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Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä

OVATKO JÄSENTIETOSI AJANTASALLA?
-

-

jäsentietojen muutokset (opiskelu, äitiysloma,
sairausloma, vuorotteluvapaa ja työttömyys)
nimen- ja osoitteenmuutokset
nimikkeenmuutokset
työpaikan vaihdokset
liitosta eroaminen

Jäsenasiat, taloushallinto ja yhdistyksen
omistaman vapaa-ajanviettopaikan Virkapirtin
varaukset:
050-302 7724
jytylahti@phnet.fi
www.jytylahti.fi
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Pirjo Boman, puheenjohtaja
Ann-Mari Lehtinen, varapuheenjohtaja
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Eeva Marttila
Riitta Nurminen
Erja Rutanen
VAPAA-AJAN TOIMIKUNTA
Marja Artoma
Eija Hokkala
Merja Luodonmaa
Eeva Marttila
Riitta Nurminen
YHTEISTOIMINTARYHMÄT
Lahden kaupungin yhteistoimintaryhmä
Katja Päivä
Sivistystoimiala
Katja Päivä
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä
Yhteistyötoimikunta
Ann-Mari Lehtinen
Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy
Eeva Marttila

050-398 5950
044-4406088
044-708 0048
050-398 7281
044-708 0307
044-0187157
044-482 6128
044-416 4043
044-270 0998

040-770 4429
044-5181550
044-0187157
044-482 6128
044-416 4043

050-383 6520
050-383 6520

044-4406088
044-482 6128

LUOTTAMUSMIEHET
Lahden kaupunki
Pääluottamusmies Katja Päivä 050-383 6520 katja.paiva@lahti.fi
1. alue Keskushallinto (konsernihallintopalvelut, henkilöstöpalvelut, hankinta, tilakeskus, kaupunkiympäristö)
Luottamusmies Soile Koivula, tietopalvelusihteeri
044 716 1024 soile.koivula@lahti.fi
2. alue Sivistystoimialan hallinto, perusopetus,
lukiokoulutus, Wellamo-opisto
Luottamusmies Titta Raisio, koulusihteeri
050 311 1701 titta.raisio@lahti.fi
3. alue Sivistystoimiala (kaupungin kirjasto- ja tietopalvelut)
Luottamusmies Pirjo Boman, mediaohjaaja
050 398 5950 pirjo.boman@lahti.fi
4. alue Sivistystoimiala (varhaiskasvastus)
Luottamusmies Katja Päivä, perhepäiväohjaaja
050-383 6520 katja.paiva@edu.lahti.fi
5. alue Sivistystoimiala (kaupunginmuseo, liikuntapalvelut, nuorisopalvelut, kulttuurikeskus, kaupunginteatteri ja kaupunginorkesteri)Luottamusmies Petri Vallgren, museomestari
050 5594157
petri.vallgren@lahti.fi

Pääluottamusmies Ann-Mari Lehtinen
ann-mari.lehtinen@phhyky.fi
Varapääluottamusmies Helena Tinnilä
helena.tinnila@phhyky.fi

044-4406088
044-7780766

Terveys ja sairaanhoitopalvelut
Luottamusmies Eira Sällinen
eira.sallinen@phhyky.fi
Luottamusmies Mervi Tuominen
mervi.tuominen@phhyky.fi

044-482 8605
044-4406659

Ikääntyneiden palvelut ja kuntoutus
Luottamusmies Liisa Leskinen
044-482 8623
liisa.leskinen@phhyky.fi
Varapääluottamusmies Helena Tinnilä 044-778 0766
helena.tinnila@phhyky.fi

Perhe- ja sosiaalipalvelut
Varapääluottamusmies Helena Tinnilä 044-778 0766
helena.tinnila@phhyky.fi
Luottamusmies Marianna Gripenberg 044-4406089
marianna.gripenberg@phhyky.fi

