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ALKUSANAT
Vuosi 2016 oli myös muutoksen vuosi. Yhdistys menossa kohti uutta
liittofuusiota, työaikamuutoksia kirjatyöntekijöille työehtosopimuksiin.
Yhdistyksen kesäpaikkaa lohkottiin, tehtiin hallinnanjakosopimus ja
asemakaavakartta piirrettiin, sekä tehtiin myyntitoimeksiantoja. Voidaan
vain todeta, että mikään ei ole pysyvää.
Puheenjohtaja Aki Blom

YHDISTYS
Vuosi 2016 oli Tampereen Kirjatyöntekijäin yhdistyksen sadaskahdeskymmenesviides (125.) toimintavuosi.
Tampereen kirjatyöntekijäin yhdistys on itsenäinen rekisteröity yhdistys.
Yhdistys on jäsenenä Teollisuusalojen ammattiliitto ry:ssä (TEAM).
Yhdistyksen uudet mallisäännöt rekisteröitiin 4.4.2016.
Kuluneen vuoden yhdistyksen toimintaa voidaan luonnehtia samankaltaiseksi muutamien menneiden viimeisten vuosien kanssa. Sääntömääräiset
kokoukset on pidetty ja hallitus on kokoontunut tarvittaessa, yleensä kerran
kuukaudessa, kesällä harvemmin. Yhdistys on julkaissut Kirjake lehteä. Lehti
julkaistiin kerran vuonna 2016.

HALLITUS
Yhdistyksen sääntöjen mukaisesti hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.
Toimintaa johtaa hallitus, jonka varsinaisten jäsenten määrä oli 9. Varajäseniä
oli 4. Varajäsenillä on hallituksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen puheenjohtaja valitaan yhdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Kaikki
edellä mainitut valinnat tehtiin syyskokouksessa niistä ehdokkaista, jotka ehdokasasettelukokous on asettanut.
Hallitus kokoontui päättämään asioista kertomusvuoden aikana 10 kertaa ja
pykäliä merkittiin pöytäkirjoihin vuoden aikana 149.
Hallitukseen kuuluivat varsinaisina jäseninä, suluissa osallistuminen kokousiin:
Terhi Kuusoja (8), Marko Lähteenmäki (9), Tomi Minetti (9), Jukka Nylund (6),
Pekka Pitkänen (9), Tommi Savolainen (9), Maija Vikkula (6), Kari Lintunen (8)
ja Tuomo Jokinen (8).
Varajäseninä ovat olleet: Niklas Kivioja (5), Jari Kaija (6), Minna Kivinen (6) ja
Sami Lahti (10).
Puhetta hallituksen kokouksissa johti Aki Blom (9). Kokouspaikkana on toiminut yhdistyksen toimisto Satakunnankatu 19 C 24.
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JÄSENKOKOUKSET
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 1/13.3.2016
TKY:n varapuheenjohtaja Marko Lähteenmäki avasi sääntömääräiseen
kevätkokoukseen. Paikalla oli 15 jäsentä ja Riitta Koskinen TEAM liitosta.
Tämän kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jouko Hyytinen ja sihteeriksi
Tuomo Jokinen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Martti Höglund ja Jouko Harju.
Kuultiin 26.10.2015 olleen syyskokouksen pöytäkirjan 5/2015 pöytäkirjantarkastajien lausunto, joka oli hyväksyvä.
Puheenjohtaja Jouko Hyytinen kävi läpi toimintakertomuksen vuodelta 2015
otsikoittain. Hyväksyttiin toimintakertomus laaditussa muodossa.
Taloudenhoitaja Sami Lahti esitteli vuoden 2015 tilinpäätöksen, joka oli ylijäämäinen. Kuultiin toiminnantarkastajien lausunto, joka oli vastuuvapautta puoltava. Tilinpäätös vahvistettiin ja päätettiin myöntää vastuuvapaus tilivelvollisille
vuoden 2015 tileistä ja varainhoidosta.
TEAM-liiton työehtosihteeri Riitta Koskinen kertoi TEAM- liiton jäsenmääristä
ja määrien muutoksista menneiltä vuosilta. Vuonna 2015 TEAM- liitossa oli
54.466 jäsentä. Kirjatyöntekijöitä heistä oli 5515 henkilöä. Puhetta oli myös 24
tunnin työajan pidentämisestä ja miten se vaikuttaisi Teamilaisiin. Käsiteltiin
myös paikallista sopimista sekä teollisuusliittojen fuusiohanketta. Fuusiossa
TEAM-, Metalli-, Paperi- ja Puu- liitot yhdistyisivät työttömyyskassoineen. Riitta Koskinen muistutti myös, että TES-esitykset pitää olla viimeistään
22.3.2016 TEAM-liitolla. Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13.25 esityslistan tultua loppuun käsitellyksi.

JÄSENKOKOUS 2/25.9.2016
TKY:n hallituksen puheenjohtaja Aki Blom avasi ylimääräisen jäsenkokouksen, jonka aiheena oli Kesäkoti Kauniston määräalakauppojen vahvistaminen.
Kokousvirkailijoiksi valittiin puheenjohtajaksi Aki Blom ja sihteeriksi Marko
Lähteenmäki. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jouko Hyytinen sekä Pekka Pitkänen.
Kokous hyväksyi Kesäkoti Kauniston kiinteistötunnus 536-438-6-61 12/12
määräalakaupat hallinnanjakosopimuksella. Kauppoja oli tehty 25.9.2016
mennessä 7. Päätettiin myydään loput 5/12 määräalaa samalla periaatteella.
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EHDOKASASETTELUKOKOUS 3/19.10.2016
Ehdokasasettelukokouksen puheenjohtajana toimi Aki Blom ja sihteerinä
Marko Lähteenmäki. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jouko Hyytinen sekä
Pekka Pitkänen.
Kokouksessa asetettiin TKY:n puheenjohtajaehdokkaaksi Aki Blom vuodelle
2017. Varsinaisiksi jäseniksi vuodelle 2017 asetettiin ehdolle vain 5 ehdokasta, koska vanhojen sääntöjen aikaan valittuja jäseniä oli 2-vuotis kaudella vielä
4. Ehdokkaiksi asetettiin Sami Lahti, Niklas Kivioja, Tommi Savolainen, Marko
Lähteenmäki ja Jari Kaija. Ehdokkaiksi TKY:n hallituksen varajäseniksi vuodelle 2017 asetettiin 4 henkilöä. Jukka Nylund, Terhi Kuusoja, Pekka Pitkänen ja
Minna Kivinen.
Asetettiin ehdokkaat TKY:n varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi toimikaudelle
2017 Jouko Hyytinen ja yhdistyksen ulkopuoliseksi Markku Laakso (HTM) ja
TKY:n varatoiminnantarkastajiksi Reino Niemi (Jouko Hyytisen vara) ja Tapani
Tauriainen (Markku Laakson vara).

