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”En halua joululahjoja! Haluan, että 

henkilö, joka lukee tämän, on onnellinen. 
Jouluna ihmiset puhuvat vain siitä,  

mitä haluavat saada ja ostavat.  
Mutta minä haluan tätä...

Haluan, että hyvin sairaille löytyy paran-
nuskeino. Haluan, että ihmisten ei enää 
koskaan tarvitse miettiä, mistä saa ruo-
kaa, asunnon ja lämpöä. Haluan rauhaa 
ja rakkautta kaikille.”

Näiden sanojen kautta haluan johdattaa teidät kaikki 
jäsenemme siihen ajatukseen, että mietimme tämän ai-
kajakson pohjimmaista sanomaa. Ympärillämme on ih-
misiä, joilla ei kaikki ole hyvin. Tällä hetkellä työelämässä 
eletään epävarmuuden ja levottomuuden aikoja. Uudet 
sopimusneuvottelut ovat käynnissä, Sote- ja maakunta-
uudistus luo epävarmuutta: missä ja mitä teen työkseni 
1.1.2020 tai jopa aiemmin, mikäli maakuntauudistuksen 
vauhtiin on uskomista.  

Olen itse onnellinen siitä, että yleensä on työtä. On 
koti ja perhe. On ystäviä. Jouluna voi käpertyä viltin alle 
syömään suklaata ja katsomaan lasten puuhastelua. Ja 
olla tyytyväinen, että voi olla sisällä, kun ulkona -toivot-
tavasti- kirpistelee pakkanen. Tai voi vetää takin niskaan 
ja lähteä haistelemaan ja maistelemaan sitä talvisen 
raikasta ilmaa pihalle ilman pelkoa ja huolta. Kaikkialla 
maailmassa ei voi.

Ensi vuodelta odotamme paljon. On juhlavuosi ja sa-
malla – taas kerran – isojen muutosten vuosi. Työehto-
sopimukset ovat katkolla ja liittorintamalla väläytetään 
kovin sitä, että nollakorotusten aika on ohi. Suomen ta-
lous on lähtenyt nousuun, joten sen tulee näkyä myös 
aiemmin isojakin joustoja tehneiden työntekijöiden 
palkkapussissa. Kunnallisen puolen lomarahaleikkaus-
ta halutaan vahvasti kompensoitavan tulevissa sopi-
muksissa. Tähän liittokierrokseen panostetaan paljon ja 
toivomme, että ratkaisut tulevat ajoissa. Sopimuskausi 
päättyy pääsääntöisesti 31.1.2018. Toivottavasti silloin 
on siis muutakin juhlittavaa kuin 100-vuotias yhdistyk-
semme ja liittomme!

Ensi vuonna alueellamme on isoja tapahtumia. Toi-
vottavasti kaikki pääsevät osallistumaan ainakin joihin-
kin tapahtumiin. Tulemme tekemään myös työpaikka-
käyntejä ja tapaamaan jäsenistöämme vuoden aikana 
erilaisissa tilaisuuksissa eri paikkakunnilla. 

Toivottavasti siis tapaamme ensi vuonna, mutta sitä 
ennen haluan toivottaa jäsenistöllemme lämminhenkis-
tä ja rauhallista joulun aikaa!

Kirsi Kuukkanen 
puheenjohtaja
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Edun-
valvonta Työaikapankki

Viime keväänä kirjoittelin teille Hämeenkyrön kunnan 
työaikapankkisopimusneuvotteluista. Neuvottelut on käyty 

loppuun, työaikapankkisopimus on solmittu ja järjestelmä on 
otettu käyttöön lokakuun alusta.

Sopimusta sovelletaan kunnan kaikilla pal-
velualueilla KVTES:n, TS:n ja TTES:n alaiseen 
henkilöstöön. Työaikapankin käyttöönotto 
tapahtuu meillä porrastetusti yksiköittäin. 
Tekninen valmius liittyä työaikapankkiin on 

kaikissa niissä yksiköissä, joissa on käytössä Titania työ-
vuorosuunnitteluohjelma. Liittyminen on myös mah-
dollista sellaisissa yksiköissä, joissa työajanseuranta 
toteutetaan manuaalisesti excel-lomakkeilla. Työaika-
pankkiin liittyminen on työntekijälle vapaaehtoista.

Jos olet kiinnostunut liittymään työaikapankkiin, ota 
yhteyttä esimieheesi. Esimies selvittää, mitkä ovat juuri 
sinun yksikkösi mahdollisuudet liittyä työaikapankkiin. 
Varsinainen liittyminen tapahtuu kirjallisella liittymisso-
pimuksella, jonka allekirjoittavat työntekijä ja esimies. 

Työaikapankkiin ei siirretä työntekijälle ennen työ-
aikapankkiin liittymistä mahdollisesti kertyneitä työ-
aikaeriä.

Tehtävän vaativuus ja 
tehtäväkohtainen palkka

Tehtäväkohtainen palkka on perustava osa 
palkkaustamme ja se määritellään tehtä-
vän vaativuuden arvioinnin perusteella. 
Tehtävän vaativuuden arviointi tapahtuu 
arviointijärjestelmän ja tehtäväkuvausten 

kautta. Arviointijärjestelmän toimivuutta ja ajantasai-
suutta on tarkasteltava säännönmukaisesti ja kunnas-
samme tämä työ aloitettiin alkuvuodesta 2016.

Arviojärjestelmän kehittämistyö lähti hyvin käyntiin, 
mutta kuten tiedämme, aina ei mene niin kuin jossain 
ruotsinkielisessä ohjelmassa…

Työmme keskeytyi kesällä 2016 ja edistystä ei ole sen 
jälkeen tapahtunut. Tänä syksynä työnantaja on kuiten-
kin ilmoittanut, että arviointijärjestelmän kehittämis-
työtä jatketaan ensi vuonna. Toivonkin, että pääsemme 
aloittamaan työt jo heti alkuvuodesta.

Rauhallista joulun odotusta!