Strategia- ja tukipalvelut
Luottamusmies Liisa Leskinen
044-482 8623
liisa.leskinen@phhyky.fi
Luottamusmies Eira Sällinen
044-482 8605
eira.sallinen@phhyky.fi
Luottamusmies Mervi Tuominen
044-4406659
mervi.tuominen@phhyky.fi
Luottamusmies Marianna Gripenberg 044-4406089
marianna.gripenberg@phhyky.fi
Ympäristöterveyskeskus, Laboratoriopalvelut-liikelaitos, Verso
Luottamusmies Liisa Leskinen
044-482 8623
liisa.leskinen@phhyky.fi
Luottamusmies Mervi Tuominen
044-4406659
mervi.tuominen@phhyky.fi

Koulutuskeskus Salpaus Ky
Pääluottamusmies Mirja Aho
044-708 0048
mirja.aho@salpaus.fi
Luottamusmies Päivi Mihailow
044-708 0982
Lahden ammattikorkeakoulu Oy
Pääluottamusmies Eija Lehtinen
044-708 0307
eija.lehtinen@lamk.fi
Lahden Talot Oy
Luottamusmies Carita Saari
044-7295 752
carita.saari@lahdentalot.fi
Lahti Aqua Oy
Pääluottamusmies Marja-Leena Märkjärvi
851 5916
marja-leena.markjarvi@lahtiaqua.fi
Provincia Oy
Pääluottamusmies Päivi Paulasaari-Salonen
paivi.paulasaari-salonen@provincia.fi
03 821 4168
Päijät-Hämeen liitto
Pääluottamusmies Maaret Monola
044-371 9443
maaret.monola@paijat-hame.fi
Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy
Pääuottamusmies Eeva Marttila
044-482 6128
eeva.marttila@paijatateria.fi
Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy
Pääluottamusmies Tuija Hopeaharju
044-0187 016
tuija.hopeaharju@phpalvelut.fi
Työterveys Wellamo Oy
Pääluottamusmies Sirkku Torikka
050-559 7987
sirkku.torikka@tyoterveyswellamo.fi
2M-it
Luottamusmies Sirpa Roviomaa
044-7604188
sirpa.roviomaa@2m-it.fi

Itä-Suomen alue, Kouvolan toimipiste
Maija Kuittinen, alueasiamies
0400-378 886
Sonja Rapo, alueasiamies
040-727 2854
tyosuhdeneuvonta@jytyliitto.fi

Jytyn luottamusmiesvaalit 2018

Jytyn luottamusmiesvaalit 2018 lähestyvät ja suurella osalla jytyläisistä työpaikoista vaalit järjestetään marraskuun loppuun mennessä. Tulevien
luottamusmiesten toimikausi on Jytyn
liittohallituksen päätöksellä 1.1.2019 31.12.2020.
Apuvälineenä vaaleissa on sähköinen äänestysjärjestelmä, jonka avulla on helppoa ja nopeaa järjestää luottamusmiesvaalin äänestys.
Luottamusmiesvaaleja varten on määritelty muutama pääperiaate:
▪
▪

▪

Saadaan mahdollisimman monelle jytyläiselle työpaikalle luottamusmies
Panostetaan ehdokashankintaan, jotta
saadaan mahdollisimman paljon ehdokkaita tehtäviin
Käydään mahdollisimman monella
työpaikalla aidot luottamusmiesvaalit
(sähköinen äänestys)

Jyty Lahti ry:n alueella luottamusmieskausi on katkolla eli vaalit järjestetään seuraavissa
toimipisteissä: Koulutuskeskus Salpaus, Lahden Ammattikorkeakoulu Oy, Lahti Aqua Oy,
Päijät-Hämeen liitto ja Työterveys Wellamo.
Muissa toimipisteissä kuluva luottamusmieskausi on jo poikkeuksellisesti määritelty vuoden
2020 loppuun.

TURVALLINEN KOHTAAMINEN NUORISOTYÖSSÄ

#JYTYLÄISET

Miten kohtaat turvallisesti nuoren haasteellisessa tilanteessa?
Kuinka huomioit oman työturvallisuutesi arjen työssä?
Mukaan saat konkreettisia keinoja, joita voit heti hyödyntää työssäsi!

