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ALKUSANAT
Vuosi 2015 oli Tampereen Kirjatyöntekijäin yhdistyksen sadaskahdeskymmenes-

neljäs (124) toimintavuosi.
Tampereen Kirjatyöntekijäin yhdistys on itsenäinen rekisteröity yhdistys. Yh-

distys on jäsenineen jäsenenä Teollisuusalojen ammattiliitto ry:ssä, TEAM ammattilii-
tossa.

Kuluneen vuoden, yhdistyksen toimintaa voidaan luonnehtia samankaltaiseksi muu-
tamien viimeisten menneiden vuosien kanssa. Sääntömääräiset kokoukset on pidetty ja 
hallitus on kokoontunut tarvittaessa, yleensä kerran kuukaudessa. 

Yhdistys on jälleen julkaissut KIRJAKE lehteä. Nytkin saatiin aikaiseksi kaksi nu-
meroa. Numero 1. ilmestyi maaliskuussa ja numero 2. joulukuun alkupäivinä ja tuli 
kotiin postin jakamana.

Vappua juhlittiin osallistumalla työväen yhteiselle vappumarssille yhdistyksen lip-
pua kuljettaen, kantajana varapuheenjohtaja Kari Lintunen. Yhteinen työväen vappu-
juhla oli Jungnestorin puolella, keskustorin laidalla.

Yhdistyksen vappubrunssi tapahtuma pidettiin Vapunpäivänä, perjantaina 1.5. 
perinteisen tavan mukaan Satakunnankadun varrella toimiston tiloissa vappumaistiaisia 
nauttien.

Yhteisöjäsenyys Keskusmuseon Ystävät ry:ssä on edelleen jatkunut, ja yhdistys on 
nimennyt edustajan sinne kokouksiin ja tilaisuuksiin. Keskusmuseo Werstaalle on näyt-
telyihin vapaa pääsy ilman pääsymaksua.

Kaunistossa toiminta on kesän aikana melkein loppunut. Jokunen mökkivuokraus 
on kuitenkin ollut.

Muistutuksena vielä, että tilaa Kaunistossa on noin 14,8 hehtaaria. Kaunisto on ostet-
tu yhdistyksen vapaa-ajan alueeksi 1968. Vuokrattavia mökkejä on yhdistyksellä kolme 
ja omistusmökkejä 12 yhdistyksen maalla. Ne on kuitenkin ollut ”levänneessä tilassa”, 
lähes käyttämättä. Tämä on johtunut siitä, että Kaunisto on ollut myytävänä. 

Lomakiinteistöyhtiötäkin on alustavasti oltu alueesta perustamassa. Se tarkoittaisi 
alueen jakamista, jolloin Kirjatyöntekijäin yhdistykselle jäisi ns. yläosa, päärakennus, 
rantasauna jne. Omistusmökkiläisten alueesta perustettaisiin omakiinteistö, jota he it-
senäisesti yhdessä hallinnoisivat.

Yhdistyksen toiminnassa ei ole oleellista muutosta tapahtunut. Toimintona jatket-
tiin 8. elokuuta järjestettyä sisävesiristeilyä ”kotivesillä” Pyhäjärvellä. Nyt päästiin ris-
teileen uudella m/s Silver Sky -laivalla.

Yhdistyksen puheenjohtajana toimi Aki Blom (3. vuosi), taloudenhoitajana Sami 
Lahti (5 vuosi), sihteerinä Seija Lahti (6. vuosi ja samalla viimeinen vuosi). 

Työllisyystilanne on yhdistyksen toiminta alueella ollut kirjapainoyritysten kannalta 
vaihteleva, tai huono. Ainakin yt-neuvotteluja on käyty graafisissa yrityksissä. Työnteki- 
jöiden irtisanomisilta ja lomautuksilta ei ole vältytty, jolloin ennenaikaiselle eläkkeelle 
siirtyminenkin on ollut mahdollista.
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Kirjapainoyritysten kilpailukyky työllistää ihmisiä ja keskinäinen taistelu painotöistä 
on nähtävissä. Toisilla paino yrityksillä näyttäsi kuitenkin menevän hyvin, ja toisilla ei. 
(Katso loppusanat)

Jäsenmaksusta on hyvä tietää, että TEAMin valtuusto on päättänyt liiton jäsenmak-
sun olevan yksi prosentti (1 %) työnantajan maksamasta ennakkopidätyksen alaisesta 
tulosta ja työttömyyskassan  maksamasta etuudesta. Työttömyyskassan osalta päätök-
sen tekee Finanssivalvonta ja maksu oli 0,5 prosenttia. Jäsenmaksu oli siten 1,5 % yh-
teensä. TEAMin 1 %:n  jäsenmaksusta ammattiosasto saa toimintaansa 0,15 prosenttia, 
siis myös Tampereen Kirjatyöntekijäin yhdistys.

Yli puolet työttömyyskassoista on korottanut jäsenmaksujaan vuoden alusta. 
Suomessa on 29 työttömyyskassaa, joista 17 korotti maksua. Syynä korotuksiin on kas-
vava työttömyys. 

Tampereen Kirjatyöntekijäin Yhdistys ry kuuluu jäsenineen TEAM työttömyyskas-
saan.

TEAM liittokokousvaali oli sähköisenä ja postivaalina 1.–15.3. ja uurnavaali 7.–
14.4. Liittokokous pidettiin 3.–5.6. 2015 Paasitornin tiloissa Helsingissä. Kokoukseen 
vaalilla valittiin 155 edustajaa.

Tähän toimintakertomukseen sisältyy lyhennelmä jokaisesta hallituksen kokouk-
sesta ja niissä käsitellyistä asioista. Tavoitteena on välittää jäsenistölle tietoa hallituksen 
työtavoista ja päätöksistä.

HALLITUS
Yhdistyksen sääntöjen mukaan hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Toimintaa joh-
taa hallitus, jonka jäsenmäärä on 10 ja toimikausi kaksi kalenterivuotta kerrallaan. Hal-
lituksen jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain. 

Varajäseniä valitaan kuusi yhdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Varajäsenillä on hal-
lituksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen puheenjohtaja valitaan yh-
deksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Sääntöjen mukaan kaikki edellä mainitut valinnat 
tehdään syyskokouksessa niistä ehdokkaista, jotka ehdokasasettelukokous on asettanut.

Hallitus kokoontui päättämään asioista kertomusvuoden aikana 10 kertaa ja pykäliä 
merkittiin pöytäkirjoihin vuoden aikana 145.

Hallitukseen kuuluivat varsinaisina jäseninä, suluissa osallistuminen kokouksiin: 
Terhi Kuusoja (10), Sami Lahti (9), Seija Lahti, sihteeri (10), Janne Lehtelä (0), (Ero-

si hallituksen tehtävistä syyskuussa, ja hänen tilalleen nousi Tommi Savolainen vuoden 
2016 loppuun.), Kari Lintunen (9), Jukka Nylund (5), Johanna Puro (6), Markku Kan-
nisto (9), (Erosi hallituksen tehtävistä marraskuussa, ja hänen tilalleen nousi Marko 
Lähteenmäki vuoden 2016 loppuun.), Pekka Pitkänen (10) ja Riku Saarela (5). 

Varajäseninä ovat olleet: Tommi Savolainen (3) (Varsinaisena jäsenenä 27.9. alkaen 
vuoden 2016 loppuun.), Tuomo Jokinen (3), Niklas Kivioja (4), Minna Kivinen (9), 
Marko Lähteenmäki (9) ja Tomi Minetti (6).  
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Puhetta hallituksen kokouksissa johti syyskokouksessa vuonna 2014 valittu puheen-
johtaja Aki Blom.

Kokouspaikkana on toiminut yhdistyksen toimisto Satakunnankatu 19–21 C 24.

JÄSENKOKOUKSET
Sääntömääräinen kevätkokous 1/15.3.2015

TKY:n hallituksen puheenjohtaja toivotti jäsenet tervetulleeksi kevätkokoukseen.
Tämän kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jouko Hyytinen ja sihteerinä toimi 

Seija Lahti. Paikalla oli 17 jäsentä ja alustajana oli TEAM liiton järjestöpäällikkö 
Merja Rinne. Kevätkokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Terhi Kuusoja ja Martti 
Höglund.

Kuultiin 2.11.2014 pidetyn syyskokouksen pöytäkirjantarkastajien hyväksyvä lau-
sunto. Hyväksyttiin vuoden 2014 toimintakertomus. 

Kuultiin taloudenhoitajan Sami Lahden esittelemä tilikertomus ja tilinpäätös vuodel-
ta 2014, sekä tilintarkastajien vastuuvapauttava puoltava lausunto. Vahvistettiin vuoden 
2014 tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille. 

