Toimintasuunnitelma vuodelle 2015
Edunvalvonta
Työehtosopimus on voimassa 31.1.2017 saakka Teollisuusalojen ammattiliiton viestintäalan ja
Viestinnän keskusliiton välillä. Luottamusmiehet toimivat ammattiosaston edustajina työpaikoilla.
Työsuojeluvaltuutetuille ja -asiamiehille järjestetään koulutusta tarpeen mukaan.
Järjestetään TES-tiedotusta ja koulutusta. Luottamusmiehille, työsuojeluvaltuutetuille ja
-asiamiehille järjestetään säännöllisiä tapaamisia.

Järjestötoiminta
Ammattiosaston tehtävä on toimia jäsentensä työ- ja palkkaehtojen sekä ammatillisten etujen
valvomiseksi. Järjestäytymisen valvonta, ylläpito sekä paikallisen koulutuksen järjestäminen.

Päätöksenteko
Osaston ylintä päätösvaltaa käyttävät jäsenkokoukset.
Kevätkokous sunnuntaina 15.3.2015 klo 11:00
Ehdokasasettelukokous keskiviikkona 23.9.2015 klo 17:00
Syyskokous sunnuntaina 25.10.2015 klo 11:00
Muista pidettävistä jäsenkokouksista ilmoitetaan ammattiliiton lehdessä.

Hallinto
Yhdistyksen toimintaa johtaa ja sen toiminnasta vastaa sääntöjen mukaan valittu hallitus, johon
kuuluu 10 varsinaista jäsentä ja kuusi varajäsentä sekä yhdistykselle valittu puheenjohtaja, joka
johtaa puhetta yhdistyksen ja hallituksen kokouksissa. Hallituksen valitsemat toimihenkilöt yhdessä
puheenjohtajan kanssa muodostavat työvaliokunnan hoitamaan yhdistyksen asioita hallituksen
kokousten välisenä aikana. Hallitus kokoontuu järjestäytymiskokoukseensa joulukuussa ennen
toimikautensa alkua, sen jälkeen noin kerran kuukaudessa. Heinäkuussa kokoonnutaan vain
tarvittaessa. Hallitus voi kokoontua tarvittaessa muulloinkin.

Koulutustoiminta
Tavoitteena on toimialueen työpaikkojen luottamusmiesten ja työsuojelutehtäviin valittujen
henkilöiden osallistuminen toimikautensa aikana vähintään perus- ja jatkokursseille.
Luottamusmiehille järjestetään koulutusta sekä henkisestä työsuojelusta että jaksamisesta
työpaikalla.
Yhdistys huolehtii siitä, että sen hallituksen jäsenten osaaminen on tehtävien edellyttämällä tasolla
ja, että osastossa on asiansa hallitseva opintosihteeri. Liiton kursseille haetaan ammattiosaston
kautta erillisellä hakemuslomakkeella. Yhdistys tukee työpaikoille perustettavien opintokerhojen
käynnistämistä. Yhdistys tukee liiton ja TSL:n kursseille osallistujia TKY:n stipendeillä.
Järjestetään luottamustehtävissä oleville koulutustilaisuus sekä pidetään luottamusmiestapaamisia.
Järjestetään luottamushenkilöiden koulutus- ja rentoutumisviikonloppu.
Osallistutaan TEAM liiton järjestämiin koulutustilaisuuksiin.

Nuorisotoiminta
Järjestetään Tampereen Ammattiopiston graafisen linjan oppilaille tutustumis- ja tiedotustilaisuus.
Osaston nuorisotoimintaa hoitaa nuorisoasiamiehen johdolla Nuorisoklubi. Nuorisoklubi järjestää
osaston jäsenille sekä oppilasjäsenille yhteistapaamisia ja retkiä sekä osallistuu liiton järjestämään
koulutus- ja virkistystoimintaan.

Yhteistoiminta
TKY on jäsenenä SAK:n Tampereen Paikallisjärjestössä, Valkeakosken Työväen Musiikkijuhlat
sekä Työväenmuseo Ystävissä. Yhdistyksellä on ollut yhteistoimintaa Tampereen Faktoriklubin
sekä pyritään järjestämään yhteistyötä muiden Pirkanmaan TEAM:n osastojen kanssa.
TKY:llä on yhteistyösopimus Tampereen Seudun Osuuspankin ja Nordean kanssa.

Vierailut
TKY:n yhteistoimintaa muiden oman alan yhdistysten kanssa pidetään yllä hallitusvierailuin.
Pyritään järjestämään työpaikkavierailuja paikallisiin kirjapainoalan yrityksiin.

Tiedotus
Jäsenistön tavoittamisessa käytetään ammattiliiton lehteä sekä TKY:n jäsenlehteä (tavoitteena
2 lehteä vuodessa). Järjestettävistä tilaisuuksista ja kokouksista tehdään tiedotteet työpaikoille.
Jäsenistön tiedonhankintaa työväenlehtien välityksellä tuetaan yhdistyksen työväenlehtisetelin
avulla. Osastolla on netissä kotisivut, joille on linkki ammattiliiton sivuilta. Kotisivujen suora osoite
on www.tkytampere.fi ja niitä päivitetään tarpeen mukaan.

Kulttuuri, virkistys ja vapaa-aika
Vappuna järjestetään toimistolla vappubrunssi.
Järjestetään sisävesiristeily yhdistyksen jäsenille.
Kannustetaan ja tuetaan työttömien toimintaa.

Urheilu
TKY–Faktorit keilailuottelu syksyllä.
Yhdistyksen omat keilakisat järjestetään syksyllä.

Alakerhojen toiminta
Yhdistys tukee ammatti- ja harrastekerhojen toimintaa taloudellisesti. Toivottavaa olisi, että
jäsenistö kerhojen avulla voisi löytää vapaa-aikaansa uusia virikkeitä ja virkistävää yhdessäoloa.

Vapaa-ajanviettopaikka Kaunisto
Kaunistossa on vuokrattavissa 3 kpl 4-hengen mökkiä. Vuokramökkiläisten käytössä on
soutuvene. Saunarannassa on matonpesupaikka. Asuntoautoille ja -vaunuille on sähköpistokkeilla
varattu alue kohtuullisella käyttömaksulla. Alue soveltuu myös talvisäilytykseen. Kauniston saunaa
ja kelotupaa vuokrataan ryhmille, alakerhoille sekä jäsenille perhejuhlia varten kesäkaudella.
Jäsenistön toivotaan tutustuvan kesänviettomahdollisuuteen Kaunistossa.

TEAM Teollisuusalojen ammattiliiton Intiim -lehti 2015
Ilmestymisaikataulu on liiton nettisivuilla.
TKY:n ilmoitukset julkaistaan jokaiselle jäsenelle postitettavassa ammattiliiton lehdessä.
Seuraa Tulevia tapahtumia -ilmoituspalstaa joko lehdestä tai liiton kotisivuilta sekä yhdistyksen
kotisivuilta.