Raija Vuorinen 
pääluottamusmies 

Hämeenkyrön kunta

Kunta-alan sopimukset  
on sanottu irti
Kunta-alan työntekijöitä edustavat pääsopijajärjestöt 
ovat 28.11. irtisanoneet kaikki kunnalliset työ- ja virka-
ehtosopimukset. Kunta-alan sopimukset ovat voimassa 
31.1.2018 asti. Irtisanominen tarkoittaa sitä, että järjes-
tölliset toimenpiteet ovat mahdollisia kunta-alalla jo 1.2. 
alkaen, mikäli neuvottelut eivät etene tai niissä ei päästä 
tyydyttävään lopputulokseen.

Kuntien ja kuntayhtymien palveluksessa työskentelee 
421 000 työntekijää, joista valtaosaan sovelletaan kunnal-
lista yleistä virka- ja työehtosopimusta. Kunta-alalla opet-
tajilla, lääkäreillä ja teknisillä on oma sopimus, ja myös ne 
on irtisanottu, samoin tuntipalkkaisten sopimus.  

Pääsopijajärjestöt ovat yhdessä valmistelleet palkan-
korotus- ja tekstitavoitteitaan. Kunta-alan neuvottelut 
alkoivat 28.11. ja ne tiivistyvät vuodenvaihteen jälkeen.

Pääsopijajärjestöjä ovat Julkisen alan unioni JAU (Julkis- 
ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ja Julkisten ja hyvin-
vointialojen liitto JHL), Julkisalan koulutettujen neuvottelu-
järjestö JUKO sekä Kunta-alan koulutettu hoitohenkilöstö 
KoHo (Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ja TEHY)

Muutos on tullut jäädäkseen
Viime vuosille on ollut tunnusomaista muutos. On ollut 
pieniä ja suuria, yksittäistä henkilöä, henkilöstön osaa 
tai koko organisaatiota koskevia muutoksia. Jokainen 
joutuu varautumaan siihen, että muutostilanne osuu 
mahdollisesti myös omalle kohdalle. Valmisteilla oleva 
maakunta- ja soteuudistus tulee aikanaan olemaan suu-
rin tähänastinen muutos. 

Merkittävimmät organisaatiomuutokset  
1.1.2018 Tampereen kaupungilla:

Tilakeskuksen yhtiöittäminen 1.1.2018
• Henkilöstö siirtyy liikkeenluovutuksella yhtiöön

Hatanpään sairaalan ja Tampereen yliopistollisen 
sairaalan yhdistyminen 1.1.2018

• Hatanpään sairaalan sairaala- ja kuntoutuspalvelu-
jen toiminnot (pois lukien Oriveden terveyskeskus-
vuodeosasto -palvelut, Hatanpään puistosairaalan 
psykogeriatrian palvelut ja Rauhaniemen sairaalan 
kuntoutuspalvelut) yhdistyvät Pirkanmaan sairaan-
hoitopiirin kuntayhtymään kuuluvaan Tampereen 
yliopistolliseen sairaalaan liikkeenluovutuksella. 
Yhdistyminen koskee yli tuhatta henkilöä, jotka siir-
tyvät Pirkanmaan sairaanhoitopiirin palvelukseen. 
Tampereen kaupungille jäävät toiminnot siirtyvät 
Avo- ja asumispalveluihin. Kaupungille jäävissä 
toiminnoissa työskentelee noin 400 henkilöä.

• Siirtyvään kokonaisuuteen liittyviä Kopparissa 
tehtäviä tukipalveluita integroidaan osaksi Tays:n 
organisaatiota.

• Sairaala- ja kuntoutuspalvelujen kuljetuspalvelut 
ja lähettitoiminta yhdistyvät liikkeenluovutuksella 
Tuomi Logistiikka osakeyhtiöön.

• Sairaala- ja kuntoutuspalvelujen kardiologisen 
poliklinikkatoiminta yhdistyy liikkeenluovutuksella 
Tampereen yliopistollisen sairaalan Sydänkeskus 
osakeyhtiöön.

Sote ICT-palvelut siirretään Kopparista 
Istekki Oy:lle 

Kutsu vaikka enkeliksi
Kutsu häntä enkeliksi,

joka on lähelläsi joka päivä.
Antaa sinulle voimia selviämään

uuvuttavista päivistä, 
silloin kun et itse aina arkea jaksaisi.

Kutsu häntä enkeliksi,
häntä, joka tarjoaa olkapäätään,

auttaa katsomaan valoon silloinkin,
kun suret rakkaittesi vuoksi.

Kutsu häntä enkeliksi, 
joka sävelsi lohduttavan musiikin,
kirjoitti sanat kipeän lääkkeeksi,

maalasi kauniin taulun, johon voit
sukeltaa arkea pakoon.

Enkeleitä on, sinäkin olet,
jokainen vuorollaan.

Enkeleitä on, jo kauan sitten:
”Ilmoitan suuren ilon.

Tähti on syttynyt!”

- Kaisa Romppanen  

Rauhaisaa joulunaikaa ja onnea tulevalle vuodelle!

Aino Hirvonen 
pääluottamusmies, Tampereen kaupunki
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Ajankohtaista

Hallituksen kokous 11.10.2017 
• Päätettiin juhlavuoden jäsenhankintakampanjasta. 

• Merkittiin tiedoksi liitolta tulleet uuden jäsenen starttipaketit jakoon uusille jäsenille agenttien kautta.

• Merkittiin tiedoksi, että uuden jäsenrekisterin käyttöönotto siirtyy.

• Käytiin läpi edunvalvonta-asiat paikkakunnittain.

• Merkittiin tiedoksi liittovaltuuston päätös yhtenäisestä jäsenmaksusta vuodelle 2018.

• Päätettiin jatkaa juhlavuoden Särkänniemitapahtuman suunnittelua.

• Merkittiin tiedoksi toimistorakennuksen putkiremontin tilanne.

• Päätettiin syyskokouksen paikka. 

Hallituksen ylimääräinen talousarviokokous 8.11.2017 
• Käytiin läpi toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2018 ja päätettiin esittää ne yhdistyksen 

syyskokoukselle hyväksyttäväksi. 

• Päätettiin kevätkokouksen 2018 aika ja paikka.

• Päätettiin Tampereen kaupunkikonsernin vakuutuskassan jäsenten esittäminen.

• Päätettiin lisärahoituksesta paikallistiimille jäsentapahtuman järjestämiseen.

