen kaupungin yhteysjohtaja Tuukka Salkoaho kertoi Tampereen kaupungin ajankohtaisista ke-
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kuvat Teppo Näivö, Jyty Muurame

Mitä tuli tehtyä

hityshankkeista ja työhyvinvointipäällikkö Sami Uusitalo
avasi Tampereen kaupungin työhyvinvoinnin strategiaohjelmaa ja kertoi, miten Tampere panostaa työntekijöiden työhyvinvointiin.
Lopuksi vieraat saivat nauttia myös museokeskus
Vapriikin pysyvien näyttelyiden lisäksi mm. Teatterikaupunki -näyttelystä, joka on Vapriikin päänäyttely
7.6.2019–31.1.2021.
Vierailu oli oikein onnistunut, toivottavasti lähdemme
joskus vastavierailulle.
Kirsi Kuukkanen

Jyty Pirkanmaa ry

Jyty Pirkanmaa ry
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nin, Mozartin ja Rossinin sävellyksiä Jazz-sovituksin. Syksyn aikana lavalle astuvat myös Jesse Kaikuranta, Mato
Valtonen, Jore Marjaranta jne. kaikki eivät kuitenkaan
samana päivänä.

Kangasala-taloon Nyssellä
Nysse kannattaa, tulkaa vaikka porukalla

H

yppää Nyssen kyytiin, se kuljettaa mukavasti ja edullisesti Tampereelta Kangasalan keskustaan kulttuurielämyksien
sydämeen, Kangasala-taloon. Aivan
Kangasalan ytimessä kirjaston vieressä
torin laidalla kohoaa ruosteen ruskea mielestäni kaunis
rakennus kohti yläilmoja. Valmistuessaan Kangasala-talo jakoi mielipiteitä, mutta nyttemmin kangasalalaiset
ovat tottuneita Kangasala-talossa kävijöitä ja osaavat
nauttia talon tarjonnasta. Kulttuuria Kangasala-talossa
harrastetaan hyvin monipuolisesti. Talossa on akustisesti hieno konserttisali Steinway & Sons flyygeleineen.
Salissa näytetään myös elokuvia. Museo-osassa on taiteilija Kimmo Pyykön pysyvä näyttely, missä on myös
vaihtuvia näyttelyitä. Tämän kesän ajan museossa oli
kangasalalaisen taiteilijan Einar Ilmonin näyttely. Tulossa
syksyllä 21.9. Riitta Nelimarkan näyttely.
Arkkitehtuuri on palkittua betoniarkkitehtuuria
Kangasala-taloon vuonna 2015 käyttöönotettu veistoksellinen betoniarkkitehtuurin taidonnäyte, joka on huomioitu useilla arkkitehtuuripalkinnoilla.
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Rakennus on ilmeikäs ja tunnistettava arkkitehtoninen kokonaisuus ruosteensävyisellä julkisivulla. Talo tekee kunniaa Kangasalan keskustan toiselle maamerkille,
vanhalle harmaakivikirkolle. Arkkitehti on saanut innoituksensa myös paikkakunnan jääkautisista harjumaisemista: talo koostuu neljästä siirtolohkareesta, joiden
välissä risteilee valon kanjoni.
Kangasala-talo palkittiin Betonijulkisivu 2015 -arkkitehtuuripalkinnolla sekä Vuoden betonirakenne 2015
-palkinnolla. Kangasala-talo oli ehdolla myös vuoden
2015 Arkkitehtuurin Finlandia -palkinnon saajaksi.
Kangasalalaisten ja muidenkin olohuone
– kohtaamispaikka taiteelle, tapahtumille
ja kokouksille
Syksyn aikana on monia mielenkiintoisia esityksiä kuten
Vasara ja nauloja -musikaali. Lokakuisena lauantai-iltana
voi nauttia Gösta Sundqvistin ja Leevi and the Leavingsin
humoristisesta maailmasta. Minä ainakin aion mennä
katsomaan. Eräs houkuktteleva esitys voisi olla Diiva
Svengaa! Tapiola Big Band ja Mari Palo esittävät Pucci-