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 4/20.11.2016
Syyskokous avattiin hiljaisella hetkellä kunniajäsen Teuvo Tuomisen poismenon johdosta. Paikalle oli saapunut 17 jäsentä ja Merja Rinne TEAM- liitosta. Kokouksen virkailijoiksi valittiin puheenjohtajaksi Aki Blom ja sihteeriksi
Marko Lähteenmäki. Pöytäkirjantarkastajiksi Martti Höglund ja Jouko Hyytinen.
Yhdistyksen puheenjohtajaksi vuodelle 2017 valittiin Aki Blom.
Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi nimitettiin Sami Lahti, Niklas Kivioja, Tommi
Savolainen, Marko Lähteenmäki sekä Jari Kaija.
Hallituksen varajäseniksi valittiin vuodelle 2017 Jukka Nylund, Terhi Kuusoja,
Pekka Pitkänen ja Minna Kivinen.
TKY:n toiminnantarkastajaksi vuodelle 2017 valittiin Jouko Hyytinen ja yhdistyksen ulkopuoliseksi tarkastajaksi Markku Laakso (HTM) ja varatoiminnantarkastajiksi Reino Niemi (Jouko Hyytisen vara) ja Tapani Tauriainen (Markku
Laakson vara).
TEAM:in järjestöpäällikkö Merja Rinne kertoi tulevasta teollisuusalojen (Metalli-, TEAM-, Paperi- ja Puuliiton) fuusio hankkeesta. Uudessa liitossa Tampereelle tulisi liiton aluetoimisto. Merja näki hankkeen toteutumisen järkevänä.
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HALLITUKSEN KOKOUKSET
Hallituksen kokouksiin oli kutsuttu ammattiosastoon kuuluvien työpaikkojen
pääluottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut, ja heillä on hallituksen kokouksissa puhe- ja esitysoikeus. Kokouksissa hyväksyttiin edellisen kokouksen
pöytäkirja ja käsiteltiin pöytäkirja-asiat.

HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS 1/22.11.2015
Kokouksessa valittiin yhdistyksen vastuuhenkilöt vuodelle 2016.
Varapuheenjohtajaksi valittiin Marko Lähteenmäki, sihteeriksi Tuomo Jokinen
ja taloudenhoitajaksi Sami Lahti.
Työttömyyskassan asiamieheksi valittiin Pirjo Luostarinen, liiton asiamieheksi
Aki Blom ja Intiim- lehden kirjeenvaihtajaksi Tuomo Jokinen.
Pääluottamusmieheksi valittiin Marko Lähteenmäki ja opintosihteeriksi Tomi
Minetti.
Yhdistyksen työvaliokuntaan nimettiin puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja sekä opintosihteeri.
Nuorisoasiamiehiksi valittiin Maija Vikkula ja Niklas Kivioja.
As. Oy Satakunnankatu 19 yhtiökokouksiin, Kauniston tiehoitokunnan kokouksiin ja Kauniston isännäksi valittiin Sami Lahti.
Keilaporukan vetäjäksi valittiin Silja Levonen.
Päätettiin myös tarvittavat jaostot ja lehtityöryhmä, sekä valittiin TKY:n edustajat eri järjestöihin ja yhteistyökokouksiin.

HALLITUKSEN KOKOUS 2/10.1.2016
Puheenjohtaja Aki Blom avasi TKY:n toisen hallituksen kokouksen onnitellen 50-vuotispäivän johdosta Marko Lähteenmäkeä ja ojentaen lahjan, hallituksen puolesta.
Hyväksyttiin taloudenhoitajan esittämät tilitapahtumat. Päätettiin tehdä nettisivuille toimiston tilojen varauskalenteri.
Päätettiin tarjota Kemian ammattiosasto 001 ry:lle TKY:n tiloja kokous käyttöön.
Tampereen Kirjatyöntekijäin Yhdistyksen pitkäaikainen jäsen Voitto Keskinen
oli kuollut. Pidettiin hiljainen hetki.
Aki Blom ja Marko Lähteenmäki kertoivat Kauniston tilanteesta ja 2. keskustelutilaisuudesta Kauniston mökkiläisten kanssa 25.11.2015.
Asianajaja Jarmo Vuori oli ilmoittanut, että ei enää hoida Kaunisto asiaa.
Sami Lahti ja Aki Blom ovat tehneet toimeksiannon hallinnanjakosopimuksen
tekemisestä Kauniston Kesäkodille asianajaja Lauri Ojan kanssa.
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HALLITUKSEN KOKOUS 3/14.2.2016
Puheenjohtaja Aki Blom avasi TKY:n kolmannen hallituksen kokouksen
toivottamalla paikalla olleet tervetulleiksi kokoukseen. Hyväksyttiin taloudenhoitajan esittämät tilitapahtumat.
Taloudenhoitaja esitteli vuoden 2015 tilinpäätöksen, joka oli ylijäämäinen.
Todettiin, että Kemian ammattiosasto 001 ry vuokraa TKY:ltä tiloja kokouksiin
vuodeksi 2016.
Päätettiin järjestää 3.9.2016 Näsijärvellä Kesäpäivä-risteily Tarjanne aluksella.
Päätettiin, että tuetaan talvipäiville lähtijöitä osallistumismaksulla ja matkakuluilla. Sovittiin, että osallistutaan kesäpäivä risteilylle 20.-21.8.2016. Matka
Tampereelta Helsinkiin ja takasin järjestetään tilausbussilla. Osallistutaan
myös kesäpäivien salibandyturnaukseen.
Kuultiin työpaikka kuulumisia työpaikoilta.
Myönnettiin toiminta-avustukset Tampereen Painajainkerholle ja TKY:n Kalakerholle. Kirjallisuuskerholle päätettiin antaa toiminta-avustusta ja vuokratukea, 50v. juhlanäyttelyä varten.
Aki Blom kertoi uudet kuulumiset Kaunistoa koskien. Käytiin myös keskustelua
valmisteilla olevasta hallinjakosopimuksesta.