TEAM:n järjestöpäällikkö Merja Rinne kertoi alustuksessaan, että TEAM liitto 
jatkaa työtätekevien jäsenten järjestäytymistä liittoon. TEAMin työttömyyskassa lähetti 
9.1.2015 haasteen Yksityiselle työttömyyskassalle (YTK) päällekkäisestä jäsenmaksu-
jen maksamisesta, koskien jäsenmaksujen palautuksesta aiheutunutta riitaa. Noin kuu-
kauden kuluttua siitä YTK tarjosi sovintoesityksen ja ehdotti haasteen vetämistä pois 
käräjäoikeudesta. TEAMin työttömyyskassan hallitus yksimielisesti pysyi päätöksessä, 
eikä hyväksynyt sovintoesitystä, ja katsotaan asia loppuun asti. YTK:sta on TEAM työt-
tömyyskassaan viime vuoden aikana siirtynyt ainakin sata jäsentä. YTK:n jäsenmaksu 
peritään kerran vuodessa, mutta vuoden 2016 alkaen perintä suoritetaan kuukausimaksu-
na. Merja Rinne kertoi, että liitolla on kolme painopistettä tälle vuodelle. Ensimmäinen 
painopiste on, että selvitetään työpaikkojen TEAMin järjestäytymisaste, toinen on, luot-
tamusmiesten jaksaminen ja tukeminen, sekä kolmantena palvelutakuu, mitä luvataan 
jäsenille se myös toteutuu. Alustuksen lopuksi hän kertoi TEAMin liittokokousedus-
tajien vaalista, jotka on käynnissä parhaillaan. Alustuksen jälkeen käytiin keskustelua 
alustuksen aiheista ja siihen liittyvistä asioista.

Liittokokousedustajat valitaan vaaleilla. Valtakunnallisia vaalipiirejä on 13 ja vaalit 
käydään TKY:n osastossa netti, uurna ja postivaalina. 

Kokouksen päätteeksi menimme Plevnaan syömään, jonka TEAM järjestöpäällikkö 
Merja Rinne tarjosi.

Jäsenkokous 2/17.5.2015,
Jäsenkokouksen aiheena oli kesäpaikka Kauniston myynnin vaihtoehdoista päät-

täminen.
Kokouksen puheenjohtajana toimi Aki Blom ja sihteerinä Seija Lahti. Paikalla oli 

24 yhdistyksen jäsentä. Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jaana Mäkinen ja 
Juhani Kestilä.
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Kesäpaikka Kauniston myynnin vaihtoehdoista päättäminen.
Vaihtoehto A: Lomakiinteistö osakeyhtiön perustaminen lohkaistavaan 6 ha:n kiin-

teistötonttiin. Omaksi kiinteistöosakeyhtiöksi. Loppualue 8,883 ha myydään erikseen. 
Vaihtoehto B: Jatketaan myyntitoimenpiteitä Kauniston kiinteistön myymiseksi os-

totarjousten perusteella.
Puheenjohtaja jakoi jäsenille kopion Vaihtoehto A:sta, ja kertoi asiakohdat yksi ker-

rallaan.
Tuula Kallio pyysi, että jätetään asia pöydälle, jotta mökkiläiset pystyvät paremmin 

perehtymään vaihtoehto A:han ja ehdotusta kannatettiin.
Päätettiin äänestää kättä nostamalla, Kauniston myynnin vaihtoehdoista päättäminen 

-asia jättää pöydälle seuraavaan jäsenkokoukseen asti. Äänestystulos oli 15–2, joten 
Kauniston myynnin päättäminen -asia jäi pöydälle.

Seuraavassa jäsenkokouksessa käsitellään tämä pykälä ja päätetään asia.
Muut esille tulevat asiat kohdassa päätettiin pitää seuraava jäsenkokous sunnuntaina 

16.8.2015 klo 11.00.

Jäsenkokous 3/16.8.2015,
Jäsenkokouksen aiheena oli kesäpaikka Kauniston myynnin vaihtoehdoista päät-

täminen.
Kokouksen puheenjohtajana toimi Aki Blom ja sihteerinä Seija Lahti. Paikalla oli 

19 yhdistyksen jäsentä. Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Martti Höglund ja 
Johanna Puro.

Kesäpaikka Kauniston myynnin vaihtoehdoista päättäminen.
Vaihtoehto A: Lomakiinteistö osakeyhtiön perustaminen lohkaistavaan 6 hehtaarin 

kiinteistötonttiin. Omaksi kiinteistöosakeyhtiöksi. Loppualue 8,883 ha myydään erik-
seen. 

Vaihtoehto B: Jatketaan myyntitoimenpiteitä Kauniston kiinteistön myymiseksi os-
totarjousten perusteella.

Edellisessä jäsenkokouksessa jätettiin asia pöydälle, joten tässä kokouksessa päätet-
tiin äänestää kohdista A ja B vaihtoehdoista kättä nostamalla. 

Äänestystulos oli A vaihtoehto 2 ääntä ja B vaihtoehto 1 ääni. 
Äänestystuloksen perusteella päätettiin perustaa lomakiinteistöosakeyhtiö lohkai-

stavaan 6 ha:n kiinteistötonttiin omaksi kiinteistöosakeyhtiöksi. Loppualue 8,883 ha 
myydään erikseen.

Muut esille tulevat asiat kohdassa päätettiin perustaa neuvotteluryhmä johon kuu-
luisi kolme mökkiläistä ja kolme hallituksen jäsentä. Perustettavaan neuvotteluryhmään 
mökkiläiset valitsivat Juhani Kestilä, Ritva Jalonen, Sami Eskola, ja varalle Antti Hei-
nonen. Hallituksen edustajat valitaan seuraavassa hallituksen kokouksessa 23.8.2015.

Puheenjohtaja Aki Blom muistutti vielä säännöissä olevasta vapaajäsenyysoikeu-
desta, joka on seuraavanlainen. Työssä olevalla vapaajäsenellä on täydet jäsenoikeu-
det. Eläkkeellä olevalla vapaajäsenellä ei ole äänioikeutta eikä vaalikelpoisuutta liiton 
vaaleissa. Eläkkeellä olevalla vapaajäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus ammattiosas-
ton kokouksissa.
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Ehdokasasettelukokous 4/23.9.2015
Kokouksen puheenjohtajana toimi Aki Blom ja sihteerinä Seija Lahti. Paikalla oli 8 

yhdistyksen jäsentä. Kuultiin 16.8. olleen kokouksen pöytäkirjantarkastajien lausunto.
Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Martti Höglund ja Terhi Kuusoja.
Asetettiin puheenjohtajaehdokkaaksi vuodelle 2016 Aki Blom. Asetettiin erovuo-

roisten tilalle ehdokkaiksi hallituksen varsinaisiksi jäseniksi toimikaudelle 2016–2017 
seuraavat neljä henkilöä Tuomo Jokinen, Kari Lintunen, Maija Vikkula ja Tomi Minetti. 
Asetettiin varajäseniksi vuodelle 2016 Sami Lahti, Niklas Kivioja, Jari Kaija ja Minna 
Kivinen. 

Asetettiin ehdokkaat vuodelle 2016 hallituksen varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi 
Jouko Hyytinen ja yhdistyksen ulkopuoliseksi Markku Laakso (HTM) ja varatoimin-
nantarkastajiksi Reino Niemi (Jouko Hyytisen vara) ja Tapani Tauriainen (Markku 
Laakson vara).

Sääntömääräinen syyskokous 5/26.10.2015
Kokouksen puheenjohtajana toimi Aki Blom ja sihteerinä Seija Lahti. Paikalla oli 19 

yhdistyksen jäsentä ja Teollisuusalojen ammattiliiton (TEAMin) vanhempiasiantuntija 
Irene Hämäläinen.

Kuultiin ehdokasasettelukokouksen pöytäkirjantarkastajien hyväksyvä lausunto. 
Syyskokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Maija Vikkula ja Martti Höglund. 

Käsiteltiin Teollisuusalojen ammattiliitto ry:n laatimat mallisäännöt. Hyväksyttiin 
mallisäännöt TKY:n säännöiksi ja lähetetään vahvistettavaksi Patentti- ja rekisterihal-
lituksen yhdistysrekisteriin.

Ehdokasasettelukokouksen asettamana valituksi tuli puheenjohtajaksi vuodelle 2016 
Aki Blom.

Valittiin hallituksen varsinaisiksi jäseniksi neljän erovuoroisen tilalle toimikaudeksi 
2016–2017 ehdokasasettelukokouksen asettamat Tuomo Jokinen, Kari Lintunen, Maija 
Vikkula ja Tomi Minetti. Hallituksen varajäseniksi vuodelle 2016 valittiin neljä eh-
dokaskokouksen asettamat Sami Lahti, Niklas Kivioja, Jari Kaija ja Minna Kivinen. 
Yhdistyksen toiminnantarkastajiksi vuodelle 2016 valittiin Jouko Hyytinen ja ulko-
puolisena Markku Laakso (HTM), varatoiminnantarkastajiksi valittiin Reino Niemi 
(Jouko Hyytisen vara) ja Tapani Tauriainen (Markku Laakson vara). 

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2016. 
Kokouksessa hyväksyttiin hallituksen toimihenkilöiden palkkiot ja kulukorvaukset 

vuodelle 2016. Kuultiin taloudenhoitajan esittelemänä talousarvio vuodelle 2016 ja hy-
väksyttiin se esitetyssä muodossa. 

Päätettiin, että jäsenkokousten virallinen koollekutsumistapa on kokouskutsut 
TEAMin Intiim-lehdessä. Lisäksi työpaikoille lähetetään työpaikkailmoituksia.

TEAMin vanhempiasiantuntijan Irene Hämäläinen kertoi, että hänen uusi titteli van-
hempiasiantuntija, ei liity mitään straagista, vaan jään vuoden päästä eläkkeelle. Olen 
täältä Tampereelta 35 vuotta sitten lähtenyt ja silloin oli yli 400 jäsentä syyskokouksessa. 
Konsussa silloin pidettiin syyskokous ja Duunarissa jonotettiin äänestystä, totesi Irene.