Jyty Pirkanmaa ry

Huumoristakin pääsee nauttimaan, imitaattori Jukka
Puotila show marraskuisena perjantaina tai mentalistitaikuri Pete Poskiparta nousee estraadille. Jokaiselle varmasti löytyy oma suosikkinsa, erilaista musiikkia luvassa
fadolaulajan Kirsi Poutasen ja pianisti Esa Helasvuon musisoidessa. Lapsille vielä omat ohjelmansa esimerkkinä
Tatu ja Patu syömään -lastenteatteriesitys ja Tuhkimo-lastenooppera. Valinnan varaa on ja lisää ohjelmistosisältöjä kannattaa käydä katsomassa kangasala-talo.fi.
Kangasala-talossa voi myös kokoustaa, juhlia ja
nauttia maukkaasta ruuasta
Kangasala-talon yleisölämpiöt jakautuvat kahteen kerrokseen. Ne halkovat rakennusta valoisina ja avarina.
Lämpiöiden värimaailma muodostuu betoninharmaasta, raikkaasta valkoisesta ja kontrastia luovasta mustasta. Molemmat talon portaikot, lämpiössä ja taidemuseossa, ovat näyttävä osa arkkitehtuuria.
Kangasala-sali on ilmeeltään lämmin ja tunnelmallinen. Seiniä peittävät savunharmaat metalliverhot. Katsomo nousee jyrkästi. Kangasala-saliin on ripustettu
Kimmo Pyykön reliefi Mielen maisema (2012).
Kimmo Pyykkö -taidemuseon näyttelytilat sijoittuvat
Kangasala-talossa kolmeen kerrokseen, talon korkeimpaan osaan. Kimmo Pyykön pysyvän näyttelyn näyttelyarkkitehtuurin on suunnitellut Jouni Kaipia. Ensimmäisessä ja toisessa kerroksessa on vaihtuvien näyttelyiden tilat.
Kokoustilat Kangasala-talon toisessa kerroksessa ovat
arkkitehtuuriltaan kevyet ja valoisat.
Kangasala-talo sijoittuu kiinteäksi osaksi keskustaa
muodostamalla Kangasalan keskustan kulttuurikorttelin yhdessä viereisen kirjastorakennuksen kanssa. Talojen välillä pääsee liikkumaan sisätiloissa.
Jyty Pirkanmaa ry

Me Kangasalan Jytyläiset olemmekin jo tutustuneet
ja ihastuneet Taloon, joten tervetuloa meidän paikkakunnan omaan ”Tampere-taloon”. Enkä puhu pelkästään omasta puolestani.
Pirjo Tulenheimo
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Jäsenetuja

Jäsenetuja
Leffalippujen jakopäivät

Jäsenetuja juuri
sinua varten!
- ole hyvä!

Jäsenet saavat lunastaa Finnkinon leffalippu
ja jäsenhintaan 5 €/kpl (max. 2 kpl/jäsen).
Maksu tasarahalla lippuja hakiessa. Leffalipu
t toimivat normaalien Finnkinon sarjalippu
jen
tapaan eli niillä pääsee katsomaan mitä taha
nsa leffaa mihin tahansa aikaan 2D- tai
3D-näytökseen. Erikoisnäytöksiin liput eivä
t kelpaa. Scapesalin näytöksiin lisämaksu.
Lunastusajat ja -paikat:
23.10. klo 14.00 - 18.00 Yhdistyksen toimistol
ta
24.10. klo 14.00 - 18.00 Yhdistyksen toimistol
ta
Lippuja voi varata myös toimitettavaksi Jyty
-agenttien toimesta em. päivien jälkeen
työpaikalle tai sovittuun paikkaan ko. paik
kakunnalla. Katso paikat kotisivulta.
Finnkinon
Leffalippujen etukäteisvaraus 20.10.2019
mennessä tapahtuu kotisivujen kautta
lisäksi myös
lomakkeella: http://jytytampere.jytyliitto.n
et/ilmoittautumiset-tapahtumiin/
Bio Säde,

Mänttä-Vilppula

Lifestyle
Kahvila
Rotina &
RotinaShop
Päivittäin hyviä
leivonnaisia
kahvihetkeesi!
Jytyläisille
n
kahvi + suolaine a
piirakka tai make
leivos 4,50 €.
Urjalantie 24, 31760 Urjala
Puh. 050 5055 438 • www.rotina.fi
asiakaspalvelu@rotina.fi

12

Jyty Pirkanmaa ry

Jyty Pirkanmaa ry

Avoinna
Ma-to 8-17 La 10-15
Pe 7-17
Su suljettu
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Yhdistyksen luottamusmiehet 2019-2022
Toimialue

Luottamusmies

Varaluottamusmies

Monetra Pirkanmaa Oy

Milla Jokinen, 040 724 5092
milla.jokinen@monetra.fi

Marja Löytökorpi, 040 718 7033
marja.loytokorpi@monetra.fi

Mäntänvuoren Terveys Oy

Anja Karstinen, 044 420 1534
anja.karstinen@pihlajalinna.fi

Pirkanmaan Voimia Oy
(2019–31.3.2020)

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

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri PSHP

Sirkka Vienola, 03 311 693 98
sirkka.vienola@pshp.fi

Tampereen ammattikorkeakoulu TAMK
(kausi 2019–2020)

Eija Siltakorpi, 050 531 7141
eija.siltakorpi@tuni.fi

Sirpa Nieminen, 040 801 6253
sirpa.nieminen@tuni.fi

Tampereen kaupunkikonsernin
vakuutuskassa

Tiina Jormalainen, 03 565 344 56
tiina.jormalainen@tampere.fi

Kirsti Salmela, 044 753 4106
kirsti.salmela@tampere.fi

Tampereen Vuokra-asunnot Oy
(kausi 2019–2020)