HALLITUKSEN KOKOUS 4/20.3.2016
Varapuheenjohtaja Marko Lähteenmäki avasi TKY:n neljännen hallituksen
kokouksen.
Hyväksyttiin taloudenhoitajan esittämät tilitapahtumat.
Sovittiin vappubrunssin järjestelyistä ja tehtävistä.
Päätettiin järjestää koulutusta 14.-15.5.2016 Tampereen Koskikadun Cumuluksessa. Aiheina paikallinen sopiminen ja yhdenvertaisuuden uudet tuulet.
Kouluttajana Tuula Sillanpää TEAM-liitosta.
Päätettiin tehdä Kirjake lehti vapuksi.

HALLITUKSEN KOKOUS 5/15.5.2016
Puheenjohtaja Aki Blom avasi TKY:n kuluvan kauden viidennen hallituksen
kokouksen.
Hyväksyttiin taloudenhoitajan esittämät tilitapahtumat.
Yhdistyksen uudet mallisäännöt oli rekisteröity 4.4.2016.
Päätettiin aloittaa toimiston keittöremontin suunnittelu.
Kauniston lohkoaminen oli tehty. Sovittiin työryhmä tekemään hallinnanjakosopimusta valmiiseen muotoon. Työryhmään nimettiin Aki Blom, Sami Lahti,
Markku Kannisto ja Marko Lähteenmäki.
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HALLITUKSEN KOKOUS 6/19.6.2016
Puheenjohtaja Aki Blom avasi TKY:n hallituksen kuudennen kokouksen.
Hyväksyttiin taloudenhoitajan esittämät tilitapahtumat.
Kokouksessa asetettiin Tapj: SAK:n aluetoimikunnan henkilövalintoihin ehdolle varsinaiseksi jäseneksi Kari Lintunen ja varajäseneksi Pekka Pitkänen.
Kuultiin työryhmän edistymisestä Kauniston hallinnanjakosopimuksen kanssa.

HALLITUKSEN KOKOUS 7/14.8.2016
Puheenjohtaja Aki Blom avasi TKY:n hallituksen seitsemännen kokouksen
onnitellen Kari Lintusta 60-vuotis ja Minna Kivistä 50-vuotis syntymäpäivien
johdosta, ojentaen heille lahjat.
Hyväksyttiin taloudenhoitajan esittämät tilitapahtumat.
Kaunisto työryhmä kertoi Kauniston asemakaavan ja hallinnanjakosopimuksen
esittelytilaisuudesta Kaunistossa.
Päätettiin, että Kesäkoti Kauniston loput määräalat laitetaan julkiseen myyntiin
1.9.2016, jos ex-mökkiläiset eivät ole niitä ostaneet.
Päätettiin myös teettää Kauniston kantatilan kuntoarvio.

HALLITUKSEN KOKOUS 8/18.9.2016
Puheenjohtaja Aki Blom avasi kauden kahdeksannen TKY:n hallituksen
kokouksen
Hyväksyttiin taloudenhoitajan esittämät tilitapahtumat.
Opintosihteeri kertoi, että risteily Näsijärvellä oli sujunut hyvin. Osallistujia oli
ollut 50 henkeä.
Kuultiin työpaikkakuulumisia viidestä työpaikasta.
Kaunistoon päätettiin hankkia uusi sähköliittymä lohkaistulle Kesäkoti Kauniston alueelle, sopimuksen mukaan. Työ teetetään HT Sähköasennuksella.
Kauniston kantatilan porakaivosta oli tehty käyttövesianalyysi ja vesi oli laadultaan hyvää.

HALLITUKSEN KOKOUS 9/30.10.2016
Puheenjohtaja Aki Blom avasi TKY:n hallituksen yhdeksännen kokouksen.
Hyväksyttiin taloudenhoitajan esittämät tilitapahtumat. Taloudenhoitaja kävi
läpi talousarvion vuodelle 2017, hyväksyttiin talousarvio esitettäväksi syyskokoukselle.
Päivitettiin yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2017.
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Pikana järjestetyssä KiKy-koulutuksessa TKY:n toimistolla oli ollut 16 jäsentä
paikalla.
Päätettiin järjestää joulukahvit toimistolla.
Päätettiin tukea TEAM:in Talvipäiville Peurungalle osallistujia.
Kuultiin työpaikkakuulumisia viideltä eri työpaikalta.
Kauniston kantatilan kuntoarvio oli tehty.

HALLITUKSEN KOKOUS 10/27.11.2016
Puheenjohtaja Aki Blom avasi kymmenennen ja vuoden viimeisen TKY:n
hallituksen kokouksen.
Hyväksyttiin taloudenhoitajan esittämät tilitapahtumat.
Käytiin keskustelua Talvipäivistä ja Kirjake-lehdestä.
Päätettiin järjestää pienimuotoinen 125-vuotis juhlatilaisuus jäsenille.
Päätettiin osallistujat kunniajäsen Teuvo Tuomisen siunaustilaisuuteen.
Kuultiin työpaikkakuulumisia viideltä eri työpaikalta.

HALLITUKSEN TEHTÄVÄNJAKO
Puheenjohtajana on toiminut Aki Blom. Hallituksen keskuudestaan valitsemina on ollut varapuheenjohtajana Marko Lähteenmäki, sihteerinä Tuomo Jokinen ja taloudenhoitajana Sami Lahti.
Teollisuusalojen ammattiliiton asiamiehenä on ollut Aki Blom.
Yhdistyksen pääluottamusmiehenä on ollut Marko Lähteenmäki.
Työttömyyskassan asiamiehenä on ollut Pirjo Luostarinen.
Ammattiosaston nimen kirjoittavat sääntöjen mukaan puheenjohtaja, sihteeri ja hallituksen erikseen nimeämät henkilöt, aina kaksi yhdessä.
Työvaliokuntaan on kuulunut puheenjohtaja Aki Blom, varapuheenjohtaja
Marko Lähteenmäki, sihteeri Tuomo Jokinen, taloudenhoitaja Sami Lahti ja
opintosihteeri Tomi Minetti.
Nuorisoasiamiehinä on toiminut Maija Vikkula ja Niklas Kivioja.
Opintosihteerinä on ahkeroinut Tomi Minetti.
Yhdistyksen nettisivujen päivityksestä on vastannut Minna Kivinen.
Keilaporukan vetäjänä on toiminut Silja Levonen.
Lehtityöryhmä: päätoimittaja Aki Blom, toimitussihteeri ja taitto Minna Kivinen,
Marko Lähteenmäki, Tomi Minetti ja Tommi Savolainen
Opinto ja huvijaoston kokoonkutsujana on ollut opintosihteeri Tomi Minetti
ja jäseninä Maija Vikkula, Tommi Savolainen, Tuomo Jokinen ja Jari Kaija.
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Kauniston isäntänä on toiminut Sami Lahti
Varsinaisina toiminnantarkastajina vuonna 2016 ovat toimineet Jouko Hyytinen ja ulkopuolisena Markku Laakso HTM. Varatoiminnantarkastajina ovat
Reino Niemi (Jouko Hyytisen vara) ja Tapani Tauriainen (Markku Laakson
vara).