Kutsumme kaikki Itä-Suomen alueen nuorisotyön ammattilaiset ja alan opiskelijat yhteiseen koulutus- ja keskustelutilaisuuteen

MAANANTAINA 19.11. KELLO 9.00 – 12.00
KOULUTUSKESKUS SALPAUS, LAHTI,
STÅHLBERGINKATU 4 C, AUDITORIO

KAHVITARJOILU klo 8.30 alkaen.
Tervetuloa!

Tilaisuudessa ovat kouluttajina Pasi Laine, DATASECURE,(KTM/MBA, opettaja, poliisi
sekä ins.) ja Marko Heikkinen, JYTYn työmarkkina-asiamies (vastuualueena työsuojelu)
Ilmoittaudu mukaan: https://link.webropolsurveys.com/S/CAC0F6E0B462FA43

################################################
Liity yhdistyksen Facebook-sivuille

Facebook/Jyty Lahti ry
Facebook sivujen kautta saat tietoa yhdistyksen tapahtumista.
Lisäksi voit saada pikatiedotteita peruutuspaikkoista jne.

Jouluretki Porvooseen la 8.12.2018
Lähtö Marolankadulta klo 9:00
Takaisin noin klo 17:00
Lähde mukaan tunnelmalliselle jouluretkelle Porvoon vanhan kaupungin sykkeeseen. Päivä
alkaa Porvoon joulumarkkinoilla, jotka ovat Raatihuoneentorilla, Vanhassa kaupungissa.
Samalla voi käydä täydentämässä joulumakeat Brunbergin myymälässä.
Iltapäivällä tutustutaan upeaan Malmgårdin linnaan, jossa tänä viikonloppuna joulumarkkinat levittäytyvät panimon piha-alueelle, vanhaan talliin, panimon pubiin ja kahvilan ulkopuolelle. Paikalla on iso joukko sekä lähiruoan tuottajia että käsityöläisiä. Malmgårdin
puoti ja kahvila ovat auki markkinoiden aikana. http://kartano.malmgard.fi/
Matkan hinta on jäsenille 10 € ja ei jäsenille 17,50 €.
Ilmoittautuminen mieluummin heti mutta viimeistään 9.11 mennessä 😊
jytylahti@phnet.fi tai 050-302 7724
FI 26 8000 1101 3664 26 viite 6088

Eskolan Taide- ja Kehys liike kehystää kaikkea, mitä on mahdollista
kehystää. Laajasta listamallistosta löytyvät oikeat vaihtoehdot
jokaiseen tyylisuuntaukseen.
Jyty Lahti ry:n jäsenet saavat 20% alennuksen vuoden loppuun asti.
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KispiGym- kuntosali
Kisapuiston tennishalli

Tarjoaa Jyty Lahti ry:n jäsenille kuntosalin käytön kumppanihintaan. (kispigym.fi)
Lahden Kisapuiston tennis- ja sulkapallohallin tiloissa toimiva matalan kynnyksen edullinen
kuntosali, jossa on hyvät, helpot laitteet.
Erillinen toiminnallisen harjoittelu tila(venyttelyhuone), jossa on hyvä venytellä alaselät,
niska-hatiaseudut jne.
Kuntosalitilasta löytyvät aerobiset laitteet (juoksumatot, kuntopyörät, stepperit ja soutulaite). Eri lihasryhmien treenaamiseen on kolmisenkymmentä vehjettä ja lisäksi vielä
vapaiden painojen alue edistyneempään harjoitteluun.
KispiGym on rauhallinen, ruuhkaton kuntosali jossa ovat lisänä Kisapuiston hallin hyvät
palvelut siisteine pukuhuone-, pesuhuone- ja saunatiloineen sekä kahviloineen ovat kuvioon kuuluvia.
Lähde liikkeelle, tule kokeilemaan!

Jyty Lahti ry:n syyskokous pidetään 10.12.2018 klo 17. Sääntömääräiset asiat.
Paikka ilmoitetaan myöhemmin.
Tarjoilun vuoksi ilmoittautuminen 050-302 7724 tai jytylahti@phnet.fi

##############################################

JytyKokki
Kiireisen kasvispata
Valmistus 30-40min. Noin neljälle ruokailijalle.