Markku Virtanen, 0400 699 908
markku.a.virtanen@tampere.fi

Pirjo Reunanen, 0400 396 771
pirjo.reunanen@tampere.fi

Toimialue

Luottamusmies

Varaluottamusmies

Akaa

Satu Kari, 040 550 8877
satu.kari@akaa.fi

Hämeenkyrö (plm)

Raija Vuorinen, 040 748 9204
raija.vuorinen@hameenkyro.fi

Ikaalinen
(kausi 2019–2020)

Marjo Haapala, 03 450 1523
marjo.haapala@ikaalinen.fi

Kangasala

plm Anu Valkama (SUPER) puhelin 040 133 6798,
anu.valkama@kangasala.fi

Lempäälä (plm)

Marika Mikama, 050 357 1548
marika.mikama@lempaala.fi
Maatalouslomittajat ry / luottamusmies:
Anne Ahola, 0400 221 612
anne.ahola65@gmail.com

Mänttä-Vilppula
(kausi 2019–2020)

Maarit Jalonen, 03 488 8712
maarit.jalonen@taidekaupunki.fi

Nokia (plm)

Elina Autio, 040 719 7070
elina.autio@nokiankaupunki.fi

Urjala (plm)

Markus Lohermaa, 040 335 4213
markus.lohermaa@urjala.fi

Valkeakoski (plm)

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

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

Vesilahti (plm)

Tuija Mäkinen, 0400 834 638
tuija.makinen@vesilahti.fi

Merja Vallin, 040 570 2396
merja.vallin.fi@vesilahti.fi

Ylöjärvi (plm)

Anne Kovero, 040 133 1435
anne.kovero@ylojarvi.fi

Tampereen kaupunki

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

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

Jaana Kakkonen, 040 728 8296
jaana.kakkonen@nokiankaupunki.fi

Tampereen kaupunki / Toimialue

Luottamusmies

Varaluottamusmies

Koko kaupunki (plm)

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

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

Lasten, nuorten ja perheiden
palvelut, Psykososiaalinen tuki,
Vastaanottotoiminta

Jaana Niemelä, 040 806 2382
jaana.niemela@tampere.fi

Reetta Salmijärvi, 040 806 2542
reetta.salmijarvi@tampere.fi

Ikäihmisten palvelut

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

Kasvatus- ja opetuspalvelut, Kulttuuri- ja
vapaa-aikapalvelut, Sara Hildénin museo

Marja Rousio, 040 704 5884
marja-riitta.rousio@tampere.fi

Konsernihallinto, Kaupunkiympäristön
palvelualue

Yhdistyksen hallitus ja
toimihenkilöt 2019-2020
PUHEENJOHTAJA
Kirsi Kuukkanen
044 025 1269
puheenjohtaja@jytypirkanmaa.fi

VARAPUHEENJOHTAJA
Tiina Juutilainen
040 335 4237
tiina.juutilainen@urjala.fi

VARSINAINEN JÄSEN

VARAJÄSEN

Elina Autio
040 719 7070
elina.autio@nokiankaupunki.fi

Marika Mikama
050 357 1548
marika.mikama@lempaala.fi

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

Suvi Ståhlberg
suvi.stahlberg@tampere.fi

Tiina Juutilainen
040 335 4237
tiina.juutilainen@urjala.fi

Maarit Mäkiaho
040 721 2706
maarit.makiaho@valkeakoski.fi

Tiina Mäkinen
Leila Wiss
040 133 6551
040 133 6778
tiina.makinen@kangasala.fi
leila.wiss@kangasala.fi
		
Sirpa Nieminen
Teija Helin
040 801 6253
040 801 6249
sirpa.nieminen@tuni.fi
teija.helin@tuni.fi
		
Tiina-Riitta Rinne
Raija Vuorinen
050 303 7896
050 409 8920
tiina-riitta.rinne@hameenkyro.fi
raija.vuorinen@hameenkyro.fi
		
Marjut Ruissalo
Maarit Jalonen
03 488 8712
marjut.ruissalo@taidekaupunki.fi
maarit.jalonen@taidekaupunki.fi
		
Tarja Ruukala
Pirjo Tulenheimo
040 133 6643
040 133 6723
tarja.ruukala@kangasala.fi
pirjo.tulenheimo@kangasala.fi
		
Sari Suokas
Arja Kvist
040 806 2284
040 800 4824
sari.suokas@tampere.fi
arja.kvist@tampere.fi
		
Sirkka Vienola
Anneli Korja
03 311 633 46
03 311 679 88
sirkka.vienola@pshp.fi
anneli.korja@pshp.fi

Hyvinvointipalvelut

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue,
Liikelaitokset

Suvi Ståhlberg, (työvapaalla)
suvi.stahlberg@tampere.fi

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