Hän kertoi SAK:n, Akavan ja STTK:n yhdessä järjestämästä mielenilmauksesta 
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18.9.2015 Helsingissä työn, sopimusoikeuden ja järjestymisvapauden puolesta, hal-
lituksen pakkotoimia vastaan. Irene Hämäläinen kertoi tulevista työehtosopimusneu-
votteluista, tehdäänkö kokonaisratkaisuja vai liittosopimuksia. 2017 olisi nollaratkaisu 
hallituksen mukaan. Työtaistelusta tulee ammattiosastoille koulutusta ennakkoon. Lak-
kovalmiuskoulutus oltava kunnossa ennen kuin lakko uhkaa. Hän kertoi myös liittoa 
koskevista asioista, esimerkiksi valmistelua metalli-, paperi- ja puuliiton fuusioitu-
misesta TEAMiin. Alustuksen lopuksi hän kertoi TEAMin uudesta kampanjasta, – tuo 
kaveri TEAMiin -hankinta alkaa. Näiden asioiden pohjalta keskusteltiin.  

Kokouksen jälkeen Irenen Hämäläinen tarjosi TEAMin laskuun ruokailun Plevnassa.

HALLITUKSEN KOKOUKSET
Hallitukseen 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 1/7.12.2014
Hallitus piti vuoden 2015 järjestäytymiskokouksen jo vuoden 2014 joulukuussa. 
Vuodeksi 2015 hallitus valitsi varapuheenjohtajaksi Kari Lintunen, sihteeriksi Seija 

Lahti, taloudenhoitajaksi Sami Lahti, työttömyyskassan asiamieheksi Pirjo Luostarinen, 
liiton asiamieheksi Aki Blom ja Intiimi lehden kirjeenvaihtajaksi Seija Lahti. 

Yhdistyksen pääluottamusmieheksi valittiin Marko Lähteenmäki ja opintosihteeriksi 
Tomi Minetti sekä yhdistyksen nuorisoasiamiehiksi Niklas Kivioja ja Riku Saarela sekä 
nettisivujen päivittäjäksi Minna Kivinen. 

Yhdistyksen työvaliokuntaan nimettiin puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, 
taloudenhoitaja, opintosihteeri ja pääluottamusmies. 

Kauniston tiehoitokuntaan valittiin Sami Lahti ja varalle Markku Kannisto. Päätet-
tiin myös tarvittavista jaostoista ja lehtityöryhmästä sekä valittiin TKY:n edustajat eri 
järjestöihin ja yhteistyökokouksiin.

Hallituksen kokous 2/25.1.2015
Pidettiin vuoden 2015 ensimmäinen varsinainen hallituksen kokous. Tampereen 

Painajien kerholle myönnettiin anomuksen perusteella vuoden 2015 toiminta-avustus. 
Hyväksyttiin taloudenhoitajan esittämät tilitapahtumat sekä muut talousasiat. Ta-

loudenhoitaja esitteli vuoden 2015 tilinpäätöksen ja hallituksen jäsenet hyväksyivät sen 
sekä allekirjoittivat tilinpäätöksen.

Keskusteltiin Kauniston myyntiin liittyvistä asioista.
Päätettiin myös järjestää sisävesiristeily jäsenille 8. elokuuta Hopealinjan uudella 

laivalla sekä nuorisoasiamiehet järjestävät musiikkitapahtumaan osallistumista. 
TKY:n luottamusmiehen johdolla kuultiin työpaikkakuulumisia. Päätettiin tehdä 

Kirjake liittokokousehdokkaista ja lähettää liittokokousesityksiä. TEAMin liittokokous 
on 3.–5.6.2015 Helsingissä. 

Hyväksyttiin uusi jäsen.
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Hallituksen kokous 3/22.2.2015
Tampereen  Kirjatyöntekijäin Veteraanikerho anoi vuosittaista toiminta-avustusta 

vuodelle 2015. Päätettiin myöntää toimintasuunnitelman mukainen toiminta-avustus. 
Keskusteltiin Veteraanikerhon toiminta-avustuksesta. Koska kerho on rekisteröity yh-
distys, niin sen toiminta-avustus on harkinnan alainen niin kuin muidenkin yhdistysten 
anomukset.

Hyväksyttiin taloudenhoitaja Sami Lahden esittämät tilitapahtumat ja muut talous-
asiat. 

Keskusteltiin Kauniston ostotarjouksesta ja tehtiin vastatarjous sekä päätettiin tehdä 
myös myyntitarjous Kauniston omistusmökkiläisille.

Opintosihteeri Tomi Minetti kertoi, että oli vahvistanut varauksen sisävesiristeilylle 
8. elokuuta jäsenille Hopealinja m/s Silver Sky laivalle 50 henkilölle. Nuorisoasiamie-
het järjestävät stand up -koomikkoillan huhtikuun aikana.

Kuultiin myös työpaikkakuulumiset viideltä työpaikalta sekä liiton kirjeet ja muut 
kirjeet ja sähköpostit. Hyväksyttiin uusi jäsen.

Hallituksen kokous 4/29.3.2015
TKY:n Kirjallisuuskerho ja TKY:n Kalakerho anoivat toiminta-avustusta vuodelle 

2015. Päätettiin myöntää toimintasuunnitelman mukaiset toiminta-avustukset ja Kala-
kerholle juhla-avustusta 50 vuoden toiminnan kunniaksi.

Hyväksyttiin taloudenhoitajan esittämät tilitapahtumat ja muut talousasiat.
Opintosihteeri Tomi Minetti kertoi, että vappubrunssin suunnittelu on menossa ja 

Kari Lintunen kantaa yhdistyksen lippua vappumarssilla.
TEAM:n kesäpäivät Rauhan Kylpylässä Imatralla 22.–23-8-2015. Yhdistykselle 

varataan 16 paikkaa, TKY maksaa osallistumismaksun sekä matkakulut kimppakyyti 
periaatteella tai muiden TEAM liittolaisten bussilla. Syksyllä 2015 järjestetään yhteis-
koulutusta Jyväskylän yhdistyksen kanssa, joko Tampereella tai Jyväskylässä.

Pääluottamusmies Marko Lähteenmäen johdolla keskusteltiin työasioista. Kuulimme 
työpaikkakuulumisia viidestä työpaikasta. 

Päätettiin, että marraskuussa 2014 valittu vaalitoimikunta, puheenjohtaja Kari Lin-
tunen, Marko Lähteenmäki, (toimii tarvittaessa puheenjohtajana), Tomi Minetti, Jukka 
Nylund, Markku Kannisto, Aki Blom ja Minna Kivinen, kokoontuu 2.4.2015 ja vaalitoi- 
mikuntaan lisättiin jäseneksi Jouko Harju. 

Kuultiin muut saapuneet kirjeet ja sähköpostit. 
Kauniston hintatarjouksesta keskusteltiin, eikä hallitus hyväksynyt tarjousta. 

Hallituksen kokous 5/19.4.2015
Pidettiin hallituksen ylimääräinen kokous koskien Kaunistoa.
Keskusteltiin Kaunistoon kuuluvista asioista, ja esitettiin erilaisia vaihtoehtoja Kau-

niston tilanteen ratkaisuksi. 
Päätettiin, että taloudenhoitaja ottaa lisäselvityksiä lakimieheltä eri vaihtoehdoista 

seuraavaan hallituksen kokoukseen.
Hyväksyttiin kaksi uutta jäsentä.



10

Hallituksen kokous 6/3.5.2015
Painajain Keskusjärjestö anoi avustusta järjestämiskuluihin Tampereella 13.6.2015 

pidettävään Painajain Keskusjärjestön 52. edustajakokouksen ruokailukuluihin, jonka 
hallitus hyväksyi.

Hyväksyttiin taloudenhoitajan esittämät tilitapahtumat ja muut talousasiat.
Kuultiin, että Sanomalehtityöntekijäin kerho (Santk) on lopettanut toimintansa. Ker-

hon loput varat on palautettu sääntöjen mukaisesti TKY:n tilille.
Opintosihteeri Tomi Minetti kertoi, että Vappubrunssi oli onnistunut, ja oli ollut yli 

50 kävijää.
TEAMin kesäpäiville ilmoittautumiset varapuheenjohtajalle ja työpaikkailmoitukset 

kesäpäivistä ja risteilystä on lähetetty työpaikoille sekä Intiim-lehteen. Yhteiskoulu-
tusta Jyväskylän yhdistyksen kanssa järjestetään syksyllä.

Pääluottamusmiehellä ei ollut mitään uutta kerrottavaa, mutta keskusteltiin työasiois- 
ta. Työpaikkakuulumisia kuultiin seitsemältä eri työpaikalta.

Kuultiin ilmoitusasiat ja saapuneet kirjeet.
Vaalitoimikunnan puheenjohtaja Kari Lintunen raportoi uurnavaaleista, 26 henkilöä 

oli käynyt äänestämässä. Vaalit oli historiallinen tapahtuma, ensimmäinen ja viimeinen 
tällaisessa muodossa. TKY:n äänestysprosentti oli 40. Vaaleja pitää analysoida, miksi 
äänestys oli niin vähäinen.