EDUSTAJAT ERI YHTEISÖISSÄ
SAK:n Tampereen paikallisjärjestön hallitus: Aki Blom ja varalla Johanna
Puro.
Tampereen paikallisjärjestön SAK:n aluetoimikunnan hallitus: Aki Blom ja
varalla Johanna Puro.
SAK:n Tampereen paikallisjärjestön edustajisto: Kari Lintunen, Sami Lahti,
Tomi Minetti, Pekka Pitkänen ja Jukka Nylund.
Työväenmuseon Ystävät ry: Kari Lintunen.
As. Oy Satakunnankatu 19 yhtiökokous: Sami Lahti ja varalla Aki Blom.
Kauniston tiehoitokunta: Sami Lahti TKY:n edustajana, varalla Aki Blom.

TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITON TEHTÄVISSÄ
Teollisuusalojen ammattiliiton TEAM:n valtuustoon ovat kuuluneet Aki
Blom ja Marko Lähteenmäki. Graafisen teollisuuden työalatoimikunnan TEAMliiton kentän edustajana on ollut Sami Lahti. TEAM:in Nuorisojaostoon on kuulunut Maija Vikkula
PÄÄLUOTTAMUSMIEHIÄ
Ahaa Sivunvalmistus Oy
Alma Manu Oy
Eräsalon Kirjapaino Oy
Hämeen Kirjapaino Oy
Kirjapaino Hermes Oy
Kirjapaino Öhrling Ky
PK-Paino Oy
PunaMusta Oy, Tampere
Pyroll Oy, Takon Kotelotehdas
Suomen Yliopistopaino Oy
Tarratuote Oy

Lintunen Kari
Korhonen Hannu
Korkiakangas Tiina
Minetti Tomi
Svensk Markku
Kiiltomäki Teemu
Mäkinen Arttu
Lehtelä Janne
Lähteenmäki Marko
Ranta Tiina
Joenpolvi Jorma
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Kuolleet yhdistyksen jäsenet 2016
Asumaniemi Elmeri
Grönfelt Sirpa
Hakala Leena-Maija
Hanhilahti Paula
Heinonen Eero
Hulkkonen Veikko
Hämäläinen Kari
Jokinen Marja
Jokinen Salli
Kilponen Seppo
Kiriloff Melanie
Lahtinen Kerttu
Mäkinen Jorma
Nieminen Valma
Oksanen Mauri
Pihlajamäki Unto
Pitkänen Leila
Rousio Raili
Saijonkivi Sointu
Selin Väinö
Siurola Raili
Suihko Timo
Syvänen Mikko
Tuominen Teuvo
Valtonen Maija
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KUNNIAJÄSENET
Yhdistyksen kunniajäseninä olivat seuraavat henkilöt: Annikki Häkkinen,
Raimo Numminen, Helvi Paasio, Teuvo Tuominen, Usko Lahti, Reino Niemi ja
Saija Isoaho.
HUOMION OSOITUKSET
Marko Lähteenmäki 50v.
Tomi Minetti 50v.
Minna Kivinen 50v.
Kari Lintunen 60v.
KAUNISTO
Yhdistyksen virkistys- ja vapaa-ajanviettopaikka Kaunisto on ollut erittäin
vähäisellä käytöllä. Kolmen vuokramökin läheisyydessä on kelopirtti ja grillauskatos, sekä rannassa sauna ja vene yhteiskäytössä. Vuoden alkupuoliskolla Kaunistoon tehtiin oma lohkaisu. Kesäkoti Kaunisto ( 6ha), johon laadittiin hallinnanjakosopimus, jolla alueen omistus jaettiin 12 yhtä suureen määräosaan 1/12 0,5ha, josta 1400m2 omaa välitöntä hallintaa ja loppu alue yhteisomistuksessa , johon kuuluu myös rantaviivaa. Rajat mukailevat vanhoja
vuokratontteja. Vuoden vaihteessa alueesta 5 määräalaa oli vielä myymättä.
Jäljelle jäänyt Kauniston kantatila (n.8,8ha) myydään sellaisenaan. Kauniston
isäntänä toimi Sami Lahti.
TALOUS
Jäsenmaksupalaute laski reilusti vuonna 2016 työttömyyden kasvaessa ja
jäsenmäärän laskiessa. Suurelta osalta siihen vaikutti Forssa Print Tampereen
tehtaan sulkeminen. Poikkeuksellisesti tuloja saatiin Kesäkoti Kauniston maan
myynnistä, joten kokonaisuus oli reilusti positiivinen.
JÄSENISTÖ
Jäsenistöä vuodenvaihteessa oli 1310 jäsentä. Jäsenjakauma oli seuraavanlainen työmarkkinoiden käytettävissä olevia jäseniä 626, ja oppilasjäseniä
76 sekä vapaajäseninä ja eläkeellä olevia 608. Jäsenmäärä väheni kaikkiaan
78 henkilöä edellisvuoteen verrattuna.
Tampereen lisäksi jäseniä on mm. lähikunnista Pirkkala, Ylöjärvi, Lempäälä,
Nokia, Kangasala, Valkeakoski, Sastamala ja Toijala.
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TOIMISTO
Toimintavuoden aikana on toimistopäivystystä hoidettu keskiviikkoisin klo
13.00 -15.00. Toimistopäivystäjänä ja työttömyyskassan asiamiehenä on
toiminut Pirjo Luostarinen.

