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ALKUSANAT
Vuosi 2014 oli Tampereen Kirjatyöntekijäin yhdistyksen sadaskahdeskymmeneskol-

mas (123) 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. Nyt saatiin aikaiseksi kaksi nume-
roa. Numero 1 ilmestyi huhtikuussa ja numero 2 joulukuun alkupäivinä ja tuli kotiin 
postin jakamana.

Vappua juhlittiin osallistumalla työväen yhteiselle vappumarssille yhdistyksen lip-
pua kuljettaen, kantajana puheenjohtaja Aki Blom. Yhteinen työväen vappujuhla oli 
marssin jälkeen Jugend-torin puolella, keskustorin laidalla.

Yhdistyksen vappubrunssi tapahtuma pidettiin jo perinteisen tavan mukaan toimis-
ton tiloissa vappumaistiaisia nauttien.

TEAM liiton KESÄPÄIVÄ JUHLARISTEILY oli 23.–24.8. Tallink m/s Baltic 
Queen -laivalla. Siellä oli mukana yhdistyksen jäseniä liiton 120-vuotisen toiminnan 
merkeissä.

Yhteisöjäsenyys Keskusmuseon Ystävät ry:ssä on edelleen jatkunut, ja yhdistys on 
nimennyt edustajan sinne kokouksiin ja tilaisuuksiin. Jäsenmaksu on vaatimaton 15,00 
euroa vuosi. Mainittakoon, että Keskusmuseo Werstaalle on näyttelyihin vapaa pääsy 
ilman pääsymaksua.

Kaunistossa on edelleen ollut kesän aikana vähäistä toimintaa ja mökkivuokraus on 
lähes loppunut.

Muistutuksena vielä, että tilaa Kaunistossa on noin 15 hehtaaria. Vuokrattavia 
mökkejä on 3 ja omistusmökkejä 12 yhdistyksen maalla. Kesäpaikka kuluttaa paljon 
enemmän kun mökkitonttien vuokrat tuottavat. Tie, jäte- ja sähkömaksut sekä vakuu-
tukset ovat käyttöön nähden kustannuksiltaan liian suuret.

Kaunisto ostettiin yhdistykselle 1968. Nyt on tullut aika luopua siitä tarpeettomana, 
kun jäsenistökin näyttää jättäneen sen? Vain mökkitontin vuokranneet näyttävät olevan 
jossain määrin säilyttämisen kannalla.

Tässä on vielä hyvä mainita TEAM liiton edustajan ilmaisema kanta. Kun osaston 
jäsenmaksutulot dramaattisesti vähenevät, niin osaston täytyy miettiä mihin toimintaa 
kohdistetaan? Kokonaisuutta pitää osata katsoa, eikä vain yhtä osaa. Osaston pitäisi 
kiinnittää enemmän huomiota jäsenten edunvalvontaan, eikä siihen kuulu lomakiin- 
teistöjen ja osakkeiden omistaminen.

Viestintäliittokin joutui myymään Virpiniemen virkistysalueen ja useat muut ammat-
tiosastot ovat luopuneet omastaan. Jotkut kirjatyöntekijäin ammattiosastojen kesäpaikat 
ovat parhaillaan myynnissä, niin kuin Kaunistokin.
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TKY:n kevätkokous 16.3.2014 antoi luvan kesäpaikka Kauniston myyntiin. Niinpä 
kesäkuun lopulla TKY:n hallitus on irtisanonut mökkiläisten maanvuokrasopimuksen 
päättymään 31.12.2014. Tilanne voi kuitenkin jatkua niin kauan kuin alue on myymättä. 

Elokuussa Kauniston omistusmökkiläiset lähettivät kirjeen asianajotoimiston väli-
tyksellä TKY:n hallitukselle, koskien maanvuokrasopimuksen irtisanomista ja mökkien 
lunastamista. Syyskuun alussa on kirjeeseen TKY:n hallitus vastannut asian-ajajan väli-
tyksellä. Mökkiläiset voivat halutessaan ostaa Kaunistosta vaikka noin 6 hehtaarin 
alueen ja perustaa oman osakeyhtiön. Näin mökkivuokra-alue säilyisi ja sen kehit-
täminen olisi mahdollista.

Yhdistyksen toiminnassa ei ole oleellista muuta muutosta tapahtunut. Uutena 
toimintona jatkettiin toisen kerran 2.8. järjestettyä sisävesiristeilyä ”kotivesillä” Pyhä-
järvellä.

Yhdistyksen puheenjohtajana toimi Aki Blom (2. vuosi), sihteerinä Seija Lahti (5. 
vuosi), taloudenhoitajana Sami Lahti (4. vuosi). 

Työllisyystilanne on yhdistyksen toiminta alueella ollut kirjapainoyritysten kannalta 
vaihteleva. Ainakin yt-neuvotteluja on käyty graafisissa yrityksissä. Työntekijöiden lo-
mautuksilta ei ole vältytty. 

Yritysten kilpailukyky ja keskinäinen taistelu painotöistä on selkeästi nähtävissä. 
Joillain painoyrityksillä näyttäsi kuitenkin menevän hyvin.

Aamulehteä julkaiseva Alma Media on kunnostautunut 10 päivän lomautuksin 
henkilöä kohti. Yt- neuvotteluiden tuloksena syntyi ratkaisu, jossa henkilöstö sai valita 
vaihtaako lomarahan vapaaksi tai lomautuksen. Yhtiö tavoitteli noin 1,5 miljoonan eu-
ron säästöjä. Lomautukset koskivat lähinnä Aamulehden alkutuotantoa, kirjatyönteki-
jöitä, toimittajia jne. Taisi olla ensi kerta koko Aamulehden historian aikana? 

Forssan Kirjapaino Oy:n yt-neuvottelut alkoivat marraskuun alussa. Forssan Kir-
japaino Oy:llä on painolaitokset Forssassa ja Tampereella. Vuoden 2013 lopulla Tam-
pereelta sai 46 työntekijää tiedon lähteä, jotka poistuivat kevään 2014 aikana. Nyt 
joulukuussa 2014 yt-neuvottelujen päätyttyä irtisanomiset jatkuivat ja Tampereen lai-
tokselta irtisanottiin 28 kirjatyöntekijää. Irtisanomisten lisäksi toistaiseksi lomautetaan 
Tampereelta 25 ja Forssasta 23. Tampereen yksikköön jää reilut 70 kirjatyöntekijää. 

Lisäksi kahdeksan toimihenkilöä Tampereelta ja viisi Forssasta sai tiedon loppu- 
tilistä. Työnantajan mukaan syynä oli mm. yhtiön taloudellinen tilanne. Myös Venäjän 
ruplan arvon putoaminen loppuvuodesta ja venäläisten tilausten väheneminen vaikut-
tivat henkilöstön vähentämiseen.