Seuraava kokous 13.12.2017

Jytyliiton vuosikalenteri

Halukkaat ovat saaneet nyt vuosikalenterin 2018 Jytyliiton lehden mukana.  
Kannatusjäsenille vuosikalenteria ei tilata. Mikäli käytät vain sähköistä kalenteria ja paperinen 
kalenteri on mielestäsi turhake, pyydämme sinua ilmoittamaan ettet jatkossa halua kalenteria  
joko nettisivujen kautta https://jytypirkanmaa.jytyliitto.net/yhteystietojen-paivitys/  
tai sähköpostitse toimisto@jytypirkanmaa.fi

Yhteystietojen päivitys

Pyydämme sinua samalla päivittämään yhteystietosi jäsenrekisteriin samalla nettisivulla. Sähköpostiosoitteen päivi-
tys helpottaa yhdistyksen asioista tiedottamista. Pääsääntöisesti tiedotamme yhdistyksestä sähköpostitse harvoin. 

Viestintäkanaviamme ovat nettisivut, yhdistyksen lehti ja Facebook. Näitä kanavia kannattaa seurata.

Paikalliset Jyty-agentit tiedottavat sähköpostitse paikallisista tapahtumista ja esim. leffalippujen jakamisesta paik-
kakunnalla. Koska ammattiyhdistysjäsenyys on salassapidettävää tietoa ja Jyty-agentti ei ole ns. luottamustoimessa, 
emme voi luovuttaa hänelle jäsentietoja ilman jäsenen lupaa. Siksi on tarpeen, että hyväksytte myös omalta osaltan-
ne paikallisviestintää varten luvan sähköpostiosoitteen luovuttamisesta paikalliselle Jyty-agentille. 

Sähköpostiosoitetta ei tulla koskaan luovuttamaan muihin tarkoituksiin kuin se on pyydetty eli yhdistyksen ja 
liiton tiedottamiseen. Ei koskaan 3. osapuolen käyttöön.

Ajankohtaista

Jyty 100 -juhlavuosi
Yhdistyksemme ja koko Jytyliiton 100-vuotisjuhlavuosi on pian alkamassa. 

Meidän pirkanmaalaisten on hyvä muistaa, että Jyty Pirkanmaa ry on yksi liiton 
perustajayhdistyksistä ja liitto on perustettu Tampereella 7.12.2018. 

Jytyn liittovaltuustossa 21.–22.11.2017 otettiin varas-
lähtö juhlavuoteen ja julkistettiin juhlavuoden ilme. 
Muutamia kuvia on jo ollutkin liiton nettisivulla, Face-
bookissa ja Jytylehdessä. Jatkoa on luvassa.

Jyty Pirkanmaa juhlistaa 100-vuotista historiaansa 
koko vuoden ajan erilaisin tavoin ja tapahtumin. Jytyliit-

Yhdistyksen juhlavuoden päätapahtumat 
25.5.2018 Jäsenistön Särkänniemi-ilta
Jäsenet perheineen pääsevät huvittelemaan Särkänniemeen. Iltaan kuuluu huvilaitteiden lisäksi infoa, 
kilpailuja ja ohjelmaa. Lisätietoa ensi vuoden lehdissä.

7.-9.9.2018 Syyspäivät Pyynikillä
Syyspäivät sisältävät leikkimielistä kisailua, halukkaille vaativampaa urheilua, erilaista ohjelmaa, esiintyjiä, 
karaokea, verkostoitumista valtakunnallisesti ja vaikka mitä. Tätä ei kannata jättää väliin!

10.10.2018 Jäsenistön juhlakonsertti Tampere-talossa
Jäsenistölle järjestetyssä juhlakonsertissa esiintyy tunnettuja artisteja ja pääsemme juhlimaan vapaammin 
100-vuotiasta yhdistystämme.

2.11.2018 Juhlavastaanotto Tampereen Raatihuoneella
Tampereen kaupunki järjestää yhdistykselle juhlavastaanoton Tampereen Raatihuoneella. Vastaanotolle 
ovat tervetulleita kutsuvieraat ja yhdistyksen jäsenet.

to järjestää myös omia tapahtumia ja erilaisia kampanjoi-
ta, jotka näkyvät myös valtakunnallisesti ja paikallisesti. 

Päätapahtumien lisäksi yhdistyksen vapaa-aikatoimi-
kunta järjestää erilaisia virkistystapahtumia, panostam-
me myös koulutuksiin juhlavuonna ja toki mukana ovat 
vanhat tutut leffaliput ja hemmotteluhoidot.

Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous
pidettiin 29.11. Scandic Tampere City -hotellissa. Paikalla oli puheenjohtaja Kirsi Kuukkasen lisäksi 20 jäsentä ja 
toimistonhoitaja Birgit Virkkunen, joka toimi kokouksen sihteerinä.

Kokouksessa 
• hyväksyttiin vuoden 2018 toimintasuunnitelma  
• vahvistettiin jäsenmaksut vuodelle 2018
• määrättiin hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien ja muiden luottamustehtävien 

palkkioiden ja matkakustannusten korvausperusteet vuodeksi 2018
• hyväksyttiin vuoden 2018 talousarvio
• valittiin vuodelle 2018 varsinaiseksi tilintarkastajaksi Anita Helin HTM ja varatilintarkastajaksi Jyrki Santala HTM
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Jyty 100 -juhlavuoden 
jäsenkampanja

Haluamme kannustaa jäseniämme kertomaan Jytystä myös muille ja pyytämään heitä 
liittymään yhteiseen Jyty-verkostoon. Haluattehan, että ystävänne ja työkaverinne saavat 
myös olla mukana ja saavat sitä parasta mahdollista edunvalvontaa, mitä liitto voi heille 

tarjota. Onhan Jytyliitto vuosisadan liitto – kuntapuolen vanhin ammattiliitto!

Juhlavuoden kunniaksi haluamme myös palkita 
jäseniämme, joten vuoden 2018 aikana liitty-
neiden jäsenten suosittelijat saavat jokaisesta 
liittyneestä jäsenestä 20 euron arvoisen lah-
jakortin. Lahjakortin voi valita esim. S-ryhmä, 

                 Lippu.fi, Ticketmaster, Suomalainen kirjakauppa.

Viidestä liittyneestä jäsenestä saat jo 100 euron arvoi-
sen lahjakortin, mutta lahjakortin saat siis jokaisesta liit-
tyneestä jäsenestä!