Kaunisto asioissa oli, että ostotarjous on vielä voimassa. Asiasta keskusteltiin kiih-
keästi, jotkut olivat vielä myynnin, kannalla, vaikka se oli jo kahdessa edellisessä ko-
kouksessa hylätty enemmistön kannatuksella. Keskusteltiin myös muista vaihtoehdois-
ta, esimerkiksi osakeyhtiön perustamisesta. Päätettiin, että hallitus esittää 17.5.2015 
pidettävälle jäsenkokoukselle, että tila Kaunisto Nokian Vahalahden kylässä, myyntiä 
jatketaan kokonaisena kiinteistönä, tai tila lohkotaan kahteen erilliseen kiinteistöön. 
Siis 6 hehtaarin alueelle, jolla on tällä hetkellä 11 loma-asuntoa. Ja toiseksi 8 hehtaaria 
käsittäen loppuosan maa-alasta ja kaikki yhdistyksen hallinnassa olevat rakennukset 
myydään määräalana. Kaunisto, rannan puoleinen kantatilan osuus 8 ha myydään ra-
kennuksineen omana kiinteistönään ja pienempi rannanpuoleinen tila, käsittäen 6 ha 
”mökkialueen” siirretään perustettavan kiinteistöosakeyhtiön omistukseen.

Hallituksen kokous 7/28.6.2015
Hyväksyttiin taloudenhoitajan esittämät tilitapahtumat ja muut talousasiat.
Nuorisoasiamiehet Niklas Kivioja ja Riku Saarelainen kertoivat Nuorisoklubin 

pitämästä tapahtumasta 25.4.2015. 
Pääluottamusmies Marko Lähteenmäen johdolla keskusteltiin uusista työaika-

sopimuksista ja työasioista. Kuultiin työpaikkakuulumisia seitsemältä työpaikalta.
Hyväksyttiin kolme uutta jäsentä. Merkittiin tiedoksi toisesta järjestöyksiköstä  

TKY:hyn siirtyneet. 
Yhdistys sai kutsun sähköpostilla, Keuruun Kirjatyöntekijäin Yhdistys täyttää 60 

vuotta.  Tilaisuus on 29.8.2015 klo 16.00 Kirjarannassa (osaston mökillä). Päätettiin, 
että varapuheenjohtaja Kari Lintunen vie TKY:n onnittelut.

Puheenjohtaja Aki Blom kertoi TEAM:n liittokokouksesta 3.–5.6.2015 Helsin-
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gissä. Liittokokous ja työttömyyskassan kokous avattiin yhtä aikaa, käytiin rinnakkain 
molempia kokouksia. Liitolle valittiin uusi puheenjohtaja Heli Puura. Muun muassa 
liiton sääntöihin tuli muutoksia ja yhdistyksen sääntöihin tulee myös muutoksia. TEAM 
liittokokous tällaisena oli ensimmäinen ja viimeinen.

Nokian kaupungin ympäristön suojelutarkastajalta sähköpostia 21.5. yhdistykselle, 
Roskaaminen kiinteistöllänne Sarkolassa. Mökkiläiset oli kerännyt sinne kasan erilaisia 
jätteitä. Kasan muoto viittasi siihen, että ne olisi tarkoitus polttaa. Jätteiden poltto on 
Nokian jätehuoltomääräyksissä kielletty. Nyt se kasa oli poltettu. Alanen laajentaa lyp-
sykarjatilan eläinsuojaa tilalleen, TKY:llä ei mitään estettä asialle. 

Kauniston tiehoitokunnan kokous on 4.7.2015, joka pidetään Alasen kotona/maa-
tilla, sekä Kaunistossa pidetään talkoot 3.–5.7.2015.

Hallituksen kokous 8/23.8.2015
Hyväksyttiin taloudenhoitajan esittämät tilitapahtumat ja muut talousasiat.
Opintosihteeri lähetti puheenjohtajalle sähköpostia, valmistelut yhteisestä koulu-

tuksesta on päätetty. Jyväskylän ja Tampereen osastojen yhteiskoulutus järjestetään 
17.–18.10.2015 Jyväskylässä. Kouluttajana on Merja Rinne, aiheena ammattiosaston 
toiminta. Koulutuspaikan varaa Juha Ruotsalainen ja majoituspaikat varataan kun kou-
lutuspaikka on tiedossa. Uutta virtaa aluetoimintaan ja omaan jaksamiseen koulutus 
26.9.2015 Tampereen kylpylässä. Ilmoittautumiset 11.9. mennessä.  

TKY:n risteily 8.8.2015 Pyhäjärvellä meni hyvin, johon osallistui 41 henkilöä.
Pääluottamusmies Marko Lähteenmäen johdolla keskusteltiin työasioista. Kuultiin 

työpaikkakuulumisia seitsemältä työpaikalta.
Hyväksyttiin uusi jäsen ja tiedoksi myönnetyt vapaajäsenoikeudet.
Kuultiin ilmoitusasiat ja TEAMin saapuneet kirjeet.
Kaunisto-kohdassa käsiteltiin Jäsenkokouksessa 16.8.2015 syntynyttä päätöstä 

vaihtoehto A:sta Lomakiinteistö osakeyhtiön perustaminen lohkaistavaan 6 ha:n kiin-
teistötonttiin omaksi kiinteistöosakeyhtiöksi. Loppualue 8,883 ha myydään erikseen. 
Lisäksi jäsenkokouksessa päätettiin perustaa neuvotteluryhmä johon kuuluisi kolme 
mökkiläistä ja kolme hallituksen jäsentä. Perustettavaan neuvotteluryhmään mökkiläi-
set valitsivat Juhani Kestilä, Ritva Jalonen, Sami Eskola, ja varalle Antti Heinonen. Hal-
lituksen edustajiksi valittiin Markku Kannisto, Marko Lähteenmäki ja Kari Lintunen 
sekä varalle Tomi Minetti.

Hallituksen kokous 9/27.9.2015
TKY:n hallituksen jäsen Janne Lehtelä oli ilmoittanut eroavansa hallituksesta. Lop-

puajaksi, vuoden 2016 loppuun, hänen tilalleen nousee ensimmäinen varajäsen Tommi 
Savolainen.

Hyväksyttiin taloudenhoitajan esittämät tilitapahtumat ja muut talousasiat.
Taloudenhoitaja esitteli talousarvion vuodelle 2016, joka oli alijäämäinen. Hyväk-

syttiin esitettäväksi syyskokoukselle. 
Hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2016 sekä sääntömääräisen syyskokouk-

sen asialista esitettäväksi syyskokoukselle.
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Opintosihteeri kertoi, että Jyväskylän ja Tampereen osastojen yhteiskoulutus järjes-
tetään 17.–18.10.2015 Jyväskylässä. Tampereelta lähtee kuusi henkilöä. Koulutus ja 
ruokailut ovat Jyväskylän Cumulus hotellissa.

TEAM  järjestää 10.10.2015 Pirkanmaan alueryhmän osastojen yhteiskoulutusta 
SAK:n tiloissa. Mukana on Anu Lammi TEAM:sta yhteyshenkilönä sekä Arja Salo ja 
Marja Karmala koulutuksen järjestäjänä.

Pääluottamusmies kertoi, että pääluottamusmiesten vertaistukiryhmät kokoontuvat 
lokakuussa eri paikkakunnilla, Tampereella 22.10.2015. Työpaikkakuulumisia kuultiin 
kuudelta työpaikalta. 

Päätettiin, että kirjake ilmestyy joulukuun alussa.
Kaunisto-kohdassa, Kauniston sähkösopimus päättyy lokakuun loppuun. Sähkö-

sopimus tehdään marraskuun alusta määräaikaisena noin vuodeksi kerrallaan. Kaunis-
ton neuvotteluryhmä kokoontuu lokakuussa Markku Kanniston koolle kutsumana.

 

Hallituksen kokous 10/22.11.2015
TKY:n hallituksen jäsen Markku Kannisto on ilmoittanut eroavansa hallituksesta Lop-

puajaksi, vuoden 2016 loppuun, hänen tilalleen nousee varajäsen Marko Lähteenmäki.
Hyväksyttiin taloudenhoitajan esittämät tilitapahtumat ja muut talousasiat. 
Opintosihteeri kertoi, että Jyväskylän ja Tampereen osastojen yhteiskoulutus järjes-

tettiin 17.–18.10.2015 Jyväskylässä. Koulutus oli antoisa ja siellä käsiteltiin muun 
muassa TEAM liiton uusia sääntöjä. Tampereelta oli mukana kuusi henkilöä. Jyväsky-
lästä oli myös muidenkin TEAM liiton osaston jäseniä kuin viestintäalan.

Pääluottamusmies Marko Lähteenmäen johdolla keskusteltiin liittoon kuulumatto- 
mien henkilöiden edustuksesta yt-neuvotteluissa. Liittoon kuulumattomilla ei ole 
oikeutta yt-edustajan valintaan mikäli työntekijöiden enemmistö on valinnut luottamus-
miehet, jotka edustavat kaikkia työntekijöitä yt-menettelyssä. (Viittaten yt-lain pykälään 
8 § Henkilöstöryhmien edustajat).

Työpaikkakuulumisia kuultiin kuudelta työpaikalta. 
Hyväksyttiin neljä uutta jäsentä ja yksi oppilasjäsen.
TKY:n keilaajat järjestävät TKY:n ja Faktorit keilaottelun sekä samanaikaisesti TKY:n 

keilamestaruuskilpailun 29.11.2015. TKY:n keilaajat anovat kulukorvausta kuitteja vas-
taan palkintojen hankkimiseksi ja kahvituksen järjestämiseksi TKY–Faktorit otteluun. 
Hyväksyttiin kulukorvaus kuitteja vastaan.