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 päätöksen 
tekee Finanssivalvonta ja maksu oli 0,5 prosenttia. Jäsenmaksu oli siten1,5 % yhteensä. 
TEAMin 1 %:n jäsenmaksusta ammattiosasto saa toimintaansa 0,15 prosenttia, siis 
myös Tampereen Kirjatyöntekijäin yhdistys. 

Tähän toimintakertomukseen sisältyy lyhennelmä jokaisesta hallituksen kokouk-
sesta ja niissä käsitellyistä asioista. Tavoitteena on välittää jäsenistölle tietoa toimin-
nasta ja hallituksen päätöksistä.
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HALLITUS
Yhdistyksen sääntöjen mukaan hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Toimintaa 

johtaa hallitus, jonka jäsenmäärä on 10 ja toimikausi kaksi kalenterivuotta kerrallaan. 
Hallituksen jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain. Varajäseniä valitaan kuusi yh-
deksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Varajäsenillä on hallituksen kokouksissa läsnäolo- 
ja puheoikeus. Yhdistyksen puheenjohtaja valitaan yhdeksi kalenterivuodeksi kerral-
laan. Sääntöjen mukaan kaikki edellä mainitut valinnat tehdään syyskokouksessa niistä 
ehdokkaista, jotka ehdokasasettelukokous on asettanut.

Hallitus kokoontui päättämään asioista kertomusvuoden aikana 12 kertaa ja pykäliä 
merkittiin pöytäkirjoihin vuoden aikana 153.

Hallitukseen kuuluivat varsinaisina jäseninä, suluissa osallistuminen kokouksiin: 
Niko Haapala (4), Terhi Kuusoja (11), Sami Lahti (11), Seija Lahti, sihteeri (12), 

Kari Lintunen (9), Jukka Nylund (9), Johanna Puro (11), Minna Kivinen (9), Marko 
Lähteenmäki (9) ja Riku Saarela (5). 

Varajäseninä ovat olleet: Janne Lehtelä (0), Niklas Kivioja (4), Virpi Harju (0), Tomi 
Minetti (11), Pekka Pitkänen (12) ja Markku Kannisto (9).  

Puhetta hallituksen kokouksissa johti syyskokouksessa vuonna 2013 valittu puheen-
johtaja Aki Blom.

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

JÄSENKOKOUKSET
Sääntömääräinen kevätkokous 16.3.2014

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

ja Lahti. Paikalla oli 31 jäsentä ja alustajana oli TEAM liiton järjestöpäällikkö Merja 
Rinne. 

Kuultiin 24.11.2013 pidetyn syyskokouksen pöytäkirjantarkastajien hyväksyvä lau-
sunto. Kevätkokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tuula Kallio ja Kari Lintunen.

Hyväksyttiin vuoden 2013 toimintakertomus. 
Kuultiin taloudenhoitajan Sami Lahden esittelemä tilikertomus ja tilinpäätös vuodel-

ta 2013, sekä tilintarkastajien vastuuvapauttava puoltava lausunto. Vahvistettiin vuoden 
2013 tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille. 

Kevätkokouksessa päätettiin Kauniston myynnin luvasta, tietenkin äänestämällä.  
Jäsenäänestyksen tulos oli 12 kyllä ja 8 ei ääntä.  

TEAM:n järjestöpäällikkö Merja Rinne kertoi alustuksessaan TEAMin graafisen alan 
ajankohtaisista aiheista mm. liiton työtä tekevien jäsenten järjestäytymisestä. Hän ker-
toi mitä eroa on yksityisellä (YTK) ja ammattiliiton työttömyyskassalla. Merja Rinne 
kertoi, että TEAM:llä on juhlavuosi. Liitto täyttää 120 vuotta ja sen kunniaksi avataan 
29.4. Työväenmuseo Werstaalla näyttely ja 22.8. Helsingin työväentalolla on pääjuhla 
ja 23.–24.8. juhlaristeily Helsingistä Tallinnaan. Hän kertoi myös, että vuosi 2015 on 
liittokokousvuosi ja sen järjestelyt ovat alkaneet. Liittokokousedustajat valitaan vaaleil-
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la. Valtakunnallisia vaalipiirejä on 13 ja vaalit käydään netti, uurna tai postivaalina. 
Osaston syyskokous päättää järjestääkö uurnavaalin posti- ja nettiäänestyksen lisäksi.

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

Ehdokasasettelukokous 1.10.2014
Kokouksen puheenjohtajana toimi Aki Blom ja sihteerinä Seija Lahti. Paikalla oli 

kahdeksan yhdistyksen jäsentä. Kuultiin kevätkokouksen pöytäkirjantarkastajien lau-
sunto ja hyväksyttiin kevätkokouksen pöytäkirja. Tämän kokouksen pöytäkirjantar-
kastajiksi valittiin Martti Höglund ja Terhi Kuusoja.

Asetettiin puheenjohtajaehdokkaiksi vuodelle 2015 Aki Blom. Asetettiin erovuo-
roisten tilalle ehdokkaiksi hallituksen varsinaisiksi jäseniksi toimikaudelle 2015–2016 
seuraavat viisi henkilöä Terhi Kuusoja, Janne Lehtelä, Jukka Nylund, Pekka Pitkänen 
ja Markku Kannisto. Asetettiin varajäseniksi vuodelle 2015 Tommi Savolainen, Tuomo 
Jokinen, Niklas Kivioja, Marko Lähteenmäki, Pekka Pitkänen  ja Tomi Minetti. 

Asetettiin ehdokkaat vuodelle 2015 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 2.11.2014
Kokouksen puheenjohtajana toimi Aki Blom ja sihteerinä Seija Lahti. Paikalla oli 23 

yhdistyksen jäsentä ja Teollisuusalojen ammattiliiton (TEAM:n) neuvottelupäällikkö 
Irene Hämäläinen.

Kuultiin ehdokasasettelukokouksen pöytäkirjantarkastajien hyväksyvä lausunto. 
Syyskokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Martti Höglund ja Terhi Kuusoja. 

Valittiin puheenjohtajaksi vuodelle 2015 ehdokasasettelukokouksen asettamana Aki 
Blom.

Valittiin hallituksen varsinaisiksi jäseniksi viiden erovuoroisen tilalle toimikaudeksi 
2015–2016 ehdokasasettelukokouksen asettamat Terhi Kuusoja, Janne Lehtelä, Jukka 
Nylund, Pekka Pitkänen ja Markku Kannisto. Hallituksen varajäseniksi vuodelle 2015 
valittiin ehdokaskokouksen asettamat ehdokkaat Tommi Savolainen, Tuomo Jokinen, 
Niklas Kivioja, Marko Lähteenmäki, Pekka Pitkänen ja Tomi Minetti. Yhdistyksen 
toiminnantarkastajiksi vuodelle 2015 valittiin Jouko Hyytinen ja ulkopuolisena Markku 
Laakso (HTM), varatoiminnantarkastajiksi valittiin Reino Niemi (Jouko Hyytisen vara) 
ja Tapani Tauriainen (Markku Laakson vara). 