MUU JÄSENTOIMINTA
19.- 20.3.2016 Holiday Club Sotkamon Vuokatissa oli TEAM:n Talvipäivät
toisena vuonna peräkkäin. Päivät olivat perinteiset ulkoilu- ja liikuntahenkiset
jäsen tapaamisineen. Siellä oli tarjolla kaiken-ikäisille jäsenille ohjelmaa ja
osallistumista.
1.5.2016 Vappumarssille sekä Keskustorin vappujuhlaan osallistui myös
jäsenistöä. Vappumarssilla TKY:n lippua kantoi varapuheenjohtaja Marko
Lähteenmäki. Vappupäivänä toimistolla järjestettiin jäsenistölle perheineen
Vappubrunssi, paikalla kävi kohtalaisesti väkeä nauttimassa pöydän antimista
ja tapaamassa tuttuja.
14.5. -15.5.2016 Järjestettiin koulutusta luottamushenkilöille ja kaikille muille
asiasta kiinnostuneille Tampereen Koskikadun Cumuluksessa. Aiheena
paikallinen sopiminen ja yhdenvertaisuuden uudet tuulet. Kouluttajana
lakimies Tuula Sillanpää TEAM- liitosta.
Kesän kynnyksellä järjestettiin Vanhan kirjastotalon Emil salissa
kirjallisuuskerhon 50-vuotisnäyttely
3.9.2016 Kesäpäivä-risteily Tarjanne aluksella Näsijärvellä, mukana 50
risteilijää.
20. -21.8.2016 TEAM:in kesäpäivä risteily Baltic Queen aluksella. Jäsenistöä
matkassa oli melkein bussillinen.
29.10.2016 järjestettiin KiKy koulutusta TKY:n toimistolla, kouluttajana
työehtosihteeri Riitta Koskinen TEAM- liitosta. Paikalle saatiin 16 aiheesta
kiinnostunutta.
14.12.2016 Yhdistys tarjosi jäsenilleen joulukahvit toimiston tiloissa.
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URHEILU
Tamperelaisten porukka osallistui salibandy turnaukseen kesäpäivien alla ja
menestyi hyvin.

KEILAILUTULOKSIA 2016:
Perinteinen ottelu Faktoreita vastaan pelattiin sunnuntaina 4.12.2016 klo
11.00 Kaupin keilahallissa. Faktoreiden joukkue voitti kilpailun ja kiertopalkinto
siirtyi parhaan pelaajan Esa Suoniemen haltuun. Tulos: Tampereen Faktoriklubi 5946 - Tampereen Kirjatyöntekijät 5928
Tampereen Kirjatyöntekijät ry:n keilamestaruus 2016:
Kilpailu pelattiin 28.11.-4.12.2016 välisenä aikana Kaupin keilahallissa (8 sarjaa).
Tulokset:
1. Kari Lintunen
2. Silja Levonen
3. Tapio Kuokkanen
4. Olli Mäkinen
5. Jarmo Erkkilä

tulos tasoituksin
1622
1591
1575
1573
1486

KERHOJEN TOIMINTA
Tampereen painajainkerhon toimintakertomus 2016
Vuoden ensimmäinen toimikunnankokous pidettiin helmikuussa. Paikalle
saatiin mukavasti 16 henkilöä. Valmisteltiin vuosikokousta ja sovittiin
vuosikokouspäivästä. Mietittiin tulevia retkiä ja nautittiin virvokkeista.
Maaliskuussa vuosikokoukseen osallistui 12 jäsentä. Puheenjohtajaksi valittiin
Sami Lahti. Toimikuntaan valittiin, Niklas Kivioja, Pekka Pitkänen, Aki Blom,
Pasi Suhonen, Tuomo Jokinen, Marko Lähteenmäki, Markku Kannisto, Tuomo
Karvonen, Jari Kaija ja Ville Tapper. Jäsenmaksuna pidettiin tasasumma 20€,
joka sisälsi kerhon t-paidan.
Järjestäytymiskokous pidettiin heti vuosikokouksen perään, jossa sihteeriksi
valittiin Tuomo Jokinen, varapuheenjohtajaksi Jari Kaija ja taloudenhoitajaksi
Sami Lahti.
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Heikku-ilta toteutettiin hyväksi todetun kaavan mukaan toukokuussa.
Kaupparatsut pitivät ensin esitelmän alaan liittyvästä aiheesta, sitten käytiin
haukkaamassa sapuskat Pancho Villassa, jonka jälkeen nautiskeltiin
toimistolla sponsorointi tarjoiluista.
Kesäkuun ensimmäisenä viikonloppuna 3.- 6.6. kävimme perinteisellä
messumatkalla Drupassa 7 kerholaisen voimin. Matkaan lähdettiin Pirkkalasta
Ryanairilla. Bremenistä vuokrasimme Viton, jolla taitoimme etapit saksan
päässä. Messupäivänä kuljimme junalla ja metrolla. Paluumatkalla
tutustuimme myös panimomuseoon ja Breemenin ilta-elämään.
Lokakuun toimikunnankokouksessa vielä suunnittelimme seuraavan vuoden
toimintaa. Toimikunnankokouksia oli vuosikokouksen lisäksi kolme ja jäseniä
painajainkerhossa 38.
Sami Lahti