Kenelle voisin puhua jäsenyydestä?

Ihan jokaiselle työkaverille ja ystävälle, mutta otollisia 
kohteita ovat 

• järjestäytymättömät eli ammattiliittoihin 
kuulumattomat

• pelkkään työttömyyskassaan kuuluvat

• työharjoittelijat, kesätyöntekijät

• väärien sopimusalojen liittoihin kuuluvat omalla 
työpaikallasi (= heidän liittonsa ei neuvottele oman 
työnantajasi noudattamasta työehtosopimuksesta)

• opiskelijat (muista opiskelijajäsenyys)

Jäseneksi voi liittyä työssä oleva henkilö tai opiskelija, 
ei siis esim. työtön tai eläkkeellä oleva, mutta työtönkin 
voi liittyä heti, kun on ko. liittymispäivänä työssä.

Kampanjan ehdot

• Yhdistyksen tulee hyväksyä liittyvä jäsen  
( = oman sopimusalan jäsen)

• Liittyvä jäsen ilmoittaa liittymislomakkeen 
lisätietoja-kohdassa sinut suosittelijaksi

• Jäsen on liittynyt yhdistykseen 1.1.–31.12.2018 
välisenä aikana

Kuka ”kelpaa” jäseneksi?

Haluamme edistää jäsentemme edunvalvontaa ja työ-
hyvinvointia. Emme voi tehdä tätä työtä, jos jäsenen 
työpaikalla ei noudateta työehtosopimusta, jonka neu-
vottelupöydässä Jytyn edustaja istuu. Hanki siis jäseniä 
Jytyn työehtosopimusten piiristä tai opiskelijoista, jotka 
opiskelevat kohti ko. alaa.

Jytyn työehtosopimukset ovat

• Kuntapuolen sopimukset KVTES ja Teknisen 
henkilöstön sopimus (TS)

• Kirkon virka- ja työehtosopimus

Yksityisellä puolella

• AVAINTES  
mm. hallintotyö, opetus- ja sivistysala, liikunta- 
ja matkailuala, tekninen ala sekä sosiaali- ja 
terveydenhuoltoalan tehtävät, useat kuntien 
tytäryhtiöt

• Energiateollisuuden toimihenkilöiden 
työehtosopimus

• Faba ja Viking Genetics Finland

• KEVA

• Suomen metsäkeskus

• Neuvonta-alan runkosopimus

• Partiotyönantajat

• Seure henkilöstöpalvelut Oy

• Suomen riistakeskus

• Tapio Oy ja Tapio Silva Oy

• Työterveyslaitos

• Yksityinen opetusala 
mm. keittiö-, kiinteistö- ja toimistohenkilöstö 
sekä opettajat

• Yksityinen sosiaalipalveluala 
mm. lähihoitajat, ohjaajat, toimistotehtävät, 
päivähoitajat ja -apulaiset, keittiö- ja 
kiinteistöhuolto ja kotiavustajat

• Yksityinen terveyspalveluala 
mm. hierojat, välinehuoltajat, vastaanottoavustajat 
ja lähihoitajat

• Yksityiset ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset 
mm. keittiö-, kiinteistö- ja toimistohenkilöstö sekä 
opettajat

• Yleissopimus 
noudatetaan erilaisissa järjestöissä ja säätiöissä 

Palkkio odottaa siis heti ensimmäisestä 
liittyneestä jäsenestä!

Ajankohtaista Ajankohtaista
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Työssä jaksaminen 
ikääntyessä

Uuvutko työtaakan alle? Jaksatko huolehtia omasta olostasi?  
Onko sinulla turvaverkostoa, omia harrastuksia, ystäviä ja sukulaisia, jotka 

voivat auttaa tarvittaessa? Joskus uupuminen yllättää, koska itse ei välttämättä 
tiedostakaan oireita. Sitä vain raahautuu päivästä toiseen rutiinilla. 

Milloin viimeksi kysyit itseltäsi: Miten minä voin tänään? 

Ajankohtaista

Ikääntyminen tuo mukanaan luonnollisia työky-
kyyn ja jaksamiseen vaikuttavia fysiologisia ja 
psykologisia tekijöitä. Tätä ei suinkaan helpota 
nykyisin vallalla oleva työelämän hektisyys, joka 
vain lisääntyy vuosi vuodelta. Muutos ja kiire ovat 

nykyään enemmän käytäntö kuin poikkeus. Työntekijät 
kokevat muutokset eri tavoin, toiset mukautuvat, toiset 
vastustavat. Itse muutoskin on kuormittavaa, vaikka 
siihen suhtautuisi positiivisesti. Useimmiten muutok-
sista on hyötyä ja ne jopa helpottavat työntekoa, mutta 
työmäärä voi lisääntyäkin. Yksilöllisiä eroja ihmisillä on 
myös työn kuormittavuuden kokemisessa – toinen vä-
syy, toinen jaksaa. Koska ihminen on kokonaisuus, työn-
antajan tulisi nämä huomioida. On hyvä olla muutakin 
elämää kuin työelämä. Eläkkeelle jääminenkin voi olla 
iso kynnys, jos elämässä työ näyttelee liian suurta osaa.

Työelämän stressin lisäksi eläkeikää lähenevillä voi 
olla huolta ikääntyvistä vanhemmista tai muita kuormi-
tusta aiheuttavia asioita. Kun näitä tekijöitä kasaantuu 
liian paljon sekä töissä että yksityiselämässä, voi varsin-
kin näin pimeän syksyn alkaessa masentua. Masennus 
saattaa liittyä vaihdevuosiin, perimään, elämäntilantee-
seen, tapaan reagoida stressiin ja kiireeseen sekä edellä 
mainittuun työn kuormittavuuden kokemiseen. Jos on 
tarpeeksi masentunut, ei jaksa enää harrastaa liikuntaa 
eikä paljon muutakaan, mikä pitäisi yllä työkuntoa ja 
noidankehä on valmiina. Silloin voi uupua niin, että uh-
kaa syrjäytyä kokonaan työelämästä. Myös fyysisiä ja/tai 
psykofyysisiä oireita ja kipuja voi ilmaantua ja niihinkin 
on hyvä ajoissa hakea apua ennen kuin työkyky vaaran-
tuu liikaa.