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2015. 
Kokouksessa hyväksyttiin hallituksen toimihenkilöiden palkkiot ja kulukorvaukset 

vuodelle 2015. Kuultiin taloudenhoitajan esittelemänä talousarvio vuodelle 2015 ja hy-
väksyttiin se esitetyssä muodossa. 

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

TEAM neuvottelupäällikkö Irene Hämäläinen sanoi, että viestinnän alalla joka 
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puolella käydään yt-neuvotteluja, ja on koko TEAM:n ajan ollut yt-neuvotteluja. Vies-
tinnän alan työpaikat vähenevät kokoajan, enää on reilut 30 000 jäsentä.

TKY:n jäsenmäärä on yli 1400 jäsentä ja niistä työssäkäyvien osuus 708 jäsentä. 
Edunvalvonta toiminto on edelleen ammattiyhdistyksen tärkein tehtävä. Lamasta ei olla 
vielä selvitty. Lehtitilaukset ovat kallistuneet ja tilausmäärät pienentyneet, yhtenä syynä 
lehtivero. Painotaloja on tällä hetkellä 33, mutta on ennustettu, että 5–7 vuoden kuluttua 
painotaloja olisi enää 10–12 jäljellä. Isoissa painotaloissa sanomalehtityön ohella voi  
tehdä siviilipainotyötä, totesi Irene. Graafisen teollisuuden työt on kamppailua ja kil-
pailu vääristyy, kun tehdään alhaisia tarjouksia eikä saada tehdystä työstä katetta. Digi-
painoja on siirtynyt PAM:n piiriin, mikä on jäsenten kannalta huono asia, sanoi Irene.

Uudesta työehtosopimuksesta hän kertoi, että yksi huomattava muutos on tyly-päi- 
vien muuttuminen tasoitusvapaiksi. Työaikamuutoksista on paikallisesti neuvoteltava ja 
siitä on työaikaopas. Irene kertoi, että TEAM:n liittokokous on 3.–5.6.2015 Helsingissä, 
Paasitornissa. Valtuusto esittää marraskuun kokouksessa puheenjohtajaehdokkaan tai eh-
dokkaat. Liittokokousedustajat valitaan suhteellisella vaalitavalla ja vaalipiirejä on 13. 

Lopuksi Irene kertoi, että TEAM liitto käy kampanjaa YTK kassaa (Loimaan kassa) 
vastaan ja tarjoaa jokaiselle jäsenelle joka siirtyy YTK:sta TEAM:n työttömyyskassaan 
YTK:n vuosimaksun takaisin.

Kokouksen jälkeen Irenen Hämäläinen tarjosi TEAM:n 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 1/1.12.2013
Hallitus piti vuoden 2013järjestäytymiskokouksen jo vuoden 2012 joulukuussa. 
Vuodeksi 2014 hallitus valitsi varapuheenjohtajaksi Terhi Kuusoja, 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 nettisivujen päivittäjäksi Minna Kivinen. 

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

Kauniston isäntä päätettiin valita myöhemmin ja Kauniston tiehoitokuntaan valit-
tiin Sami Lahti. Päätettiin myös tarvittavista jaostoista ja valittiin TKY:n edustajat yh-
teistyökokouksiin.

Hallituksen kokous 2/12.1.2014
Pidettiin vuoden 2014 ensimmäinen varsinainen hallituksen kokous. Tampereen 

Painajien kerholle myönnettiin anomuksen perusteella vuoden 2014 toiminta-avustus. 
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Hyväksyttiin taloudenhoitajan esittämät tilitapahtumat sekä muut talousasiat. Ta-
loudenhoitaja esitteli vuoden 2013 tilinpäätöksen ja lupasi tarkistaa muutaman asian 
seuraavaan kokoukseen. Hallituksen jäsenet hyväksyivät sen sekä allekirjoittivat tilin-
päätöksen.

Kauniston isännäksi valittiin vuodeksi 2014 Jaakko Rouhiainen. Jatkettiin keskuste-
lua Kauniston myyntiin liittyvistä asioista. Päätettiin esittää TKY:n kevätkokoukselle, 
että se päättäisi antaa  Kauniston myyntiin luvan.

Päätettiin myös järjestää sisävesiristeily jäsenille 2. elokuuta Hopealinjan uudella 
laivalla. 

TKY:n luottamusmiehen johdolla kuultiin työpaikkakuulumisia sekä kirjattiin kuul-
luksi TEAM liiton tapahtumakalenteri vuodelle 2014 ja muut saapuneet kirjeet.

Hyväksyttiin uusi oppilasjäsen.

Hallituksen kokous 3/23.2.2014
Taloudenhoitaja Sami Lahti esitteli yhdistyksen vuoden 2013 korjatun tilinpäätöksen 

hallitukselle. Hallituksen jäsenet hyväksyivät tilinpäätöksen esitettäväksi kevätkokouk-
selle. 

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

Opintosihteeri Tomi Minetti kertoi, että oli vahvistanut varauksen sisävesiristeilylle 
2. elokuuta jäsenille Hopealinja m/s Silver Sky laivalle 50 henkilölle. 

Puheenjohtaja Aki Blom kertoi TEAM:n viestintäalan tes-jaoston kokouksesta ja 
siellä käsitellyistä tes-esityksistä. Kuultiin myös työpaikkakuulumiset kahdeksalta 
työpaikalta sekä liiton kirjeet ja muut kirjeet ja sähköpostit.

Hyväksyttiin uusi jäsen ja oppilasjäsen.
Kokouksen lopuksi puheenjohtaja muistutti, että jos kevätkokouksessa äänestetään 

Kauniston myynnin luvasta, niin hallituksen jäsenet äänestävät myynnin luvan puoles-
ta, koska ei ole eriäviä mielipiteitä hallituksen pöytäkirjoissa.

Hallituksen kokous 4/6.4.2014
TKY:n Kirjallisuuskerho, Kirjatyöntekijäin Veteraanikerho ja Kirjatyöntekijäin Kala- 

kerho anoivat vuosittaista toiminta-avustusta vuodelle 2014. Päätettiin myöntää toimin-
tasuunnitelman mukaiset toiminta-avustukset.

Hyväksyttiin taloudenhoitajan esittämät tilitapahtumat ja muut talousasiat.
Opintosihteeri Tomi Minetti kertoi, että TEAM:n kesäpäivät juhlaristeily on 23.–

24.8.2014 Tallink Europalla Tallinnaan. Hän on varannut risteilylle 10 4B hyttiä à 69,00 
euroa/hlö, joka sisältää ruokailun. Yhdistys on varannut linja-auton kuljetusta varten 
Helsinkiin. Päätettiin risteilyn omavastuu osuudeksi 30 euroa/hlö.