Painajat välipalalla Bremenissä.
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Tampereen Kirjatyöntekijäin yhdistyksen Veteraanikerho ry.
45. toimintavuosi
Toimikunta: Puheenjohtaja Jouko Harju, sihteeri Saija Isoaho, taloudenhoitaja
Pirjo Luostarinen, Jarmo Hakari, Pirkko Miettinen, Raimo Numminen, Ritva
Silvennoinen ja Esa Virtanen.
Jäsenkokous: Jäsenkokoukset pidettiin kuukauden ensimmäisenä
maanantaina. Kesätauko oli vajaa 3 kuukautta. Kokouksissa on käsitelty
ikäihmisiä koskevia ajankohtaisia asioita, on laulettu, lausuttu runoja, pidetty
arpajaiset ja juotu kahvit Pirjon tai Marja-Liisan leipoman pullan kera.
Kevennyksenä on kuultu Pirkko Miettisen ajankohtaisia juttuja ja Heikki Salon
lauluja.
TAMMIKUU: Kuulimme Atanas Aleksovskin alustuksen, joka käsitteli mm
kaupungin Tilaaja-tuottaja mallia, Sote uudistusta ja kaupungin lukuisia muita
toimenpiteitä koskevia asioita. Raitiotie hanke ei toteudu jos valtio ei tule
mukaa. Käsiteltiin Tammelakeskuksen muuttoa, Areena hanketta sekä
maahanmuuttoa. Saimme aikaan vilkkaan keskustelun. Kevennyksen Pirkko
Miettinen kertoi muistin menetyksestä ja itselle nauramisen hyvistä ja
huonoista puolista.
HELMIKUUSSA käsiteltiin museoiden tarjontaa ja saatiin piirin Pietarin matkan
aikataulu. Allekirjoitettiin tilit ja päätettiin anoa tuettua lomaa Rajaniemestä.
Kevennyksenä kuultiin Heikki Salon laulut ja Pirkko Miettisen Kalevala aiheiset
runot sekä Jouko Harjun kertomat vitsit.
MAALISKUUN kevätkokoukselle kuuluvat asiat suoritettiin lain mukaan.
Tutustuttiin Vapriikin opastettuun Mammutti näyttelyyn. Oli mahdollisuus
hakea Rajaniemen tuetulle lomalle. Kuulimme Kotitorin palveluista
perusteellisen selostuksen. Käymällä Kotitorilla saa apua moniin ikäihmisiä
koskeviin asioihin. Liikunnan haastekilpailu alkoi. Heikki Salo lauloi Oravista
sekä lopuksi suomalaisen kansanlaulun ”Tuoll on mun kultani” Pirkko
Miettisen tarina kertoi Matti Koposen ja Heikki Kuusniemen elämästä.
HUHTIKUUN kokouksessa ilmoittauduttiin ”Milavida” museon näyttelyyn ja
teatteriretkelle Hämeenlinnaan. Retki tehtiin 9 kerholaisen porukalla. Kävimme
katsomassa synkkäsävyisen näytelmän ”Miehiä ja ihmisiä” sekä tapasimme
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”Antin kerhon ” jäseniä. ”Milavida” museon näyttelyyn tutustui 13 kerholaista.
Antoisa ja monipuolinen näyttely. Kokouksessa kuultiin Heikki Salon laulu
”Apteekin ovikello” ja Jouko Harjun kertomat vitsit. Kuultiin Jouko Harjun
selvitys piirin järjestökurssin annista.
TOUKOKUUSSA toimikunta pohti syksyn ja talven toimintaa. Jäsenkokouksen
asioita oli ilmoittautumien TKY:n sisävesiristeilylle. Anneli Kivistön
puheenvuorossa käsiteltiin kaupungin organisaation muutoksia, sote asian
vaiheita ja sekä vanhusten hoidon nykytilaa. Asiat aiheuttivat vilkkaan
keskustelun. Työttömyys on korkealla, v. 2017 alussa tulee Aktiivipassi jonka
voi saada vuoden työttömänä ollut. Kuulimme Heikki Salon ”Kevätlaulun” joka
sopi hyvin tähän päivään.
ELOKUUSSA oli kerhomme jäseniä sisävesiristeilyllä Näsijärvellä ja
Liittoristeilyllä merellä. Tuetulla lomalla Rajaniemessä oli myös kerhon jäseniä.
SYYSKAUSI aloitettiin Laikun Lavalla pidetyllä jäsenhankintakampanjalla.
Mummon Kammarin edustaja oli kokouksessa kertomassa Kammarin
toiminnasta. Sieltä saa monenlaista tietoa ja ”Talonmies Pikkaraisen” voi
myös tilata tekemään pieniä töitä. Piirin risteilylle Pietariin osallistui myös
kerhon jäseniä. Arboretumissa kävi kerhon jäseniä ruusujen kukkia
ihastelemassa.
LOKAKUUN kokouksessa kuulimme että voitimme ylivoimaisesti
kuntokampanjan. Vieraita oli Tampereen Seudun Eläkkeensaajista ja
Hämeenlinnan ”Antin Kerhon” jäseniä. Kuulimme Pirkon jutun ja Heikin laulut.
Kävimme teatterissa katsomassa ”Kilpakosijat” näytelmän, kaikki viihtyivät. Oli
hauska, hyvin esitetty näytelmä.
MARRAKUUSSA oli syyskokous ja Puheenjohtajaksi valittiin Jouko Harju.
Muutkin valinnat tehtiin yksimielisesti. Irene Hämäläinen oli vierailulla ja
kuultiin Irenen elämän tärkeistä tapahtumista. Irene on lähtöisin Tampereelta
ja ensimmäisessä työpaikassaan teki litografin töitä. Kirjaliittoon Irene liittyi
vuonna 1981. Kuulimme Tiimi liiton tämän hetken näkymiä. Kirjatyöntekijöitä
on enää töissä noin 5000 ja jos uusi kaavailtu liittofuusio toteutuu, on pienillä
ammattiosastoilla vaikeuksia pärjätä.
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JOULUKUUSSA oli järjestäytymiskokous Pirkko Lehtonen esitteli Aloe vera
tuotteita joita oli myös mahdollisuus ostaa. Kuulimme myös Pirkon jutut ja
Heikin laulut.
Joulujuhla pidettiin toimiston tiloissa ja Jouluruokien lisäksi kuuntelimme
Juhani Viidan esitykset, Lauloimme monet joululaulut ja vilkas keskustelu
kuului.
Jäseniä kerhossamme oli 34. Jäsenmaksu 15 € sisälsi pullakahvit. Osallistujia
kokouksissa oli 20 - 23. Tulevan vuoden tapahtumia odotamme innolla ja
pyrimme saamaan uusia jäseniä toimintaamme mukaan.
Veteraanikerho kiittää Tampereen Kirjatyöntekijäin Yhdistystä saamastaan
toimintatuesta.

Saija ja Anneli 80v.
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Tampereen Kirjatyöntekijäin Yhdistyksen Kalakerho