Kiireisen kasvispata valmistuu kvinoasta, bataatista ja tölkillisestä kikherneitä. Intialaista makua ruokaan
tuo inkivääri ja garam masala, jalapeno asianmukaista poltetta. Pata muhii uunin sijaan liedellä ja on valmista puolessa tunnissa. Ruokaisa pata toimii lihan lisukkeena tai kasvisruokana sellaisenaan.
115 g bataattia
1 rkl öljyä
1/2 punasipuli
2 valkosipulinkynttä
1 jalapeno
1 rkl raastettua inkivääriä
2 rkl garam masalaa
2 1/2 dl (raakaa) kvinoaa
3 dl kasvislientä
1 tlk kikherneitä
1 tlk tomaattimurskaa tai säilöttyjä kirsikkatomaatteja
1 tl sokeria
1/2-1 tl suolaa
1/2 tl mustapippuria
1/2 limetti tai sitruuna
2 rkl lehtipersiljaa
Valmistus:
1. Kuori bataatti ja leikkaa pieniksi kuutioiksi. Kuumenna öljy pannulla, ja paista kuutioita pari minuuttia.
2. Kuori ja hienonna sipulit ja lisää pannulle viipaloidun jalapenon ja raastetun inkiväärin kanssa, jatka
kuullottamista 2–3 minuuttia. Lisää garam masala ja kuullota vielä 30 sekuntia.
3. Lisää hyvin huuhdeltu kvinoa, kasvisliemi, kikherneet, tomaattimurska ja sokeri. Keitä miedolla lämmöllä
noin 20 minuuttia välillä sekoittaen. Lisää tarvittaessa kasvislientä, jos seos tuntuu kuivalta. Mausta suolalla ja pippurilla.
3. Purista limetin- tai sitruunanmehua päälle. Ripottele pinnalle hienonnettua lehtipersiljaa.

Makkarapata meksikolaisittain.
Valmistus yli 1h. Noin kuudelle ruokailijalle.
Tämä mausteinen makkarapata valmistuu meksikolaisen suosikkiruoan, chili con carnen makuja mukaillen. Mausteinen tomaattiliemi saa muhia ja makuuntua liedellä kannen alla puolisen tuntia ja vasta sitten
joukkoo lisätään ruskistetut makkaranpalat sekä kidneypavut. Valitse pataan napakan mausteista makkaraa, kuten chorizoa ja pilko joukkoon myös taateleita, niin makuelämys on vailla vertaa.
tilkka öljyä
2 sipulia
4 valkosipulinkynttä
400 g chilitomaattimurskaa
400 g valkosipulitomaatti-murskaa
1 rkl tomaattipyreetä
1 tl juustokuminaa
2 tl savustettua paprikajauhetta
chiliä tai chiliöljyä
kanelitanko
noin 1 tl suolaa
rouhittua mustapippuria
vettä
6 kpl pehmeitä taateleita tai ruokosokeria maun mukaan
2 sellerinvartta
2 porkkanaa
200 g säilöttyjä tai 2 kpl tuoretta paprikaa
noin 400 g chorizo-grillimakkaraa
800 g kidneypapuja
nippu persilijaa tai korianteria
Makkarapata chili con carnen tapaan on taatusti lämmittävää talviruokaa. Padan voi tehdä chorizon sijaan myös muista makkaroista, lihasuikaleista, jauhelihasta tai kokonaan ilman lihaa.
1.Silpua sipulit ja valkosipulin-kynnet, kuullota öljyssä. Lisää joukkoon tomaattimurska, pyree ja mausteet
sekä vesi.
2. Kuori ja suikaloi porkkanat ja viipaloi sellerin varret. Lisää kasvikset ja taatelit tai sokeri sekä paprikat
pataan. Hauduta miedolla lämmöllä puolisen tuntia. Lisää suolaa ja chiliä maun mukaan.
3. Leikkaa makkarat paloiksi ja ruskista niitä pannulla. Lisää ruskistuneet makkarat pataan. Huuhdo pannu
vesitilkalla ja lisää huuhdeliemi ruokaan. Lisää lopuksi makkarapataan liemestään siivilöidyt pavut ja persilja tai korianteri.