Pääluottamusmies Marko Lähteenmäki kertoi kuulumisia TEAMin järjestämiltä 
ajankohtaispäiviltä 29.–30.3. Aulangolta, jotka olivat pääluottamusmiehille, puheen- 
johtajille, sihteereille ja taloudenhoitajille. TEAMin järjestämä vaalikoulutus pääluotta-
musmiehille 9.4. Tampereella Ilveksessä. Kuulimme työpaikkakuulumisia kahdeksasta 
työpaikasta. 
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Keskusteltiin TEAM:n liiton 120-vuotis juhlavuoden tapahtumista. Esimerkiksi Kut-
su Intiim -lehdessä TEAMin jäsenille 28.4.2014 juhlanäyttelyyn ”Töissä tehtaalla” ava-
jaiset Työväenmuseo Werstaalla, sekä  kesäpäivät juhlaristeilynä Tallinnaan 23.–24.8. 

Kuultiin liiton sähköpostit ja muut saapuneet kirjeet ja sähköpostit. 
Päätettiin, että Kirjake lehti ilmestyy ennen Vappua sekä vappubrunssin järjestelyistä 

toimistotiloihin.
Yhdistys päätti ottaa TEAMin Yhdistysavain nettisivut käyttöön ja yhdyshenkilöiksi 

nimettiin Minna Kivinen ja Sami Lahti.

Hallituksen kokous 5/18.5.2014
TKY:n lippu on lainassa Työväenmuseo Werstaalla TEAMin 120-vuotisjuhlanäyt-

telyssä. (Lippu on kopio) 
Hyväksyttiin taloudenhoitajan esittämät tilitapahtumat sekä muut talousasiat. 
Opintosihteeri kertoi Vappuun kuuluvien asioiden menneen mukavasti ja brunssilla 

oli käynyt viitisenkymmentä jäsentä perheineen. Työpaikkailmoitukset täytyy laittaa 
molemmista risteilyistä. VKL järjestää pääluottamusmiehille koulutusta aiheesta Uusi 
työaikalaki, johon työnantajan pitää luottamusmies ilmoittaa.

Päätettiin, että Niklas Kivioja ja Riku Saarela hoitaa yhdessä nuorisoasiamiehen teh-
täviä, ja järjestävät jotain nuorisolle syksyllä.

Keskusteltiin ja ihmeteltiin vuosiloman tulkintaa työehtosopimuksessa. Työpaikka-
kuulumisia kuultiin kahdeksalta työpaikalta. 

Keskusteltiin Kaunistoon kuuluvista asioista, ja päätettiin, että puheenjohtaja ja ta-
loudenhoitaja menevät maanomistusasioita hoitavan  lakimiehen puheille ja selvittävät 
TKY:n Kauniston vuokrasopimuksien sisällöt.

TKY:n uudet nettisivut käyttöön samalla nettiosoitteella ja Kirjake oli ilmestynyt 
ennen Vappua.

Hallituksen kokous 6/15.6.2014
Hyväksyttiin taloudenhoitajan esittämät tilitapahtumat ja muut talousasiat.
Opintosihteeri Tomi Minetti kertoi, että TEAMin juhlaristeilylle on ilmoitettu 31 

henkilöä. Bussiin otetaan muita TEAMin jäseniä yhdistyksen ulkopuolelta 25 euroa/
henkilö. Minetti oli ollut kirjatyöntekijöiden työaikauudistus koulutuksessa.

Pääluottamusmiehellä ei ollut mitään uutta kerrottavaa. Työpaikkakuulumisia kuul-
tiin kuudelta eri työpaikalta.

Uusia jäseniä hyväksyttiin kaksi ja oppilasjäseniä 19 sekä tiedoksi merkittiin liiton 
myöntämät vapaajäsenyydet, toiseen järjestöyksikköön siirtyneet ja liitosta eronneet. 

Kaunisto asioissa oli, että Kari Salmisen mökille olisi ollut ostaja, mutta mökin 
vuokrasopimusta ei siirretä alueen myyntiaikeiden vuoksi. Puheenjohtaja ja talouden-
hoitaja olivat käyneet lakimies Markku Lehtolan toimistossa selvittämässä Kauniston 
vuokrasopimukset. Keskusteltiin edellisen vuoden myyntitarjouksista ja lakimies Leh-
tolan ehdotuksista. Päätettiin lähettää Kauniston vuokrasopimuksien irtisanomiset kir-
jallisena asianomaisille.

Ei ollut ilmoitusasioita eikä saapuneita kirjeitä.
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Hallituksen kokous 7/13.7.2014
Pidettiin hallituksen ylimääräinen kokous koskien Kaunistoa.
Käytiin Kauniston myynnin lupaa käsittelevät pöytäkirjapykälät läpi. Käsiteltiin ja 

käytiin läpi kaikki sähköpostit, jotka liittyivät Kauniston myyntiasiaan. 
Käytiin läpi Tampereen Kirjatyöntekijäin Yhdistys ry:n säännöistä muutamia koh-

tia. Keskusteltiin sääntöihin liittyvistä asioista ja kokouksien päätöksistä. Yhdistyksen 
pöytäkirjoihin kirjataan päätökset, ei keskusteluja.

Puheenjohtaja oli lähettänyt, kesäkuun lopulla, asianomaisille Kauniston vuokralai-
sille, Kauniston mökkitonttien vuokrasopimuksen irtisanomisen kirjallisena. Vuokra-
sopimus päättyy 31.12.2014.

Keskusteltiin Kauniston mökkiläisten vuokrasopimuksien irtisanomisen johdosta 
tulleista viesteistä ja sähköposteista.

Päätettiin pitää Kauniston mökkiläisille keskustelutilaisuus TKY:n toimistolla 
7.9.2014. Päätettiin lähettää Kauniston mökkiläisille tiedotus, että mökkiläisiä ei olla 
häätämässä vaan tilanne jatkuu entisellään niin kauan kuin Kaunisto on myymättä.

Hallituksen kokous 8/10.8.2014
Hyväksyttiin taloudenhoitajan esittämät tilitapahtumat ja muut talousasiat.
Jäsenille järjestetty sisävesiristeily Pyhäjärvelle 2.8. olikin Tammerkoski laivalla,  

koska uusi laiva oli vielä tulossa matkalla Tampereelle Sastamalassa. Osallistujia oli 44 
henkilöä.

Työpaikkakuulumisia ei ollut, koska luottamushenkilöt olivat olleet lomilla. 
Käytiin läpi sähköposteja, jotka liittyivät Kauniston myyntiasiaan. Päätettiin antaa 

Kauniston myyntitoimeksianto tarjouskauppana HUOM! Pirkanmaan Laatuvälitys  
Oy:lle. Kauniston omistusmökkiläiset voivat halutessaan ostaa kuuden hehtaarin alueen 
osakeyhtiökseen. Päätettiin, että Kirjake ilmestyy ennen joulua ja Lehtityöryhmän ko-
kous on 29.9.2014.

Hallituksen kokous 9/7.9.2014
Hyväksyttiin taloudenhoitajan esittämät tilitapahtumat ja muut talousasiat.
Opintosihteeri kertoi, että TEAMin kesäpäiväristeily meni oikein hyvin, vaikka laiva 

oli vaihtunut Europasta Tallink Queeniin. Tampere–Forssa–Hämeenlinna viestintäalan 
koulutusviikonlopun järjestelyä, joka siirtyy lokakuulle, hoitaa Hämeenlinnan osasto.