Toimintakertomus 2016
Tampereen Kirjatyöntekijäin Yhdistyksen Kalakerhon perustamisesta on
kulunut yli viisikymmentä vuotta. Kerhon toiminta painottuu pääosin, nimensä
mukaisesti kalastusharrastukseen. Kerhomme on ollut mukana esim.
nuorisolle ja lapsille järjestettyihin valtakunnallisiin tapahtumiin. Kerho
järjestää myös yhdistyksen kalastuksen mestaruuskilpailut kesällä rannalta
onginnassa ja talvella pilkinnässä. Lisäksi järjestämme kerhon omia kilpailuja
kesä ja talvikalastuksessa. Kerhon 51. toimintavuosi käynnistyi 9.1. ensijään
10 isoimman ahvenen kilpailulla Hauhon Ilmoilanselällä, kilpailun paras oli
Eero Ahonen. Seuraavaksi järjestettiin TKY:n pilkkimestaruuskilpailu 20.
helmikuuta Lempäälän Mäyriässä. Yhdistyksen mestariksi onki Pekka
Rantala. Perinteinen kolmenkaupungin Jyväskylä-Tampere-Keuruu pilkkiottelu
käytiin 25. maaliskuuta Keuruun Yhdistyksen vapaa-ajanviettopaikassa
Keuruun osaston järjestämänä. Tällä kertaa Keuruun joukkue vei voiton,
Tampere oli toinen, Jyväskylä jätettiin kolmanneksi. Yhdistyksen
rannaltaongintamestaruuskilpailu 12. kesäkuuta pidettiin Pirkkalan
Rajasalmella, sielläkin yhdistyksen mestariksi onki Pekka Rantala. Kalakerhon
rannaltaongintakilpailu 28.8. pidettiin Teiskon Vähä-Valkeajärvellä. Kerhon
mestariksi onki Kauno Kota-aho. Toimintakauden viimeinen kilpailu oli
laituripilkki Hatanpään Invalaiturilla 2.10. sen voittaja oli Pekka Rantala.
Kokouksia kerho on pitänyt viisi kappaletta. Vuosikokous pidettiin 6. päivä
maaliskuuta yhdistyksen toimistossa. Kerhon puheenjohtajaksi valittiin Ahti
Heleä, muiksi toimikunnan jäseniksi valittiin, sihteeriksi Nestor Lehtonen,
taloudenhoitajaksi Timo Vataja, jäsenkirjuriksi Eero Ahonen, kalastusasintuntijaksi Pekka Rantala. Kalakerho toivottaa kaikille yhdistyksen
kalastusta harrastaville jäsenille kireitä siimoja, ja jos kerhon toiminta
kiinnostaa ota yhteyttä toimikunnan jäseniin.
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Kirjallisuuskerho - 50 vuotta kulttuuria
Tampereen kirjatyöntekijäin Kirjallisuuskerho on toiminut monimuotoisesti
kulttuurin saralla 50 vuotta. Vuosikymmenien aikana kerhossa ovat
luovuuttaan saaneet julki kulttuurin kirjossa monet kirjapainoissa
työskennelleet henkilöt. Vuosien saatossa voidaan nähdä maailman
muuttuneen. Kerhon periaatteina on ollut monimuotoinen suvaitsevaisuus ja
kannanotto heikompien puolesta.
Kerho perustettiin vuonna 1966 taiteesta, kirjallisuudesta ja kulttuurista
kiinnostuneiden konelatojien toimesta. Vuosikymmen oli osallistumisen ja
kannanottojen aikaa. Tapahtui voimakas kulttuurinen ja sosiaalinen murros.
Maailmalla kuohui ja säteili hieman kotimaamme kamarallekin.
Kesän kynnyksellä järjestettiin Vanhan kirjastotalon Emil salissa kerhon 50vuotisnäyttely. Asiantuntijoiden mukaan näyttelyn kokonaisuus oli
korkealaatuinen. Liittomme lehdessä, Intiimissä, oli selostus kerhon 50vuotisesta toiminnasta. Päätoimittaja Tuomo Lilja ja Irene Hämäläinen toivat
liiton tervehdyksen taidenäyttelyn avajaisiin. Sirkka-Liisa Virtanen toi
puolestaan kaupungin terveiset ja toi esille kerhon toiminnan merkityksen
työväestön kulttuuriharrastusten ylläpitäjänä. Verkkolehti Vasen kaista julkaisi
sekä kerhon toiminnasta, että itse näyttelystä, seikkaperäiset artikkelit
kuvineen. Oman yhdistyksen tervehdystä ei kuitenkaan kuultu? Puolen
vuosisadan kulttuuriteko työtätekevien keskuudessa ei kuitenkaan mediassa
herättänyt sitä arvostusta, mikä olisi sille kuulunut.
Syyspuolella oli vieraana apulaispormestari Mikko Aaltonen alustamassa
Sotesta, Pikkujoulut vietettiin toimistolla vanhoissa merkeissä. Alustajana ja
kirjojensa tulkkina oli historioitsija Timo Malmi. Kerhon järjestämiin tilaisuuksiin
olisi suonut enemmänkin osanottajia. Muutamia uusia henkilöitä tavattiin,
Jussi Kestilä
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LOPPUSANAT
2016 oli vuosi, jolloin Kirjatyöntekijöiden siviilitalojen aiemmin sovitut ja
vuosikymmeniä voimassa olleet yövuorosopimukset mitätöitiin ja tilalle pyrittiin
paikallisesti neuvottelemaan ratkaisu ”kompensaatiomallista”.
Kompensaatiosopimuksista tuli yhtä kirjavia kuin on talojakin. Jotkut julkistivat
sopimuksen salaiseksi, koska joitain työnantajia ilmeisesti hävetti kun joutuivat
tekemään liian kalliita ratkaisuja.
Toiset yritykset joiden työntekijöillä ei neuvotteluvoimaa tai mahdollisuutta
sopimiseen ollut, saivat tyytyä työehtosopimuksen perälautaan joka tarkoitti 40
yövuorotuntia viikossa ja korvaus 2,85 €/h.
Työnantajapuoli on viime vuosina jatkuvasti peräänkuuluttanut paikallisen
sopimisen lisäämistä. Nyt sopiminen kuitenkin vietiin liittotasolle kun
kirjapainoissa oli oikeasti ja aidosti tehty paikallisesti ”liian hyviä” sopimuksia ja
se ei tyydyttänyt Viestinnän keskusliittoa ja työnantajia, joten niistä tuli päästä
eroon.
Siksi kirjoitan ”aidosti ja oikeasti ” koska aiemmin työntekijöiden edustajilla eli
pääluottamusmiehillä on ollut mahdollisuus päättää hyväksytäänkö vai
hylätäänkö sopimusesitys neuvotteluiden jälkeen.
Tällaista liittotason yövuorosopimusta perusteltiin aikojen muuttumisella.
Pontta työnantajien vaatimuksille on antanut kun läntiseen eurooppaan
yhdistyneiden Itä-euroopan maihin on pumpattu EU:n tukirahoja, joilla
sikäläisiä painotaloja on tuettu tai perustettu ihan uusia. Kun vielä palkkataso
siellä on halvempi, niin painettujen tuotteiden hintoja on voitu kilpailuttaa
hyvinkin alas.
Suomessa ei ole ollut pitkiin aikoihin varaa investoida uusiin kannattavimpiin
painokoneisiin, koska tuotot lisääntyvän kilpailun takia on pienentyneet,
johtuen osittain siitä, että samaan aikaan esim. Viroon, Liettuaan, Latviaan ja
Puolaan asennetaan uusia painokoneita vieri viereen euroopan unionin tukieuroilla. Ja jostainhan niille pitää painettavaa saada ja ne ovat tulleet
agressiivisesti myös meidän perinteisille markkina-alueille.
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Vuonna 2016 ensimmäiset arkkipainot pitkään aikaan olivat kypsiä
investoinneille. Hämeen Kirjapaino Oy osti Espoolaisen Wellprint Oy:n
liiketoiminnan ja investoi uuteen arkkipainokoneeseen.
Investointi päätöksen teki myös Takon Kotelotehdas Oy, jonka uutta
painokonetta aletaan asentamaan toukokuussa 2017, hieman aiemmin tulee
uusi liimakone jälkikäsittelyyn.
Palatakseni vielä tuohon työnantajien vaatimaan paikalliseen sopimiseen
tarkoittaa se kärjistettynä tasoa työehtosopimuksen alittamiseksi ja
yksipuolista sanelua. Ja jopa niin, että jokainen henkilö neuvottelee omalta
kohdaltaan. Luottamusmiesjärjestelmää halutaan ajaa alas, on jopa väläytelty
että laittomien lakkojen maksajaksi laitetaan pääluottamusmies. Tuntuu
oudolta, koska jokaisella työntekijällä on lakko-oikeus, siten lakko ei voi olla
laiton.
Elokuun 2016 loppuun mennessä, piti olla niissä taloissa, joissa paikallisella
sopimuksella sovittua yövuoroa on tehty, olla sovittuna kompensaatioista. Eli
kuinka aiemmin paikallisesti sovitun yövuorosopimuksen parempaa
yövuorolisää ja lyhyempää työaikaa kompensoidaan. Jos paikallisesti
kompensaation ratkaisutavasta ei päästä ratkaisuun, tulee liittojen yhteinen
työryhmä ratkaisemaan asian syksyn aikana.
Tässä yhteydessä olisi ollut viimeistään pitänyt saada sovittua ehdoton
työrauhapykälä pois sopimuksista, mutta ei. Viestinnän Keskusliitto ei
halunnut. ”EI HALUNNUT”, se olisi pitänyt laittaa haluamaan. Kyllä siihen
keinot löytyvät.
Lähes kaikissa kirjapainoissa kompensaatiosopimuksen tekeminen jäi viime
metreille, työnantajilla ei ollut halukkuutta sopia asiasta ja työntekijöillä kun ei
ole mahdollisuutta painostaa, kun työtaistelutoimiinkaan ei voi ryhtyä.
Muutamissa tapauksissa liittojen yhteinen työryhmä joutui auttamaan
päätöksen teossa, mutta kyllä liiton työryhmän jäsenillä puuhaa riitti kun
yrittivät luottamusmiehille vakuutella uusien työaikamääräysten tarpeellisuutta.
Eikä tässä kaikki. Maltillisia tupoja, kasvusopimuksia, oli se nyt millä nimellä
hyvänsä, oli ruuvattu jo vuosia. Nyt ne keksivät KiKy-sopimuksen, jonka
saattelemana pitkäaikainen SAK:n puheenjohtaja pääsi ”ansaitulle” eläkkeelle.
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Kilpailukyvyn nimissä voidaan teettää työntekijällä ilmaista työtä 24 tuntia
vuodessa. Tästä ei jäsenistö pidä ja kun siihen yhdistää nuo
Kirjatyöntekijöiden TES-heikennykset, meitä on lyöty molemmille poskille
samaan aikaan eikä vaan läpsäisty vaan pamautettu nyrkillä. Hallitus lupaili
Kiky-sopimusta tehdessä että uusia leikkauksia ei tule, mutta kyllä sellaiset
työväen etujen leikkaustalkoot on menossa, että oksat pois.
KiKy-sopimuksen reunaehdot sovittiin liittotasolla, eikä neuvottelujen perälauta
kovin hyvää makua jättänyt meidän mahdollisuudesta neuvotella työpaikoilla.
Jos paikallisesti neuvoteltuna asiasta ei päästä sopimukseen voi työnantaja
ottaa kaksi tasoitusvapaata ja 8 tunnin palkkaa vastaavan määrän (vaikka tällä
ei saanut olla palkkavaikutuksia).
Työantajien halu näytti olevan kovin vähäinen oikeasti hakea sopivia
ratkaisuja Kiky-tuntien tekemiseen, koska perälauta oli mikä oli. Iso osa
työnantajista halusi suoralta kädeltä vähentää kolme tasoitusvapaata ”Kikysopimukseen”.
Orjatyösopimukseksi koko Kikyä kutsuisin. Sitä myytiin ensin vain vuoden
sopimuksena, mutta Viestinnän Keskusliitto nykyinen Medialiitto ainakin antoi
ymmärtää, että pysyväksi työajan lisäykseksi se on tarkoitettu.
Seuraavalla työehtosopimuskierroksella pitää olla piiput rassattu.
Nostan hattua niille liitoille (AKT, SEL), jotka eivät KiKy-pelleilyyn lähteneet.
Yhdistyksen pääluottamusmies
Marko Lähteenmäki