Muissa asioissa Markku Kannisto kertoi osallistuneensa työttömien toimintapäiville 
17.–19.11.2015 Jyväskylän Laajavuoressa. Siellä kerrottiin Tatsi ry:stä eli työttömien 
ay-jäsenten tukiyhdistyksestä.

Kauniston neuvotteluryhmä oli kokoontunut 21.10. TKY:n toimistolla Markku Kan-
niston koolle kutsumana. 

Kuultiin Marko Lähteenmäen tekemä muistio keskustelutilaisuudesta sekä mök-
kiläisten esitys mökkikiistan ratkaisuksi. Keskusteltiin ja käytiin läpi Kai Lassilan 
tekemä arviolausunto perustettavaan Kauniston Lomakiinteistöosakeyhtiöön. Siinä oli 
kartta omistusmökeistä ja hinta-arviot määräaloista. 
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Seuraava neuvotteluryhmän kokous on 25.11.2015 TKY:n toimistolla, jossa aletaan 
hoitamaan Kauniston Lomaosakeyhtiön perustamista. Perustettavaan lomaosakeyhtiöön 
allekirjoitusoikeus on taloudenhoitaja Sami Lahdella ja puheenhoitaja Aki Blomilla.

HALLITUKSEN TEHTÄVÄNJAKO
Puheenjohtajana on toiminut Aki Blom. Hallituksen keskuudestaan valitsemina on 
ollut varapuheenjohtajana Kari Lintunen, sihteerinä Seija Lahti 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 hal-
lituksen erikseen nimeämät henkilöt, aina kaksi yhdessä.
Työvaliokuntaan on kuulunut puheenjohtaja Aki Blom, varapuheenjohtaja Kari Lin-
tunen, sihteeri Seija Lahti, taloudenhoitaja Sami Lahti, opintosihteeri Tomi Minetti ja 
pääluottamusmies Marko Lähteenmäki.
Nuorisoasiamiehinä on toiminut Niklas Kivioja ja Riku Saarela.
Opintosihteerinä on ahkeroinut Tomi Minetti.

Jaostot ja työryhmät
Lehtityöryhmä: päätoimittaja Aki Blom, toimitussihteeri ja taitto Minna Kivinen, Jo-
hanna Puro, Kari Lintunen, Jukka Nylund, Marko Lähteenmäki, Tomi Minetti ja Riku 
Saarela.
Opinto ja huvijaoston kokoonkutsujana on toiminut opintosihteeri Tomi Minetti ja 
jäseninä Pekka Pitkänen, Niklas Kivioja, Sami Lahti ja Minna Kivinen.
Kaunisto jaosto: Sami Lahti, Tomi Minetti, Aki Blom, Marko Lähteenmäki ja Markku 
Kannisto. 
Varsinaisina toiminnantarkastajina vuonna 2015 ovat toimineet Jouko Hyytinen 
ja ulkopuolisena Markku Laakso HTM. Varatoiminnantarkastajina ovat Reino Niemi 
(Jouko Hyytisen vara) ja Tapani Tauriainen (Markku Laakson vara).
Yhdistyksen nettisivujen päivityksestä on vastannut Minna Kivinen. 
Keilailujaoston vetäjänä on toiminut Silja Levonen.

EDUSTAJAT ERI YHTEISÖISSÄ
SAK:n Tampereen paikallisjärjestön hallitus: Aki Blom ja varalle 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 19–21 yhtiökokous: Sami Lahti.
Kauniston tiehoitokunta: Sami Lahti TKY:n edustajana, varalla Markku Kannisto.
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TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITON TEHTÄVISSÄ
Teollisuusalojen ammattiliiton TEAM:n valtuustoon, sekä TEAM:n työttömyyskas-

san valtuustoon liittokokoukseen saakka ovat kuuluneet Terhi Kuusoja ja Marko Läh-
teenmäki.

Työttömyyskassan hallituksessa on ollut Jouko Harju kesäkuun liittokokoukseen asti.
TEAM:n liittokokouksessa 3.–5.6.2015 Paasitornissa Helsingissä TKY:n liittoko-

kousedustajina olivat Aki Blom ja Marko Lähteenmäki. Liittokokouksessa valittiin 
TEAM:n valtuustoon Aki Blom ja Marko Lähteenmäki.

TOIMISTO
Toimintavuoden aikana on toimistopäivystystä hoidettu keskiviikkoisin klo 13.00 

–15.00. Toimistopäivystäjänä ja työttömyyskassan asiamiehenä on toiminut Pirjo Luos-
tarinen.

Pääluottamusmiehiä  
A5 Plate Media Oy Granath Miia
Ahaa Sivunvalmistus Oy Lintunen Kari 
Alma Manu Oy Korhonen Hannu
Eräsalon Kirjapaino Oy  Airosto Jorma
Forssaan Kirjapaino Oy  Blom Aki
Hämeen Kirjapaino Oy Minetti Tomi
Kirjapaino Hermes Oy Svensk Markku
Kirjapaino Öhrling Ky  Kiiltomäki Teemu
Kuva-Pirkka Oy Vuoristo Jouni
Painotalo Ky Esko Ahtee Tuulio Anneli
Pirkanmaan Lehtipaino Oy Johansson Matti
PK-Paino Oy  Mäkinen Arttu
PunaMusta Oy, Tampere Lehtelä Janne
Pyroll Oy, Takon Kotelotehdas Lähteenmäki Marko
Tammerprint Oy Karvinen Jarmo
Tampereen Yliopistopaino Oy Ranta Tiina
Tarratuote Oy Lehtonen Juhani

KUNNIAJÄSENET
Yhdistyksen kunniajäseninä ovat seuraavat henkilöt: Annikki Häkkinen, Raimo 

Numminen, Helvi Paasio, Teuvo Tuominen, Usko Lahti, Reino Niemi ja Saija Isoaho.

HUOMION OSOITUKSET
Varapuheenjohtaja Kari Lintunen oli käynyt edustamassa TKY:tä Keuruun Kir-

jatyöntekijäin Yhdistyksen 60-vuotistilaisuudessa 29.8.2015 Kirjarannassa. TKY:n lah-
jana hän vei kirjan, Tampere silloin ennen.
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Ahola Anna-Liisa
Harinen Seppo T T
Heinonen Raija
Hänninen Maire T
Jokinen Aune M
Keskinen Voitto
Koivula Kerttu I
Koivunen Eila

VUONNA 2015  
AJASTA IÄISYYTEEN SIIRTYNEET

Kertomusvuoden aikana on tietoon tullut 
seuraavien jäsenten kuolema: 

Tiedot on saatu liitosta ja ne tulevat sinne Väestörekisteristä pitkähköllä viiveellä. 

Koskinen Vappu I
Lehtonen Aarno U
Lindholm Tarmo Veli
Nieminen Ulla Anneli
Piispa Liisa Sinikka Marianne
Pirhonen Pentti
Päivinen Martti
Vatanen Aarre E

Nukkuos alla kukkaisen kunnahan,
nukkuos niin kuin 
helmassa äidin armaan.
Helppo on maata päivätyön tehneen.
Rauha on palkka raatajan parhain.

(Eino Leino)
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KAUNISTO
Yhdistyksen virkistys- ja vapaa-ajanviettopaikka Kaunisto on ollut vähäisellä käytöl-

lä. Vuokramökkien läheisyydessä on kelopirtti ja grillauskatos, sekä rannassa sauna ja 
vene yhteiskäytössä. 

Kaunisto oli myynnissä. Koska kauppoja ei tullut, jäsenkokous päätti, että alue loh-
kotaan kahteen osaan. Toinen laitetaan myyntiin osakkeina ja kantatila sellaisenaan.  
Kauniston isäntänä toimi Sami Lahti.

TALOUS
Vuosi 2015 oli jäsenmaksupalautteen osalta samansuuntainen kuin aiemmin, eli  

pienenevä. Menopuoltakin on sopeutettu, joten talous oli suhteellisen tasapainoinen.

JÄSENISTÖ
Yhdistyksen jäsenmäärä väheni 81 henkilöä edellisvuoteen verrattuna, maksavien 

osuus pieneni vain 5:llä, mutta loppuvuodesta työttömyys räjähti 37:stä 226:een.
Jäsenistöä vuodenvaihteessa oli 1388, joista normaalijäseniä 665, eläkeläisiä 619 

opiskelijajäseniä 95 ja vapaajäseniä töissä 9. Vuoden lopussa työttömiä oli 226.
Tampereen lisäksi jäseniä on muun muassa lähikunnista Pirkkala, Ylöjärvi, Lem-

päälä, Nokia, Kangasala, Valkeakoski, Sastamala ja Toijala.

MUU JÄSENTOIMINTA
7.–8.3.2015 Holiday Club Sotkamon Vuokatissa oli TEAM:n Talvipäivät. Päivät oli-

vat perinteiset ulkoilu- ja liikuntahenkiset jäsen tapaamisineen. Siellä oli tarjolla kaiken- 
ikäisille jäsenille ohjelmaa ja osallistumista. 

21.–23.3.2015 Ammattiosaston toimijat -kurssi Hotelli Holiday Inn, Tampereella, 
johon osallistui TKY:n jäseniä.