Pääluottamusmies kertoi työaikauudistussopimuksesta, josta myös keskusteltiin. 
Työpaikkakuulumisia kuultiin seitsemältä työpaikalta. 

Jäsenasioissa hyväksyttiin yksi oppilasjäsen ja todettiin, että liiton jäsenrekisterin 
mukaan maksavia jäseniä yhdistyksessä on 733 ja muita jäseniä 740.

Kauniston myynti-ilmoitus on ja näkyy HUOM! Pirkanmaan Laatuvälitys Oy:n mai-
nonnassa. Käsiteltiin Kauniston mökkiläisten Asianajotoimiston Suojanen & Alanen 
Oy:n välityksellä lähettämää kirjettä hallitukselle. TKY:n asiaa hoitavan asianajajan 
Markku Lehtolan välityksellä vastattiin kirjeeseen. Käsiteltiin Juhani Kestilän lähet-
tämää kirjettä mökin lunastamisesta ja todettiin, että tähän hallitus tässä vaiheessa ei 
voi vielä vastata.
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Kuultiin TEAM liiton kirjeet, muun muassa TEAM:n Liittokokousvaalikoulutukset 
2014 ja sähköpostit. 

Kokouksen jälkeen oli keskustelutilaisuus Kauniston mökkiläisten kanssa.

Hallituksen kokous 10/26.10.2014
Hyväksyttiin taloudenhoitajan esittämät tilitapahtumat ja muut talousasiat. Päätet-

tiin, että lehtiseteliedut pidetään ennallaan.
Opintosihteeri kertoi, että Tampere, Forssa ja Hämeenlinna koulutusviikonloppu on 

peruttu tältä vuodelta.
Pääluottamusmies kertoi, jos uudet työaikamääräykset otetaan käyttöön, niin vas-

taavasti kompensaatioista täytyy sopia. Näistä myös keskusteltiin. Työpaikkakuulumi-
sia kuultiin seitsemältä työpaikalta. 

Kuultiin Kauniston mökkiläisten avoin kirje hallituksen jäsenille (päivätty 24.9.2014). 
Kuultiin HUOM! Pirkanmaan Laatuvälitys Oy:n Kai Lassilan välittämä ostotarjous 
Kaunistosta, mutta hallitus ei hyväksynyt ostotarjousta, eikä tehnyt vastatarjousta.  
Kuultiin muistio Muistio 7.9.2014 hallituksen ja Kauniston omistusmökkiläisten kes-
kustelutilaisuudesta.

Päätettiin järjestää joulukahvit ja TEAM liiton 120-vuotisjuhlakahvit 10. joulukuuta 
toimistolla.

Hyväksyttiin uusia jäseniä kaksi ja oppilasjäseniä kaksi. Kuultiin liiton kirjeet, muun 
muassa TEAM:n Talvipäivät 7.–8.3.2015 Holiday Club Katinkullassa, Vuokatissa. 
Päätettiin, että Kari Lintunen toimii yhteyshenkilönä tarvittaessa.

Taloudenhoitaja esitteli talousarvion vuodelle 2015, joka oli alijäämäinen. Hyväk-
syttiin esitettäväksi syyskokoukselle. 

Hyväksyttiin sääntömääräisen syyskokouksen asialista ja toimintasuunnitelma vuo-
delle 2015. Kirjake ilmestyy marras–joulukuun vaihteessa, Minna Kivinen lähettää  
pdf:t painoon 24.11.

Hallituksen kokous 11/9.11.2014
Pidettiin hallituksen ylimääräinen kokous, asiana Edustajakokousedustajien uur-

navaalin järjestäminen. Syyskokouksessa päätettiin, että hallitus järjestää TEAM:n liitto- 
kokousedustajien uurnavaalin ja TKY:n hallitus valitsee vaalitoimikunnan ja vaalita-
van. Valittiin vaalitoimikunnan puheenjohtajaksi Kari Lintunen ja vaalitoimikunnan 
jäseniksi Marko Lähteenmäki, Tomi Minetti, Jukka Nylund, Markku Kannisto, Aki 
Blom ja Minna Kivinen.

Hallituksen kokous 12/7.12.2014
Vuoden viimeisessä kokouksessa hyväksyttiin kaksi pöytäkirjaa 26.10. ja 9.11. ko-

kouksista.
Opintosihteeri kertoi, että kolmen osaston koulutusviikonloppu järjestetään ensi vuon-

na ja kutsutaan muitakin osastoja mukaan esimerkiksi Jyväskylän osasto. Opintosihteeri 
esitti, että jos sisävesiristeily järjestetään ensi kesänä, niin varaukset on tehtävä mahdol-
lisimman pian. Päätettiin, että sisävesiristeily järjestetään ensi kesänä elokuun alussa.
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Pääluottamusmiehen johdolla keskusteltiin jälleen uusista työaikamääräyksistä. 
Työpaikkakuulumisia kuultiin seitsemältä työpaikalta.

Hyväksyttiin kuusi uutta jäsentä ja oppilasjäseniä viisikymmentäyksi. Merkittiin 
tiedoksi TKY:stä toiseen järjestöyksikköön siirtyneet, liitosta eronneet sekä liiton 
myöntämät vapaajäsenyydet.

Kaunistosta tuli toinen ostotarjous, jota hallitus ei hyväksynyt. Asianajotoimisto 
Suojanen & Alanen Oy oli lähettänyt mökkiläisten mökkien lunastusvaatimuskirjeen 
14.11.2014. Yhdistyksen asianajaja Markku Lehtola oli tehnyt vastineen kirjeeseen. 
Hallitus esitti, että mökkiläisillä on mahdollisuus maapohjan ostoon.

Kuultiin TEAM liiton saapuneet kirjeet, muun muassa Jäsenmaksupalaute ja jäsen-
luettelo. TEAM liiton talvipäivät ovat 7.–8.3.2015 Holiday Club Katinkullassa, Vuoka-
tissa. Päätettiin, että TKY maksaa jäsenten osallistumismaksun kuitteja vastaan. Ma-
joituksen ja matkakulut jäsenet kustantavat itse.

Kari Lintunen kertoi, että TKY:n keilaajat hävisivät Faktoreille Keilahallissa 
24.11.2014 pidetyssä kisassa.

HALLITUKSEN TEHTÄVÄNJAKO
Puheenjohtajana on toiminut Aki Blom. Hallituksen keskuudestaan valitsemina on 
ollut varapuheenjohtajana Terhi Kuusoja, 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 ovat kuuluneet puheenjohtaja Aki Blom, varapuheenjohtaja Terhi 
Kuusoja, sihteeri Seija Lahti, taloudenhoitaja Sami Lahti, opintosihteeri Tomi Minetti 
ja pääluottamusmies Marko Lähteenmäki.
Nuorisoasiamiehinä on nimetty 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.
Kauniston isäntänä on toiminut Jaakko Rouhiainen. 
Kaunisto jaosto: Sami Lahti, Tomi Minetti, Aki Blom, Marko Lähteenmäki, Sami 
Lahti ja Markku Kannisto. 
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Varsinaisina toiminnantarkastajina vuonna 2014 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 ja Sami Lahti. 
Keilailujaoston vetäjänä on toiminut Silja Levonen.