Tampereen Kirjatyöntekijäin Yhdistys ry.
Hallitus / Sami Lahti
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TAMPEREEN KIRJATYÖNTEKIJÄINYHDISTYKSEN KUNNIAJÄSEN

TEUVO JUHANI TUOMINEN 31.1.1938 - 17.11.2016

Ammattiyhdistysmies henkeen ja vereen. Aloitti nousujohteisen uransa 1960-luvulla ja
vaikutti vielä 2000-luvun alkupuolella.
Teuvo Tuominen toimi Kirjatyöntekijäin ammattiosaston puheenjohtajana vuosina
1976-1992.
Teuvo oli 125-vuotisen historiamme pitkäaikaisin puheenjohtaja.
Teuvo oli yhdistyksen hallituksen varajäsenenä pariin otteeseen, sekä hoiti TKY:n
jäsenten etuja liittovaltuustossa 1969 alkaen ennen Tampereen yhdistyksen puheenjohtajaksi tuloaan.
Kirjaliiton liittohallituksessa Teuvo toimi varapuheenjohtajana 1981 – 1993.
Teuvo toimi myös SAK:n paikallisjärjestössä, lukemattomissa toimissa yhteistyökumppaneiden kanssa.
Teuvo toimi myös seuraavissa jaostoissa: henkilöjaosto, työehtosopimusjaosto, työttömienjaosto sekä kaunistojaosto, joitakin mainitakseni.
Teuvo toimi myös jonkin aikaa liiton asiamiehenä ja yhdistyksen tilintarkastajana.
Hän oli myös hankkimassa nykyistä toimistohuoneistoa omavelkaisessa takauksella
yhdessä kahden muun ay-vaikuttajan kanssa.
Työuransa hän teki Uusi Kivipaino Oy:n palveluksessa.
Teuvo kutsuttiin yhdistyksen kunniajäseneksi 2002.
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