25.–26.4.2015 Luottamushenkilöiden hyvinvointiviikonloppu Vierumäen ur-
heiluopistolla, TKY:n luottamushenkilöitä osallistui koulutukseen. 

1.5.2015 Vappumarssille sekä Keskustorin vappujuhlaan osallistui myös jäsenistöä. 
Vappumarssilla TKY:n lippua kantoi varapuheenjohtaja Kari Lintunen. Vappupäivänä 
toimistolla järjestettiin jäsenistölle perheineen Vappubrunssi, paikalla kävi kohtalaisesti 
väkeä nauttimassa pöydän antimista ja tapaamassa tuttuja.

15.–17.7.2015 SuomiAreena viikolla TEAM:n järjestöauto Porissa.  TEAM:n 
järjestämä jäsentilaisuus oli 16.7. Antinkatu 2 sisäpihalla. Liiton yleisötapahtuma oli 
18.7. 

23.–26.7. 2015 oli Valkeakosken Työväen musiikkitapahtuma Tervasaaren paperiteh-
taan ja Myllysaaren museon pihamaalla. TEAM:n jäsentapaaminen oli tapahtumassa 
25.7. festivaalialueen Salakapakassa.

8.8.2015 TKY:n jäsenistö teki sisävesiristeilyn Pyhäjärvelle m/s Silver Sky -laivalla, 
osallistujia oli 47 henkilöä.
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29.8.2015 oli Työväen Kirjallisuuden päivä Työväenmuseo Werstaalla, johon osal-
listui yhdistyksen jäseniä.

22.–23.8.2015 oli TEAM kesäpäivät Imatralla, Holiday Club Saimaa -hotellilla. 
TKY:n jäseniä osallistui kesäpäiville.

26.9.2015 Uutta virtaa aluetoimintaan ja omaan jaksamiseen -koulutus Holiday Club 
Tampereen Kylpylä..

17.–18.10.2015 Jyväskylän ja Tampereen osastojen yhteiskoulutus Jyväskylässä. 
Tampereelta osallistui jäseniä koulutustilaisuuteen. Koulutus ja ruokailut olivat Jy-
väskylän Cumulus hotellissa.

16.12.2015 yhdistys tarjosi jäsenilleen joulukahvit toimiston tiloissa.

URHEILU
Keilailu

Tampereen Kirjatyöntekijät keilamestaruus 2015:
Kilpailu pelattiin 23.-29.11.2015 välisenä aikana Kaupin keilahallissa (8 sarjaa).
Tulokset: (tulos tasoituksin)
1. Kari Lintunen 1543, 2. Olli Mäkinen 1465, 3. Silja Levonen 1400, 4. Tapio 

Kuokkanen 1382, 5. Väinö Selin 1310.

Tampereen Kirjatyöntekijät vastaan Tampereen Faktoriklubi  
Perinteinen ottelu Faktoreita vastaan pelattiin sunnuntaina 29.11.2015 klo 11.00 

Kaupin keilahallissa.
Kirjatyöntekijöiden joukkue voitti kilpailun ja kiertopalkinto siirtyi parhaan pelaajan 

Kari Lintusen haltuun.
Tulos: Tampereen Kirjatyöntekijät  5726 – Tampereen Faktoriklubi 5708.

KERHOJEN TOIMINTA
Tampereen Painajainkerho

Vuoden ensimmäinen kokous pidettiin jo tammikuussa. Käytiin läpi materiaalit  
vuosikokoukselle ja sovittiin vuosikokouspäivästä. Mietittiin tulevia tapahtumia ja 
nautittiin virvokkeista. Maaliskuussa kokoonnuttiin vuosikokoukseen, johon osallistui 
13 jäsentä. Puheenjohtajaksi valittiin Sami Lahti. Toimikuntaan valittiin Niklas Kivi-
oja, Pekka Pitkänen, Aki Blom, Pasi Suhonen, Tuomo Jokinen, Marko Lähteenmäki, 
Markku Kannisto, Tuomo Karvonen, Jari Kaija, Ville Tapper. Jäsenmaksuna pidettiin 
tasasumma 20€, joka sisälsi kerhon t-paidan. Järjestäytymiskokous pidettiin heti vuo-
sikokouksen perään, jossa sihteeriksi valittiin Tuomo Jokinen, varapuheenjohtajaksi 
Jari Kaija ja taloudenhoitajaksi Sami Lahti.
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Heikku-ilta sijoittui toukokuun loppupuolelle. Hyväksi todetun kaavan mukaan 
kaupparatsut pitivät ensin esitelmän alaan liittyvästä aiheesta, joka tällä kertaa oli Ani 
Colour koneesta. Vilkkaan keskustelun jälkeen käytiin nauttimassa purtavaa Pancho 
Villassa, jonka jälkeen nautiskeltiin toimistolla sponsorointi tarjoiluista.

Kesäkuun 13. päivä oli Painajain Keskusjärjestön 52. edustajakokous Tampereella 
TKY:n toimistolla. Edustajakokoukseen oli valittu Tampereen painajainkerhon viral-
lisiksi edustajiksi Sami Lahti, Aki Blom, Tuomo Jokinen, Niklas Kivioja ja Tuomas 
Karvonen. Virallisen osuuden jälkeen lähdettiin nauttimaan bluesista Viikinsaareen. 
Kaikki kokoukseen osallistuneet saivat vip rannekkeet, joka sisälsi matkan, ruuan, pari 
juomaa ja tietenkin hyvän ohjelman.

Lokakuussa sitten lähdettiin messumatkalle Bangkokiin. Matkaa oli pitkään suun-
niteltu ja odotettu. Matkaa taitettiin Onnibussilla, metrolla, lentokoneella ja taksilla. 
Hotelli oli valittu skytrainin varrelta kulkemisen helpottamiseksi. Messupäivänä mat-
kasimme kymmenkunta minuuttia itse messualueelle skytrainilla. Tutustuimme Pack 
Print International 2015 messutarjontaan melkein koko aamupäivän, tehtävä suoritettu. 
Suuri kiitos Sponsoreille HEIDELBERG ja MANROLAND.

Bangkokissa, Pack Print International 2015 messuilla olivat Tuomo Jokinen, Ari Leino, 
Erkki Niininen, Sami Lahti ja Marko Lähteenmäki sekä kuvan ottanut Markku Kannisto.
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Kolmen Bangkokissa vietetyn yön jälkeen suuntasimme viikoksi Koh Changille ja 
sieltä sitten Pattayalle eripituisiksi ajoiksi kukin oman mielen ja tarpeiden mukaan.

Loppuvuodesta vielä suunnittelimme seuraavan vuoden toimintaa esim. Heikku-il-
taa, Manni-iltaa ja Drupan matkaa.

Jäsenkokouksia oli vuosikokouksen lisäksi viisi ja jäseniä painajainkerhossa 52.

Tampereen Kirjatyöntekijäin yhdistyksen Veteraanikerho

Toimintakertomus 2015, 44 toimintavuosi  
Toimikunta: Puheenjohtaja Jouko Harju, sihteeri Saija Isoaho, taloudenhoitaja Pirjo 

Luostarinen, Kotisivujen hoitaja Arja Laaksonen, Pirkko Miettinen, Raimo Numminen, 
Salme Rajala, Ritva Silvennoinen ja Esa Virtanen.

Jäsenkokous: Jäsenkokoukset pidettiin kuukauden ensimmäisenä maanantaina huh-
tikuuta lukuun ottamatta, silloin kokoonnuttiin tiistaina 7. päivä. Kesätauko oli vajaa 3 
kuukautta. Kesäkuussa kävimme sisävesiristeilyllä Näsijärvellä. Kokouksissa on käsi-
telty ikäihmisiä koskevia ajankohtaisia asioita, on laulettu, lausuttu runoja, pidetty ar-
pajaiset ja juotu kahvit Pirjon tai Marja-Liisan leipoman pullan kera. Kevennyksenä oli 
Pirkko Miettisen ajankohtaisia juttuja ja Heikki Salon lauluja. 

Tammikuu: Kuultiin kansanedustajaehdokas Ilmari Nurmisen alustus, joka käsitteli 
laajasti ikäihmisten palveluja. Kansalaisaloite itsemääräämisoikeudesta ei päässyt laki-
asteelle vaikka yli 16.000 ihmistä sen allekirjoitti. Vanhuspalvelulakiin on tarkoitus tulla 
määräys hoitajamitoituksesta. Keskusteltiin tulevasta toiminnasta ja teatteritarjonnasta.

HELMIKUUSSA Ritva Snellman oli menneitä muistelemassa Erkki Lehdon elämästä. 
Kuulimme kuinka 12 vuotiaana töihin lähteneestä pojasta tuli Kirjaliiton liittotoimikunnan 
jäsen sekä kunniajäsen. Ammattiosaston puheenjohtaja ja paljon luottamustoimia hoitanut 
aktiivi. Veteraanikerhoa Erkki johti 13 vuotta. Käsiteltiin ja allekirjoitettiin tilit toiminnantar-
kastajille lähetettäväksi. Keskusteltiin Kotisivujen hoitamisesta ja saatiin kirje kerhomme 
nimen muuttamiseksi. Kevennyksenä kuultiin Heikki Salon laulu ja Pirkko Miettisen juttu. 