Työntekijällä itselläänkin on vastuu omasta työssä 
jaksamisestaan. Jo ennen kuin ongelmia tulee tai vii-
meistään sitten, kun on hakenut apua ja saanut työka-
luja oman työssäjaksamisensa tueksi, voi itsekin tehdä 
paljon. Noudattamalla terveellisiä elämäntapoja, har-
rastamalla itselleen sopivaa liikuntaa ja nukkumalla 
riittävästi, saa voimia työssä jaksamiseen. Ravitsemuk-
seenkin kannattaa kiinnittää huomioita. Säännöllinen 
ateriarytmi sekä aamuun ja päivään painottuva ener-
giansaanti auttavat jaksamaan koko päivän. Jos näistä 
jokin osa-alue ei toimi, tulee univaikeuksia tai ei jaksa 
tai pysty harrastamaan liikuntaa, on hyvä hakea apua 
mahdollisimman pian ennen kuin tilanne pääsee liian 
monimutkaiseksi.

Hae rohkeasti ja ajoissa apua, jos tunnet, että et jaksa. 
Voit aloittaa ottamalla yhteyttä joko esimieheen tai työ-
terveyteen ja lähteä purkamaan ongelmavyyhtiä, joka 
on sitä paremmin hoidettavissa mitä varhaisemmin 
haet apua. Myös läheinen työkaveri voi ottaa tilanteen 
puheeksi, jos et itse tiedosta uupumustasi.

Työnantajan keinot ja apu työssä jaksamiseen

• Työterveyshoitaja ja -lääkäri, ravitsemusterapeutti, 
työterveyspsykologi

• Työterveysneuvottelu

• Osasairausloma työhön paluun helpottamiseen

• Kuntoutuskurssit

• Työtehtävien uudelleenjärjestely mahdollisuuksien 
mukaan

Esimerkiksi Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä on otettu 
huomioon työntekijöiden ikääntyminen ja tarvittaessa 
työtä pystyy keventämään. Se on iso asia monelle. Työ-
terveyshuolto on järjestetty erinomaisesti ja sieltä saa 
tarpeen mukaan apua. Toimialue 1:llä on muutama vuo-
si sitten käynnistetty Työelämän konkarit -ohjelma, joka 
on tarkoitettu yli 55-vuotiaille työntekijöille auttamaan 
heitä työssä jaksamisessa. Ohjelmassa on huomioitu 
sekä fyysinen että psyykkinen jaksaminen eli ihminen 
kokonaisuutena. Olisi hienoa, kun työnantaja panostai-
si vielä enemmän tähän ohjelmaan ja toivottavaa, että 
myös muut toimialueet innostuisivat aloittamaan omat 
ryhmänsä niin, että konkariohjelma laajenisi koko sai-
raanhoitopiiriin. Myös muut työnantajat voisivat ottaa 
vaarin tästä erinomaisesta ideasta.

Ajatuksia tulevaisuudesta

Mikä tulevaisuudessa voisi auttaa työssä jaksamisessa, 
kun eläkeikää aina vaan nostetaan? Missä raja tulee vas-
taan? Voisiko eläkejärjestelmää muuttaa niin, että ne 
jotka eivät jaksa tehdä työtä eläkeikään asti, pääsisivät 
eläkkeelle ennen kuin uupuvat ja ne, jotka jaksavat ja 
haluavat työskennellä eläkeikään asti tai pidemmälle, 
saisivat tehdä töitä. Jos työssä jaksamattomat voisivat 
jäädä aikaisemmin eläkkeelle, niin nuorillekin riittäisi 
töitä.

Anneli Korja

Faktaa:
”Työikäisten terveys haasteena…

Työkykynsä kokee heikentyneeksi runsas 

neljännes työikäisistä suomalaisista 

(27 %). Tämä tarkoittaa noin 863 000 

henkilöä. Yhtä suuri osuus epäilee, ettei 

jaksa työelämässä vanhuuseläkeikään 

saakka. Korkeammin koulutetut kokevat 

työkykynsä paremmaksi ja usko omaan 

työssä jaksamiseen eläkeikään saakka on 

parempi kuin vähän koulutetuilla.”

(Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, thl.fi, 

päivitetty 19.2.2016)
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Ammatit tutuksiAjankohtaista

Arkistojen kätköistä

Olen Tiina-Riitta Rinne ja työskentelen ar-
kistosihteerinä Hämeenkyrön kunnassa. 
Hämeenkyrön kunnassa olen ollut töis-
sä neljä vuotta ja yhtä kauan olen ollut 
jäsenenä Jytyssä ja tällä hetkellä toimin 

Hämeenkyrön Jyty-agenttina. 

Työpäiväni täyttyy monista eri tehtävistä. On kunnan 
virallisen sähköpostin seuraamista, asiakirjahallintajär-
jestelmän ylläpitoa ja henkilökunnan opastusta asian-
hallintajärjestelmään, tietosuojan opettelua, päätearkis-
ton hoitoa, tietopyyntöihin vastaamista ja valtakunnan 
vaaleihin valmistautumista.

Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen ammattitutkin-
non suoritin työn ohessa edellisessä työpaikassani 
vuonna 2012 ja tähän alaan minut veti mukanaan enti-
nen työkaverini, kiitos hänelle. Päivääkään en ole valin-
taani katunut. Tässä työssä pääsen lähimmäksi mielen-
kiintoni kohdetta, joka on historia.

Eniten minua työssäni innostaa kunnan päätearkisto, 
on aina mukava mennä arkiston uumeniin etsimään 
tietoa ja seulomaan vanhoja mappeja. Koskaan ei tiedä 
mitä sieltä löytää.

Hauskimpia asioita, mitä olen löytänyt, on raittiuslau-
takunnalle osoitetut kirjeet, joissa ilmiannetaan viinan-
keittäjät. Pontikkaa on Hämeenkyrössä keitelty metsissä 
ja taloissa 1930–1950 -luvuilla. Ilmiannosta on myös 
maksettu väkijuomarikoksen ilmiantopalkkio ja näin ol-
len kaikki metsässä samoilijat ovat olleet tarkkoina. Täy-
tyy vielä sanoa, että näitä ilmiantoja ei tehty puhelimen 
välityksellä, koska kaikki puhelut yhdistettiin keskuksen 
kautta ja siten saattoi olla vaarana, että sana lähtisi le-
viämään, ennenkuin pontikan keittäjät on saatu kiinni.