EDUSTAJAT ERI YHTEISÖISSÄ
SAK:n Tampereen paikallisjärjestön hallitus: Johanna Puro ja varalla Aki Blom.
SAK:n Tampereen paikallisjärjestön edustajisto: Kari Lintunen, Sami Lahti, Tomi 
Minetti, Pekka Pitkänen ja Jukka Nylund.
Työväenmuseon Ystävät ry: Johanna Puro.
TKY:n Faktorien ja Pirkanmaan Journalistien yhteistyöjaosto: TKY:tä kokouk-
sissa edustavat Aki Blom, Terhi Kuusoja ja Seija Lahti.
As. Oy Satakunnankatu 19–21 yhtiökokous: Sami Lahti.
Kauniston tiehoitokunta: Sami Lahti TKY:n edustajana, varalla Aki Blom ja kaikki 
omistusmökkiläiset omina edustajinaan.

TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITON TEHTÄVISSÄ
Teollisuusalojen ammattiliiton TEAM:n valtuustoon, sekä TEAM:n työttömyyskas-

san valtuustoon kuuluvat Terhi Kuusoja ja Marko Lähteenmäki.
Työttömyyskassan hallituksessa on ollut Jouko Harju.

TOIMISTO
Toimintavuoden aikana on toimistopäivystystä hoidettu keskiviikkoisin klo 13.00 

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

Pääluottamusmiehiä  
Ahaa Sivunvalmistus Oy Lintunen Kari 
Alma Manu Oy Korhonen Hannu
Eräsalon Kirjapaino Oy  Airosto Jorma
Forssan Kirjapaino Oy  Blom Aki
Hämeen Kirjapaino Oy Minetti Tomi
Kirjapaino Hermes Oy Svensk Markku
Kirjapaino Öhrling Ky  Kiiltomäki Teemu
Painotalo Ky Esko Ahtee Tuulio Anneli, yhdyshenkilö
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 Joenpolvi Jorma
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Ahola Matti E
Anttila Simo K
Isaksson Holger O
Jauhiainen Anja
Järvinen Siiri
Kangasmäki Maire
Kovanen Heikki Ilmari
Kuusela Seppo
Kuusi Erkki O
Lajunen Ritva A
Lehto Erkki Elis
Lignell Irja

VUONNA 2014  
AJASTA IÄISYYTEEN SIIRTYNEET

Pois aurinko painui, lankesi ilta, 
jäi taivahan rannalle säihkyvä silta, 
mut kaukaa korven tummuvan yöstä, 
soi laulu ihmisen työstä.

(Eino Leino)

Kertomusvuoden aikana on tietoon tullut 
seuraavien jäsenten poismeno: 

Tiedot on saatu liitosta ja ne tulevat sinne Väestörekisteristä pitkähköllä 
viiveellä. Omaiset voivat ilmoittaa yhdistykselle kuolleen omaisensa  
(yhdistyksen jäsenen) nimen toimistoaikana puh. 03-223 7774 ja saada näin 
nimen toimintakertomukseen.

Liukkonen Elisa
Mattila Armas
Mäensuu Tauno
Mäkilä Kerttu
Mäkinen Mauno Olavi
Palonen Pauli Kalervo
Tamminen Helvi K
Tervahauta Seppo I
Wahlsten Maija-Liisa
Vesasto Helena
Vuori Silja K
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Kunniapuheenjohtaja on kuollut
Erkki Elis Lehto kuoli 11.4.2014. 

Hänet siunattiin viimeiselle matkalle 
Kalevankankaan isossa kappelissa per-
jantaina 2.5.2014 omaisten ja läheisten 
läsnä ollessa.

Erkki oli syntynyt 25.11.1920 Ah-
laisissa. Käsinlatojaopin hän suoritti 
Turussa, ja tuli sieltä 1950 Tampereelle. 
Hän sai työpaikan Aamulehden lehti-
latomosta, toimien mm. Aamulehden 
sivujen taittajana ja joitain vuosia luot-
tamusmiehenä. Työpaikassaan hän 
pysyi ja oli lopun työuraansa eläkkeelle 
jäämiseensä saakka. 

Ammattiyhdistys asiat olivat 
hänelle tärkeät jo Turun ajoilta. Tampereen Kirjatyöntekijäin yhdistyksen 
toimintaan hän osallistui toimikunnan jäsenenä vuodesta 1952 alkaen. 
Toimikunnan jäsen aikanaan hän oli 4 vuotta yhdistyksen varapuheenjohta-
jana. Sitten 21.2.1960 hänet valittiin puheenjohtajaksi, jota kesti 13 vuotta. 
Vuonna 1982 hänet nimettiin Tampereen Kirjatyöntekijäin yhdistyksen 
kunniajäseneksi. Vuonna 2002 yhdistyksen pitämässä 110-vuotisjuhlassa 
nimettiin Erkki Lehto kunniapuheenjohtajaksi. 

Poliittiselta kannaltaan Erkki oli sosialidemokraatti ja puolueen jäsen 
ja esiintyi julkisesti demarina. Tampereen Kirjatyöntekijäin Sos.dem. 
kerho perustettiin 22.3.1964, silloin Erkki oli mukana aktiivisesti perus-
tajajäsenenä. Vuosina 1974–1981 hän johti kerhon toimintaa puheenjohta-
jana.

Vuosina 1962–1977 Kirjatyöntekijäin liiton liittotoimikunnan jäsenenä 
Erkki oli 16 vuotta, josta 2 vuotta varapuheenjohtajana. Erkki Lehto oli 
myös Kirjatyöntekijäin liiton kunniajäsen. Vuonna 1987 hänet valittiin 
Kirjatyöntekijäin liiton veteraanijaostoon.

Erkki Lehto oli TKY:n Veteraanit perustajajäsen, koska johti puheenjoh-
tajana 16.1.1971 keskustelutilaisuutta joka johti seuraavassa palaverissa 
Veteraanit perustamiseen. Nimeksi tuli Veteraanit. 1986 Erkki valittiin 
Veteraanien varapuheenjohtajaksi ja 1987 puheenjohtajaksi, jossa toimi 
14 vuotta. Hän osallistui veteraanien toimintaan aktiivisesti vielä yli 93 
vuoden ikäisenä, lähes elämänsä viimeisinä kuukausina. UL



HUOMION OSOITUKSET
Yhdistyksen kunniapuheenjohtaja Erkki Lehto kuoli 11.4.2014. Erkki Lehdon pieni- 

muotoinen siunaustilaisuus pidettiin 2. päivä toukokuuta Kalevankankaan Isossa kap-
pelissa. Yhdistyksen suruvalittelun veivät varapuheenjohtaja Terhi Kuusoja ja kunnia-
jäsen Usko Lahti.