MAALISKUUN kevätkokoukselle kuuluvat asiat suoritettiin lain mukaan. Tutustut-
tiin Vapriikin ”Suomalaiset Pyhiinvaellukset Keskiajalla”-opastettuun näyttelyyn. Ra-
janiemen Vertaistuki -ohjaajien kurssille osallistui 2 henkilöä. Liikunnan haastekilpailu 
alkoi. Pirkko Miettinen kertoi Olavi Virran elämästä ja ”Täydellisestä miehestä”.  

HUHTIKUUN kokouksessa pohdittiin yhteistoimintaa toisten yhdistysten kanssa. 
Kuulimme Raimo Nummisen selvityksen Eläkeläisvaltuuston kokouksesta.  Päätettiin 
lähteä sisävesiristeilylle Näsijärvelle. Edunvalvontaristeilylle varattiin paikat. Jouko 
Harju osallistui EKL:n järjestökurssille. Kävimme katsomassa ”EVITA” esityksen 
Työväen Teatterissa ja Vapriikissa ”Pyhiinvaeltajat” opastetun näyttelyn. Pirkko Miet-
tisen pakinat koskivat säästämistä, leikkauslistoja, maalaisjärjenkäyttöä ja Koukkunie-
men vanhusten hoitoa. Lopuksi savolaiset nurkkavitsit. 

Lisäksi kuultiin Jouko Harjun ”Kyllä ennen oli helppoa” pakina ja Ritva Silvennoi-
sen tietokilpailu kysymykset. Liikuntakampanja päättyi huhtikuun loppuun ja voitettiin 
Pirkanmaan piiri ylivoimaisesti.
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TOUKOKUUN KOKOUKSESSA oli Pirjo Äikäs laulamassa ja laulattamassa.  
Kuultiin Olavi ´Virran elämän tapahtumia ja lauloimme hänen laulujaan. Kerhomme 
kotisivuja hoitaa jatkossa TKY:n kotisivuista vastaava Minna Kivinen. 

KESÄKUUSSA joukko kerholaisia osallistui Höyrylaiva Tarjanteella Näsijärvi ris-
teilylle. Risteily onnistui erinomaisesti, mukana oli 17 kerholaista, Ruoka oli hyvää ja 
ilma erinomainen. 

SYYSKAUSI aloitettiin toimikunnan kokouksella jo elokuun puolella. Suunnitte-
limme syksyn toimintaa. 

SYYSKUUSSA kokoontui vain toimikunta joka käsitteli mm joulujuhla asioita. 
Tämän jälkeen TSL:n kouluttaja Pipsa Härkösen aiheena kuulimme ”Hyvinvoiva Mie-
li” Aivojen ja siten koko ihmisen hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä. Sen jälkeen läh-
dimme toteuttamaan saamiamme oppia Näsinpuiston luontoon.

LOKAKUUN kokouksessa käsiteltiin 2016 vuodelle toimintasuunnitelma ehdotus 
ja Edunvalvontaristeilyn aikataulua. Kuultiin Pirkko Miettisen jutut. ”Hyvän Mielen” 
-päivässä Messukylän Tyoväentalolla oli antoisa ohjelma.   

MARRAKUUSSA oli syyskokous ja puheenjohtajaksi valittiin Jouko Harju. Muutkin 
valinnat tehtiin yksimielisesti. Kuultiin Pirkko Lehtosen kattava esitys AloeVeran tuotteista. 
Ostoksiin oli myös mahdollisuus. Kävimme katsomassa Työväen Teatterissa musikaalin 
”Desiree”. Näytelmä oli viihdyttävä. Edunvalvontaristeilylle osallistui 8 kerholaista. 

JOULUKUUssa oli järjestäytymiskokous. Kuulimme myös Pirkon jutut ja Heikin lau-
lut. Joulujuhla pidettiin ravintola Amurin Helmessä. Jouluruokien lisäksi kuuntelimme 
Aulis Järvisen soittoa ja laulua, itsekin mukana laulaen. Lahjaksi saatiin joululimppu. 

Puheenjohtajamme Jouko Harju toimi kesäkuun alkuun asti Team-liiton työttömyyskas-
san hallituksessa. Jäseniä kerhossamme oli 30. Jäsenmaksu 15 € sisälsi pullakahvit. Osallis-
tujia kokouksissa oli 20–23. Tulevalta vuodelta odotamme uusia jäseniä ja uusia haasteita.

Veteraanikerho kiittää saamastaan toimintatuesta. 

Tampereen Kirjatyöntekijäin Yhdistyksen Kalakerho

TOIMINTAKERTOMUS vuosi 2015, kerhon viideskymmenes toimintavuosi
Tampereen Kirjatyöntekijäin Yhdistyksen Kalakerho perustettiin Ravintola Gu-

muluksessa 1. päivä hemikuuta 1965, eri kirjapainoissa työskentelevien kalamiesten 
toimesta. Heti alkuun kerhon toiminta sai suuren suosion, toimintaan osallistui runsaasti 
kala- ja erähenkisiä miehiä ja naisia.

Kerho järjesti viidenkymmen toimintavuotensa merkeissä kalaretken Taivassalon 
Tuomoisten Lomatorpille 10.–11. päivä lokakuuta 2015. Retki oli säänpuolesta varsin 
onnistunut, varsinkin sunnuntai oli aurinkoinen ja lämmin, meri aivan tyyni. Kalaakin 
saatiin, vaan ei niitä suuria kyrmyniskoja joita lähdettiin tavoittelemaan. Iltaa vietettiin 
saunoen, makkaraa paistaen ja muistellen menneitä kalaretkiä.

Kilpailutoiminta aloitettiin perinteisellä 10 isoimmanahvenen kilpailulla 5.1. Lem-
päälän Mäyhäjärvellä. Voittajaksi pilkki Jouko Nyman tuloksella 1535 g.

Tampereen Kirjatyöntekijäin Yhdistyksen pilkkimestaruuskilpailu pidettiin 15.2. 
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Karkun Palvialanlahdella. Yhdistyksen pilkkimestariksi kruunattiin Kauno Kota-aho 
tuloksella 3455 g.

Perinteinen kolmen kaupungin pilkkiottelu käytiin Tampereen järjestämänä 21.3. 
Keuruun Kukkamojärvellä. Kilpailun voitti parin vuoden tauon jälkeen Tampere.

Tampereen Kirjatyöntekijäin Yhdistyksen rannaltaongintakilpailu pidettiin 14.6. 
Iidesjärvellä tuulisessa ja sateisessa säässä. Tampereen Kirjatyöntekijäin Yhdistyksen 
rannaltaonginnan mestaruuden voitti Ahti Heleä tuloksella 2775 g.

Kalakerhon rannaltaonginta mestaruuskilpailu käytiin 23.8. Kurun Salmijärvellä. 
Kilpailun voitti Eero Ahonen tuloksella 2735 g.

Perinteinen laituripilkki pidettiin 31.10. Hatanpäänniemen Invalaiturilla, ilman ol-
lessa kylmä ja tuulinen. Pekka Rantala oli kilpailun voittaja tuloksella 1550 g.

Kalakerhon vuosikokous pidettiin 1. päivä maaliskuuta Tampereen Kirjatyön-
tekijäin Yhdistyksen toimistolla. Kalakerhon puheenjohtajaksi valittiin Ahti Heleä. 
Toimikuntaan tuli valituksi Nestor Lehtonen sihteeri, Timo Vataja rahastonhoitaja, Eero 
Ahonen jäsenkirjuri ja Pekka Rantala kalastussiantuntija.

Toimikunnankokouksia pidettiin kauden aikana kolme kappaletta. 

Tampereen Kirjatyöntekijäin Yhdistyksen Kirjallisuuskerho

Sementtiä, hiekkaa, lyijyä ja piikkilankaa esillä Mäntässä
Kerhon toimintaa on sävyttänyt normaalin kokoustoiminnan ohella lähestyvän 50-

vuotisen toiminnan johdosta järjestettävä tilaisuus. Juhlallisuudet pidetään huhtikuussa 
2016 vanhan kirjastotalon Galleria Emilin Studiossa, jossa on esillä kirjaväen taidetta, 
valokuvia ja kirjallisuutta. Sinne rakennetaan myös pienimuotoinen kirjapaino.

Vuosikokous pidettiin 14.3.2015. Puheenjohtajaksi valittiin Martti Höglund, sih-teerik-
si Juhani Kestilä ja taloudenhoitajaksi Pirkko Miettinen. Toimikuntaan valittiin lisäksi 
Seppo Koskima ja Jaana Mäkinen. Vieraana oli eduskuntaehdokas Kalle Hyötynen. 

Toukokuun 19 päivänä pidetyssä kokouksessa oli mukana Irene Hämäläinen. Hän 
toi tuliaisina TEAM:n kansansivistysrahaston stipendin, 500 euroa kulttuuritoiminnan 
tukemiseksi. Muita toimikunnan kokouksia pidettiin 1.2., 16.9. ja 21.10.

Lokakuun lopulla kerho järjesti taidematkan Mänttään Serlachius Gösta -museoon. 
Esillä oli Anselm Kieferin tuotantoa. Häntä pidetään yhtenä aikamme merkittävimmistä 
taiteilijoista. Teokset ovat fyysiseltä mitoiltaan mykistäviä ja aiheet vakavia. Hän on syn-
tynyt hieman ennen toisen maailmansodan päättymistä 1945. Olosuhteista johtuen hänkin 
joutui varhaisessa nuoruudessaan viittoilemaan SS-univormussa natsitervehdyksiä. Tämä 
on vaikuttanut hänen tuotantoonsa, joka on kasvanut sodan raunioista kuvaamaan sitä 
mustaa aukkoa, minkä historia jätti sen ajan saksalle. Sementistä, hiekasta, tuhkasta ja 
piikkilangasta tulee mahtavia teoksia. Toivo ihmiskunnalle tulee auringonkukista.