Esimerkkinä voisi vielä sanoa, että pontikan hallussa-
pidosta ja löydetyistä pontikankeittovälineistä sai eräs-
kin herrasmies 1950-luvulla 25.000 markan sakon.

Tänä päivänä arkistokin siirtyy enemmän ja enem-
män digitaaliseksi ja paperiarkiston määrä supistuu. Se 
on toisaalta sääli. Kyllä paperin rapistelussa on aivan eri 
tunnelma kuin lukea asiakirjoja tietokoneen näytöltä. 

Tulevaisuudessa kaikki aineistot säilytetäänkin sähköi-
sesti. Näin pitäisi olla reilun kymmen vuoden päästä, 
saas nähdä kuinka tuon digiloikan kanssa käy.

Mutta onneksi vielä meillä on olemassa paperiarkisto, 
jossa voi käydä pöyhimässä vanhoja asiakirjoja ja ihailla 
1900-luvun alun kaunokirjoitusta. Hämeenkyrön vanhin 
asiakirja löytyykin vuodelta 1848.

Terveisin 
Tiina-Riitta Rinne

Jäsenmaksut 2018
PROSENTUAALINEN JÄSENMAKSU 2018

Jytyn liittovaltuusto päätti kevätkokouksessaan siirty-
misestä yhtenäiseen jäsenmaksuun. Tämä tarkoittaa 
sitä, että kaikilla Jytyn yhdistyksillä on samansuuruinen 
prosentuaalinen jäsenmaksu.

Yhtenäinen prosentuaalinen jäsenmaksu on 1,32 % en-
nakonpidätyksen alaisesta palkasta vuonna 2018 (1,2 % 
vuonna 2017).  Liitolle maksettava osuus jäsenmaksusta 
on 1,056 % (1,01 % vuonna 2017). 

EUROMÄÄRÄINEN JÄSENMAKSU 2018

Euromääräinen jäsenmaksu on 5 €/kuukausi ja sitä mak-
saa jäsen, joka vähintään 30 päivän ajalta ei saa palkkaa tai 
työttömyyskassan maksamaa ansiosidonnaista päivärahaa 
tai vuorottelukorvausta. Palkattoman ajan syynä voi olla

• sairauden tai tapaturman aiheuttama 
työkyvyttömyys, perhevapaa (äitiys-, isyysloma, 
hoitovapaa), opiskelu, Kelan peruspäiväraha tai 
työmarkkinatuki, palkaton virka- tai työloma

• asevelvollisilta ja siviilipalvelusta suorittavilta ei 
peritä jäsenmaksua.

• Ilmoitus euromääräisestä jäsenmaksusta tehdään 
• sähköpostilla jasenrekisteri@jytyliitto.fi tai 
• Jässärin avulla www.jytyliitto.fi > etusivun vasen 

yläkulma tai
• toimisto@jytypirkanmaa.fi tai jytypirkanmaa.

jytyliitto.net > palaute tai puhelin 03 212 0269.

OPISKELIJAJÄSENMAKSU 2018

Opiskelijajäsenmaksu on 36 euroa vuodessa (3 euroa/
kuukausi) ja se laskutetaan kahdessa osassa lukukau-
sien päättyessä. Opiskelijajäsenyys ja -jäsenmaksu kos-
kevat ensimmäistä kertaa Jytyyn ja sen jäsenyhdistyk-
seen liittyvää päätoimista ammatti- ja aikuisopiston, 
urheiluopiston tai ammattikorkeakoulun tutkinto-opis-
kelijaa. Jos opiskelija työskentelee opintojensa ohessa 
eli hänelle kertyy ansiosidonnaisen työttömyyspäivära-
han työssäoloehtoa, jäsenmaksu näiltä kuukausilta on 
normaali prosentuaalinen jäsenmaksu. 

ELÄKELÄISEN KANNATUSJÄSENMAKSU 2018

Eläkkeelle jäätyäsi voit jatkaa yhdistyksessä kannatus-
jäsenenä. Kannatusjäsenellä on oikeus osallistua yhdis-
tyksen vapaa-aikatoimintaan hallituksen päättämin eh-
doin. Ifin vapaa-ajan tapaturma- ja matkustajavakuutus 
jatkuu sen vuoden loppuun, kun jäsen jää eläkkeelle. 
Eläkeläisjäsenen itse ottamien vakuutusten edut ovat 
voimassa 68 ikävuoteen asti. 

Kannatusjäsenmaksu on 40 €/vuosi.

Ilmoita vanhuus- tai työkyvyttömyyseläkkeelle jäämise-
si toimistoon tai suoraan Jytyliittoon kuten edellä euro-
määräisen jäsenmaksun kohdalla.

Palkkiot 2018
Puheenjohtaja 2000 €/vuosi
Varapuheenjohtaja 50 €/kokous, mikäli toimii 
puheenjohtajan sijaisena
Sihteeri 50 €/kokous, mikäli sihteerinä toimii 
yhdistyksen jäsen
Vapaa-aikavastaava  350 €/vuosi
Tiedotusvastaava 350 €/vuosi 
Markkinointivastaava 350 €/vuosi
Koulutusvastaava 350 €/vuosi,  
mikäli vastaavana toimii yhdistyksen jäsen
Nuorisovastaava 350 €/vuosi,  
mikäli vastaavana toimii yhdistyksen jäsen
Lehden taitto  250 €/lehti

Tilintarkastajille maksetaan palkkiot laskun mukaan

Kokouspalkkiot
Hallituksen kokous 50 €/kokous/jäsen ja  
kokoukseen kutsuttu 50 €/kokous
Luottamusmieskokous 30 €/kokous
Ilmarinkadun ja Sotkankadun yhtiökokous  
hallituksen edustajana 20 €/kokous
Paikallistiimin kokous hallituksen edustajana  
30 €/kokous 
Tiedotus-, vapaa-aika- ja markkinointitoimikuntien 
kokous 30 €/kokous 
Matkat maksetaan Jytyn matkustussäännön mukaan.
Yhdistyksen pääluottamusmiehille ja vastaavassa 
asemassa olevalle luottamusmiehelle maksetaan 
korvausta 2,50 €/edustettava jäsen/vuosi tai  
vähintään 200 €/vuosi. 
Jäsenmäärää tarkastellaan kaksi kertaa vuodessa 1.1. ja 1.7.
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Joulu
Mietin, mitä joulusta kirjoittaisin, kunnes eteeni osui kirja, 

jossa kerrottiin ilon, rakkauden ja rauhan joulusta. 