Yhdistyksen entinen pitkäai-
kainen taloudenhoitaja ja nykyi-
nen toiminnantarkastaja Jouko 
Hyytinen täytti 70 vuotta 17. 
lokakuuta. Yhdistys muisti häntä 
maljakolla ja pienellä lahjalla.

Kuvassa Jouko ja nykyinen ta-
loudenhoitaja Sami Lahti (oik.).

KUNNIAJÄSENET
Yhdistyksen kunniajäseninä ovat seuraavat henkilöt: Annikki Häkkinen, Raimo 

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

JÄSENISTÖ
Yhdistyksen jäsenmäärä väheni vain 4 henkilöä edellisvuoteen verrattuna, mutta 

maksavien osuus pieneni 63:lla, eläkeläisten ja oppilasjäsenten lisääntyessä.
Jäsenistöä vuodenvaihteessa oli 1469, joista normaalijäseniä 670, eläkeläisiä 644 

opiskelijajäseniä 141 ja vapaajäseniä töissä 14. Vuoden lopussa työttömiä oli 37.
Tampereen lisäksi jäseniä on mm. lähikunnista Pirkkala, Ylöjärvi, Lempäälä, No-

kia, Kangasala, Valkeakoski, Sastamala ja Toijala.

TALOUS
Vuonna 2014 jäsenmaksupalaute pieneni entisestään, eikä olisi riittänyt menoihin. 

Kuitenkin parempina vuosina kertyneen varallisuuden tuotto oli odotuksia parempi, jo-
ten tilinpäätös oli hieman voitollinen.

KAUNISTO
Yhdistyksen virkistys- ja vapaa-ajanviettopaikka Kaunisto on ollut vähäisellä käytöl-

lä edelleen. Vuokramökkien läheisyydessä on kelopirtti ja grillauskatos, sekä rannassa 
sauna ja vene yhteiskäytössä. Kaunistossa on myös kaksitoista jäsenten omistusmök-
kiä yhdistyksen vuokratontilla. Omistusmökkiläisten vuokrasopimukset irtisanottiin 
vuoden 2014 loppuun, koska jäsenkokouksen päätöksellä Kaunisto laitettiin myyntiin. 
Kauniston isäntänä toimi Jaakko Rouhiainen.
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MUU JÄSENTOIMINTA
8.–9.3.2014 Rauhalahdessa, Kuopiossa oli TEAM:n Talvipäivät. Päivät olivat 

perinteiset ulkoilu- ja liikuntahenkiset jäsen tapaamisineen. Siellä oli tarjolla kaiken-
ikäisille jäsenille ohjelmaa ja osallistumista. Talvipäivien yhteydessä keilattiin liiton 
keilailumestaruuskilpailut.

28.4.2014 oli TEAM:n juhlanäyttelyn ”Töissä tehtaalla” avajaiset Työväenmuseo 
Werstaalla. Näyttely oli avoinna 29.4.–26.10.2014 välisen ajan Työväenmuseo Wers-
taalla.

1.5.2014 Vappumarssille sekä Keskustorin vappujuhlaan osallistui myös jäsenistöä. 
Vappumarssilla TKY:n lippua kantoi puheenjohtaja Aki Blom. Vappupäivänä toimis-
tolla järjestettiin jäsenistölle perheineen Vappubrunssi, paikalla kävi kohtalaisesti väkeä 
nauttimassa pöydän antimista ja tapaamassa tuttuja.

Valkeakosken Työväen musiikkitapahtuma oli 24.–27.7. 2014. SAK:n paikallis-
järjestö teki matkan 26.7.2014 musiikkitapahtumaan bussilla, jossa kuljetus jäsenille 
oli ilmainen. TEAM:n jäsentapaaminen oli tapahtumassa 26.7. Työväen iltamat Kirjas-
lammen lavalla.

Porissa TEAM:n järjestämä jäsentilaisuus oli 16.7.2014 Suomi Areenan pihalla. Lii-
ton yleisötapahtuma oli 17.7. Satakunta vuotta TEAM-teollisuutta kauppakeskus Be-
POPissaja, sekä TEAM teltta oli kansalaistorilla16.–18.7.

2.8.2014 TKY:n jäsenistö teki sisävesiristeilyn Pyhäjärvelle m/s Tammerkoski -lai-
valla, osallistujia oli 44 henkilöä.

30.8.2014 oli Työväen Kirjallisuuden päivät Työväenmuseo Werstaalla, johon osal-
listui yhdistyksen jäseniä.

TEAM liiton 120-vuotisjuhlavastaanotto oli 22.8. kello 14.00–17.00 Paasitornissa, 
Helsingissä. 

23.–24.8.2014 oli TEAM kesäpäivät, jotka  järjestettiin TEAM 120-vuotisjuhlaris-
teilyllä Tallinnaan Baltic Queenilla. TKY:n jäseniä osallistui kesäpäiville.

10.12.2014 yhdistys tarjosi jäsenilleen joulukahvit 
ja TEAM liiton 120-vuotiskakkukahvit toimiston ti-
loissa.
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KERHOJEN TOIMINTA

Tampereen Painajainkerho

Painajainkerhon vuosi avattiin jäsenkokouksella helmikuussa. Paikalle saapui tois-
takymmentä kerholaista. Kokouksessa siunattiin toimintakertomus ja tilit vuosiko-
koukselle esitettäviksi, päätettiin vuosikokouspäivä ja suunniteltiin tulevaa toimintaa, 
virvokkeiden kera.

Maaliskuun lopussa oli vuosikokous johon osallistui 11 jäsentä. Puheenjohtajaksi 
valittiin Sami Lahti. Toimikuntaan valittiin, Niklas Kivioja, Pekka Pitkänen, Aki Blom, 
Vesa Kivelä, Jukka Nylund, Marko Lähteenmäki, Markku Kannisto, Tuomo Karvonen, 
Jari Kaija. Jäsenmaksu korotettiin tasasummaan 20 €, joka sisälsi perinteisen kerhon 
t-paidan.

Järjestäytymiskokous pidettiin heti vuosikokouksen perään, jossa varapuheenjohta-
jaksi valittiin Jari Kaija ja taloudenhoitajaksi Sami Lahti, sihteeriksi ei löytynyt ha-
lukkaita. 

Perinteiseksi muodostunutta Heikku -iltaa aiheesta ”ohjeita ja neuvoja painopro-
sessin hallintaan” vietettiin toimistolla huhtikuussa. Ruokailemassa käytiin Pancho  
Villassa, jonka jälkeen ohjelma jatkui toimistolla perinteisessä opintopiirissä.
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Painajat olivat All in Print China 2014 -messuilla, Shanghaissa. Tauolla Erkki Niini-
nen, Ari Leino ja Markku Kannisto.