Perinteiset pikkujoulut pidettiin marraskuun harmaassa hämärässä. Kirjailijavieraa-
na oli jo puoli vuosisataa kerhon ystävänä ja tilaisuuksien alustajana toiminut Kalevi 
Kalemaa. Tällä kertaa esillä oli hänen kirjansa Sankareita vai pelkureita. Kirja kertoo 
suomalaisen aseistakieltäytymisen historian. 
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LOPPUSANAT
On hyvä tietää muutamia tosiasioita yhdistyksen toimialueelta ja ulkopuoleltakin.
Muistathan sinä, että TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto on elokuussa 2015 

täyttänyt 121-vuotta. TEAM on syntynyt monien fuusioiden kautta ja liitolla on yli 30 
edeltäjää. Niistä vanhin on elokuussa v. 1894 perustettu Suomen Kirjaltajaliitto. 
Myöhemmin Suomen Kirjatyöntekijäin Liitto ry.  ja Viestintäalan ammattiliittoliitto ry.

Tiesit varmaan, että 60 000 jäsentä edustavalla TEAM liitolla on noin 1300 luotta-
musmiestä (naista), joista 560 pääluottamusmiestä ja yli 1000 jäsentä työsuojelun luot-
tamustehtävissä.

Maapallon paino on 5972 triljoonaa tonnia. Tämän luvun 5972 perässä on siis 
18 nollaa. Painon laskutapa on kehitetty jo 1700-luvulla. Se perustuu teräskuulien pai-
novoimavaikutukseen.

Ihmisen, siis sinunkin hius on ohut, pitkä ja kestävä sarveiskuitu. Se kasvaa pääna-
hassa sijaitsevista hiustupista noin senttimetrin kuukaudessa. Ihmisellä on keskimäärin 
satatuhatta hiusta. Hius on kestävää ainetta – keratiiniproteiinia ja vettä. Se voi säilyä 
jopa tuhansia vuosia. Eniten hiuksia on vaaleatukkaisilla.

Suomessa työttömien määrä pysyi ennallaan marraskuussa 2015, verrattuna 
vuoteen 2014. Tilastokeskuksen mukaan työttömyysaste oli 8,2 prosenttia. Työttömänä 
oli 216 000 ihmistä. Tosin työ- ja elinkeinotoimistojen mukaan on 342 000 työtöntä  
työnhakijaa. Ero johtuu laskentatavasta. Pirkanmaalla työttömien työnhakijoiden 
kokonaismäärä on kasvanut, ja oli marraskuussa 36 252 työtöntä työnhakijaa, joista 
lomautettuja oli 3 285 henkilöä. 

Inflaatio oli Suomessa marraskuussa –0,3 prosenttia. (Tarkoittaa kuluttajahinto-
jen vuosimuutosta). Tilastokeskuksen mukaan ollaan siis deflaatiossa. Kuluttajahinnat 
vaihtelivat kuukausittain ylös ja alas eri tuotteissa. Nousua oli vastikkeiden ja ajoneu-
voveron kallistuminen. Hintojen laskua ilmeni mm. polttonesteiden, aikakauslehtien 
tilausmaksujen ja korvattavien reseptilääkkeiden kuluttajahinnoissa.

Öljyn hinta laski perjantaina joulukuun 12. päivänä alimmilleen seitsemään vuoteen. 
Hinta oli noin 39 dollaria tynnyriltä (Brent-laatu). Päivän aikana hinta oli hetkellisesti 
28,66 dollaria. VTI-laatua myytiin noin 36 dollarilla tynnyri. Öljyn hinta on laskenut yli 
60 prosenttia viimeksi kuluneen 18 kuukauden aikana.

Forssan Kirjapaino Oy:n yt-neuvottelut aloitettiin toukokuun puolivälissä. Yhtiö 
on edelleen yrityssaneerauksessa ja yhtiötä on edellisenä vuonna saneerattu ankarasti. 
Kirjatyöntekijöitä on edellisen saneerauksen jälkeen 163, joista Forssassa 91 ja Tam-
pereella 72. 
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Neuvotteluiden tuloksena oli koko kirjapainon lopettaminen Tampereella. 48-si-
vuinen painokone ja Tempo 22-sarjanitomakone siirretään Forssaan yhtiön toimintaan 
jäävään kirjapainoon. Tampereella 76 henkilön työsuhde päättyy, joista kirjatyönteki-
jöitä on noin 68 henkilöä. Työt jatkuvat Forssassa ja jotkut kirjatyöntekijät saavat sieltä 
työpaikan. Tampereella työsuhteet loppuivat joulukuun loppuun.

Alma Aluemedia aloittaa yt-neuvottelut, kertoi Aaamulehti 22.9.2015. Yt- menet-
tely alkoi 8.10. ja neuvottelujen piirissä on noin 500 henkilöä. Heistä 85 henkilöä on 
vaarassa menettää työpaikkansa. Neuvottelut koskevat lähinnä toimituksellista hen-
kilöstöä, mutta myös TEAM liittoon kuuluvia toimihenkilöitä ja kirjatyötekijöitä. 

Marraskuun 11. päivän Aamulehti kertoi yt-neuvottelujen päättyneen. Väkeä vähen-
netään enintään 70 henkilötyövuotta. Irtisanottavia on 19, joista 4 on TEAM toimi-
henkilöitä ja noin 50 henkilön vähennys tehdään eläköitymisen tai muiden järjestelyjen 
kautta. Eropakettien ottajia ja eläkkeelle jääviä oli yli 30. Osa näistä realisoituu vasta 
vuoden 2016 aikana. Vapaaehtoiseen järjestelyyn perustuen vain yksi kirjatyöntekijä 
sai ”loparit”.

Takon Kotelotehtaalla (Pyrollgroup) Tampereella, alkoi yt-neuvottelut 26.5.2015. 
Toimet kohdistuivat noin 9 henkilöön. Toimipaikan henkilövahvuus oli noin 80, joista 
yli 60 kirjatyöntekijää.

Neuvottelumenettelyn tuloksena 3 henkilöä irtisanottiin ja muut joutui 20 työvuoron 
lomautukseen. 

Takon Kotelotehtaalla (Pyrollgroup) käynnistyi taas yt-menettely  9.11. Neuvot-
telujen perusteet on taloudellisia ja tuotannollisia. Työnantajan ilmoituksen mukaan 
toimenpiteet saattavat johtaa lomautuksiin, irtisanomisiin, osa-aikaistamisiin ja ulkois-
tamisiin?  Toimien arvioidaan kohdistuvan 9 henkilöön, jotka jäävät ilman työtä, tai 
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Tampereen Kirjatyöntekijäin Yhdistys ry. 
H a l l i t u s

Toimintakertomuksen kirjoittanut 
Seija Lahti, sihteeri. 
Kerhojen kertomukset saatu kerhoilta.

joiden työt vähenevät. Mahdolliset lomautukset kestävät enintään 90 työpäivää. Takon 
Kotelotehtaalla tehdään kartongista tai miniaaltopahvista valmistettuja elintarvike-
koteloita. Yt-neuvottelut päättyivät joulukuussa 2015 viikolla 52. Työntekijöille 
työnantajan ”joululahjaksi” tuli päätös, että 5 henkilöä irtisanotaan ja muut joutuvat 13 
työpäivän lomautukseen tulevana vuonna 2016.

Tammerprint Oy, joka on Tampereella toimiva painotalo, asetettiin konkurssiin 
15.12.2015. Kilpailu vähistä töistä on ollut jo pitkään näkyvissä ja irtisanomisia ja 
lomautuksia on ollut jo aiemminkin. Kaikki työntekijät sanottiin irti. Tammerprintin 
toiminta loppuu näillä näkymin 31.12.2015. Painotalo työllisti vielä syksyllä 20 henki-
löä, joista 14 oli TEAM jäseniä. Kirjatyöntekijäin työpaikat vähenevät koko ajan, eikä 
ammattia vastaavia töitä tahdo löytyä painotaloista millään.

PunaMusta, (joka on Joensuulainen painotalo) on aloittanut yt-neuvottelut kerrot-
tiin joulukuussa. Neuvottelu koskee kaikkia henkilöstöryhmiä, paitsi ei Nurmeksen tuo-
tantoyksikköä. Joensuussa on henkilöstö vahvuus yli 200, joista noin 160 TEAM liiton 
jäsentä. Tampereen yksikössä henkilöstön vahvuus on noin 50. Neuvottelut jatkuivat 
vuoden vaihtuessa vuodeksi 2016.

Kirjatyöntekijöitä koskeva työehtosopimus tuli voimaan 1.10.2014. Teollisuus-
alojen ammattiliitto (TEAM) ja Viestinnän Keskusliitto solmivat kirjatyöntekijöitä 
koskevan työehtosopimuksen. (Edellinen päättyi 30.9.2014). Työehtosopimus on voi-
massa 1.10.2014–31.1.2017. 

LOPUKSI YHDISTYKSEN HALLITUS KIITTÄÄ KAIKKIA TOIMINNASSA 
MUKANA OLLEITA. Kiitokset myös niille joiden ansiosta toimintaa on toteutettu.