Ilon joulu

Joulu on tuhansia syitä iloon. Jouluilo syntyy 
ihmetyksestä salaisuuksien äärellä. Se syntyy 
leikistä, huumorista, toisten ilahduttamisesta. 
Ilo tuntuu koko kehossa.

Rakkauden joulu

Joulu saa parhaat tunteemme esille. Joulu on 
läheisyyttä, hyviä tekoja, ystävyyttä ja aitoa 
välittämistä. Joulu on rakkautta sen puhtaassa 
merkityksessä.

Rauhan joulu

Joulu on pysähtymistä ja rauhoittumista, kai-
pausta valoon pimeyden keskeltä. Joulussa on 
toivoa. Kaikki me toivomme, että maailma olisi 
sovussa, edes jouluna.

Näihin onkin mielestäni saatu hyvin kiteytettyä jou-
lun tunnelmat. Joulun sanoman tulisi pitää sisällään näi-
tä asioita. Valitettavasti vain nykyinen markkinahumu 
häiritsee jouluun virittäytymistä.

Mitä joulu sinulle merkitsee? Meillä jokaisella on var-
maan ”se jokin”, joka virittää meidät joulun tunnelmaan. 
Onko se sinulle ilon, rakkauden vai rauhan joulu?

Suomalainen joulu

Tiesitkö, että Sakari Topeliuksella on ollut 
suuri vaikutus suomalaisen joulun syntyyn. 
Sakari Topelius rakasti joulua. Hän kirjoitti 
joulusta ja sai muut lukemaan ja laulamaan 
niitä. Kansakouluopettajat veivät näytel-

mät, runot ja kertomukset kaikkialle järjestäessään 
koulujen kuusijuhlia. Myös joululehdissä julkaistiin To-
peliuksen runoja ja tarinoita. Kirjoitukset olivat super-
suosittuja, sillä niissä oli ajalle harvinaista huumoria. 
Näin Topeliuksen joulu-unelmasta tuli koko Suomen 
ihannejoulu.

Jos/kun laitat kynttilälyhtyjä parvekkeelle tai kuistille, 
jatkat topeliaanisen joulun tärkeimpiä perinteitä tuo-
malla valoa pimeyteen. Topeliaanisessa jouluperintees-
sä kynttilöitä ei voi koskaan olla liikaa. Polttakaamme 
siis kynttilöitä ja nautitaan valosta.

Minut virittää parhaiten joulutunnelmaan, kun kuun-
telen Sylvian Joululaulun ja Varpunen jouluaamuna ja 
poltan kynttilöitä. Molemmat laulut ovat muuten Tope-
liuksen sanottamia.

Rauhaisaa joulua! 
Tuula Jaskari-Malinen

Tietolähteet:  
Kirja Tunnelmallista joulua ja Kotiliesi -lehti.

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

Päivä Jäsenlehtien 
aikataulu

Aineis to-
päivä

Tammikuu

Helmikuu Veljeni vartija-ooppera, 
Tampere-talo

18.2. Hallituksen kokous 7.2. Lehti 1/2018 
ilmestyy viikolla 7

Maaliskuu

Huhtikuu Hallituksen kokous 18.4. Lehti 2/2018 
ilmestyy viikolla 16

Toukokuu Särkänniemi-ilta jäsenille 
perheineen

25.5.

Kesäkuu Hallituksen kokous 6.6. Lehti 3/2018 
ilmestyy viikolla 24

Heinäkuu

Elokuu Hallituksen kokous 15.8.

Syyskuu Syyspäivät, Tampere 7.–9.9.

Lokakuu 100-vuotisjuhlakonsertti, 
Tampere-talo

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

Marraskuu Yhdistyksen 100-vuotis-
juhlavastaanotto, 
Tampereen Raatihuone

2.11.

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

Tapahtumakalenteri 

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

Tilanne 4.12.2017

Alkutalven senioritoiminta

Lokakuun tapaamisessa meitä oli paikalla 
toistakymmentä senioria. On ollut kiva huo-
mata, että innokkuutta on riittänyt. Myös 
useat uudet kannatusjäsenet ovat kiinnos-
tuneita toiminnastamme.

Teimme tapaamisessa leikkimielisen persoonalli-
suustestin.  Ohjeissa todettiin, että vastaa kysymyksiin 
asiaa liikaa miettimättä. Jos vastaat rehellisesti, niin testi 
kertoo sinulle, millainen olet. Yllättävän moni asia antoi 

mielestäni ”oikean vastauksen” millainen olen. Ehkä juu-
ri se, ettei liikaa mieti vastauksia vaan vastaa rehellisesti 
sen mukaan, mikä ensimmäiseksi nousee mieleen, ker-
too sen, millainen olet.

Pikkujoulua vietämme taas tänäkin vuonna nyyttikes-
tiperiaatteella. 

Rauhaisaa joulun aikaa kaikille!  
Tuula Jaskari-Malinen
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Mitä tuli tehtyä Mitä tuli tehtyä

Tampereen paikallistiimin illanvietto 

Kaupinojan saunalla

Kolmisenkymmentä jytyläistä vietti iltaa 
Kaupinojan saunan yhteydessä olevalla 
Sepon tuvalla marraskuun alussa. Takka-
tuli loimotti tuvalla ja toi iltaan mukavaa 
tunnelmaa. Aluksi saivat halukkaat lähteä 

reippaalle kuntolenkille. Rohkeimmat tempaisivat uik-
karit päälle ja hyppäsivät lähes sata-asteisesta saunasta 
melkein nolla-asteiseen veteen – jotkut vielä useam-
paan kertaan.

Puheensorinaa ja naurua riitti koko illan ajan. Sitä ei 
katkaissut edes maittava ruokailu. Uusia tuttavuuksia 
syntyi paljon ja yhdistyksen konkarit arvioivat, että il-
lanviettoon oli uskaltautunut muutamia aivan uusiakin 
naamoja.

Ruokailun jälkeen kuului ovelta koputtelua, mutta 
siellä ei ollutkaan joulupukki vaan noita! Hyvän mielen 
luontonoidaksi itsensä esittelevä Liisa Tyllilä Hiking Tra-
vel, Hit:stä tuli tuomaan jo valmiiksi iloiseen porukkaan 
vielä lisää hyvää oloa ja elämän viisauksia. Eikä sovi 
unohtaa lahjoja.

Lähes jokainen oli tuonut mukanaan pienen paketin, 
jotka noidan notkeudella jaettiin osallistujille. Lisähaas-
tetta lahjojen ostajille oli aiheuttanut se, että lahjan piti 
alkaa J-kirjaimella. Paljon siis riitti naurua myös paket-
tien sisältöjen paljastuttua. Lahjaksi saatiin muun muas-
sa joulukonvehteja, jouluvalot, jatkojohto, juustohöylä, 
jalkarasvaa ja paljon muuta.

Kiitos onnistuneiden järjestelyiden, illanvietto oli val-
lan mukava ja väki poistui paikalta tyytyväisenä. Kirjoit-
tajalle ainakin maistui uni saunan, ”uinnin”, ruuan ja hy-
vän seuran jälkeen seuraavana yönä vallan makoisasti.

Satu Laine

NHLVY-tiimi 
ratkaisemassa huonepakopelejä

You found your way here but can you ge-
taway? -kyltti toivotti Jyty Pirkanmaan NH-
LVY-tiimin (Nokia, Hämeenkyrö, Lempäälä, 
Vesilahti ja Ylöjärvi) tervetulleeksi huonepa-
kopeliin. Jännittynyt ja odottava tunnelma 

virisi aulassa ennen pakohuoneisiin siirtymistä.

Tiimi oli varannut yhteiseksi illanvietoksi pimeään 
marraskuun iltaan neljä huonepakopeliä. Aktiivit läh-
tivät testaamaan tiimityöskentelyään, yhteen hiileen 
puhaltamista, ongelmanratkaisutaitoja sekä ryhmän si-
säistä kommunikointia, ilman niitä huoneesta ei pääsisi 
pakenemaan. Tiimi jaettiin neljään ryhmään, joista kaksi 
lähti ratkaisemaan tamperelaisen rock-kokoonpanon 
solisti-Raipen salaperäistä katoamista ja kaksi suljettiin 
Hämeenkyrön metsästä löytyneeseen piilopirttiin, joka 
on entisen pankinjohtajan kavaltamien rahojen mah-
dollinen piilopaikka. 

Älynystyrät olivat koetuksella, kun erilaisia vinkkejä 
lukkojen aukaisemiseksi etsittiin mm. koodeista, rat-
taista, shakista, takkapuista, kartoista, pulloista ja pik-
kuhousuista. Ryhmän tiimityö oli todella tärkeää, kun 

yksi hoksasi yhden ja toinen toisen vinkin ja yhdessä ne 
osattiin yhdistää ratkaisukeinoiksi. Ratkaistun pulman 
tuoma onnistumisen tunne oli riemastuttavaa. 

Samanlainen yhdessä paneutuminen tavoitteiden 
saavuttamiseksi on tärkeää myös työelämässä. Huone-
pakopelissä ei tullut mietittyä pelin aikana mitään muu-
ta kuin käsillä olevaa tehtävää. Huonepakopelissä piti 
taistella myös aikaa vastaan. Tiimillä oli tunti aikaa edetä 
tarinassa erilaisia pulmia ja tehtäviä ratkoen ja päästä 
ulos huoneesta aikarajan puitteissa. Tunnelma pelien 
jälkeen oli kutkuttava. Pelin aikana tutustuttiin uusiin 
ihmisiin mukavan pelin merkeissä.

Huonepakopelien jälkeen tiimi suuntasi Tuhto-ravin-
tolaan illalliselle. Yhdessä nautimme herkullisen illalli-
sen hyvässä seurassa. Ilta kokosi Jyty Pirkanmaan jäse-
niä monesta eri kunnasta: Kiitokset Jyty Pirkanmaalle ja 
agenteille illan järjestelyistä. Seuraava tapaaminen on 
ensi vuonna uusien elämysten merkeissä!

Koko tiimin puolesta, 
Tuija Mäkinen, Vesilahden agentti
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Tampereen kaupunki

Yhdistyksen luottamus- 
miehet 2017-2018

Toimialue Luottamusmies Varaluottamusmies

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri 
PSHP

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

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

Tampereen ammatti korkeakoulu TAMK Sirpa Nieminen, 040 801 6253
sirpa.nieminen@tamk.fi

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

Tampereen kaupunki konsernin 
vakuutuskassa

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

Maria Tuohisto, 03 565 344 57
maria.tuohisto@tampere.fi

Tampereen Vuokra-asunnot Oy Markku Virtanen, 0400 699 908
markku.a.virtanen@tampere.fi

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

Toimialue Luottamusmies Varaluottamusmies

Koko kaupunki (plm) Aino Hirvonen, 040 801 2772
aino.hirvonen@tampere.fi

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

Konsernihallinto, Koppari, 
Kaupunkiympäristön palvelualue

Lauri Erma, 040 806 2608
lauri.erma@tampere.fi

Hyvinvointipalvelut

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut, 
Psykososiaalinen tuki, Vastaanottotoiminta

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

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

Sairaala -ja kuntoutus palvelut, 
Ikäihmisten palvelut

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

Kasvatus- ja opetus palvelut, Kulttuuri- ja 
vapaa-aikapalvelut,  
Sara Hildénin museo

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

Suvi Ståhlberg,  
suvi.stahlberg@tampere.fi

Elinvoiman ja kilpailu kyvyn palvelualue, 
Liikelaitokset 

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

Toimialue Luottamusmies Varaluottamusmies

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

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

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

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

Kangasalan kunta

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

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

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

Elina Autio, 040 719 7070
mummeli68@gmail.com

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

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

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

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

Merja Vallin
merja.vallin@vesilahti.fi

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

Yhdistyksen hallitus ja  
toimihenkilöt 2017-2018

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

VARSINAINEN JÄSEN  VARAJÄSEN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Jyty Pirkanmaa
ilmestyy taas  
ensi vuonna!