Painajain Keskusjärjestön opinto- ja retkeilypäiviä vietettiin Vaasassa toukokuun 
lopulla. Tampereelta kerholaisia lähti 5. Retkeily oli esimerkillisesti järkätty saaristoon 
ja kelitkin osui kohdalleen.

Kesä – lokakuun aikana pidettiin muutama jäsenkokous toimistolla. Kokouksissa 
suunniteltiin tulevia tapahtumia aina Drupa 2016 messuille asti.

Marraskuussa vihdoin päästiin matkaan messuille Shanghaihin. Neljän hengen ryh-
mämme pääsi Kiinaan asti ja kaikki viisi oli koolla jo Pattayalla. All in Print China 
2014 messuilla kierrettiin yksi päivä ja Shanghain kujia kaksi yötä. Lento Thaimaaseen 
meni Filippiinien kautta, joten viihdyimme kolme yötä Manilassa. Pattaya tuli tutuksi 
ja Kwai-joellakin käytiin.

Jäsenkokouksia oli vuodenaikana viisi ja jäseniä painajainkerhossa 42.

Tampereen Sanomalehtityöntekijäin kerho

Toimintavuosi 2014 oli neljäskymmeneskahdeksas. Kerho on perustettu 17.4.1966.
Kerhon toimikunta on kokoontunut vuoden aikana neljä kertaa. Toimikunnan 

järjestäytymiskokous oli 27. maaliskuuta TKY:n kokoustiloissa.
Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin keskiviikkona 27.3. TKY:n kokoustiloissa. 

Kerhon puheenjohtajaksi valittiin Terhi Kuusoja. Toimikuntaan valittiin Seija Lahti, Jo-
hanna Puro ja Niko Haapala. Varajäseneksi valittiin Usko Lahti. Varapuheenjohtajaksi 
valittiin Niko Haapala, sihteeriksi Seija Lahti ja taloudenhoitajaksi Johanna Puro. 

Kokouksessa kuultiin toimintakertomus ja tilikertomus, jotka hyväksyttiin. Myönnet-
tiin tili- ja vastuu-vapaus vuoden 2013 tileistä ja toiminnasta tili- ja vastuuvelvollisille.

Toimikunta kokoontui heinäkuun 26. päivänä Häijäässä Lahden vapaa-ajanviettopai-
kassa. Kokouksen jälkeen vietettiin heinäkuista iltaa grilliruokaa nauttien ja kesäpelejä 
pelaillen. 

Kauniin lämpöisenä elokuun 2. päivänä risteilimme yhdistyksen järjestämällä Py-
häjärven sisävesiristeilyllä hyvää ruokaa nauttien ja maisemia katsellen.

Kerhon vuoden viimeinen toimikunnan kokous pidettiin keskiviikkona 10. jouluku-
uta sekä syyskokous TKY:n kokoustilassa, jossa puhetta johti puheenjohtaja Terhi Kuu-
soja. Tällöin hyväksyttiin kerholle toimintasuunnitelma-talousarvio vuodelle 2015.

 Kokouksessa suunniteltiin kerhon toiminnan lopettamista mm:ssa alan työntekijöi-
den toimintaan osallistumisen vähyyden vuoksi. Varsinainen sanomalehtityö on loppu-
massa ja siirtynyt lähinnä toimittajien työksi. Toki sanomalehtien painaminen on vielä 
kirjatyöntekijäin tehtävänä. Päätös lopettamisesta tehdään vuoden 2015 vuosikokouk-
sessa tai sen jälkeen.

Kerholaiset viettivät kokouksien päätteeksi pikkujoulua ruokailun merkeissä. 
Kerhon talous on perustunut edelleen Tampereen Kirjatyöntekijäin yhdistyksen 

myöntämään toiminta-apurahaan. Jäsenmaksua ei toimikunnan päätöksen mukaan ole 
kerätty kuluneeltakaan vuodelta. On ajateltu sen sisältyvän ammattiliiton ja sitä kautta 
ammatti-osaston TKY:n jäsenmaksuun.
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Veteraanit

Tampereen Kirjatyöntekijäin yhdistyksen Veteraanit 43. toimintavuosi   
Toimikunta: Puheenjohtaja Jouko Harju, sihteeri Saija Isoaho, taloudenhoitaja Pirjo 

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

Jäsenkokous: Jäsenkokoukset on pidetty kuukauden ensimmäisenä maanantaina 
tammikuuta lukuun ottamatta silloin kokoonnuttiin vasta 13 päivä. Kesätauko oli kolme 
kuukautta. Kokouksissa on käsitelty ikäihmisiä koskevia  ajankohtaisia asioita, on lau-
lettu, lausuttu runoja, pidetty arpajaiset ja juotu kahvit Pirjon tai Marja-Liisan leipoman 
pullan kera. Kevennyksenä on myös kuultu Heikki Salon lauluja, Pirkko Miettisen  
ajankoh-taisia hauskoja juttuja, sekä Erkki Lehdon pakinoita. 

TAMMIKUU: Pirkko Oksa vieraili kokouksessamme kertoen EKL:n liittokokoukses-
ta. Kevennyksenä kuultiin Pirkko Miettisen ja Heikki Salon ajatuksia sekä Heikin laulu.

HELMIKUUSSA ”Yhdessä Nääs” projektia sekä Kotitorin toimintaa esittelivät 
Anu Kuikka ja Sari Brant. Kevennyksenä kuultiin Heikki Salon laulu ja Pirkko Miet-
tisen juttu ”Politiikan kehäraakit”

MAALISKUUN kevätkokouksessa asetettiin Jouko Harju EKL:n liittokokous edus-
tajaksi. Hyväksyttiin viime vuoden toiminta. Pidettiin hiljainen hetki kuolleen Irma 
Bergrenin muistoksi. Ekl.n valtakunnallinen liikuntakampanja alkoi. Pirkko Miettinen 
luki parhaita paloja yleisönosasto kirjoituksista ja Heikki Salo lauloi.

 Kuultiin Tarja Nykäsen alustus TSL:n Opintokerho- ja Kurssitoiminnasta. 
HUHTIKUUN kokoukseen ei monesta yrityksestä huolimatta saatu alustajaa. Ohjel-

massa oli jäsenten esittämiä juttuja. Liikuntakampanja päättyi huhtikuun loppuun. 
TOUKOKUUN kokouksessa oli Essi Huovila kertomassa Kotitorin palveluista. 

Päätettiin tehdä retki Äimankäki päiville Parkanoon. Aamulehden uuteen paino-
koneeseen myös tutustuttiin. Suruviesti saatiin Erkki Lehto kuoli 11.4.2014. Heikki Salo 
lauloi kauniin laulun Erkki Lehdon muistoksi. Pirkko Miettinen kertoi Timo Roosin ju-
tun ”Koiran kanssa mummu jää”. 

KESÄKUUN tärkeä tapahtuma oli Liittokokous Jyväskylässä. Puheenjohtaja Jouko 
Harju osallistui. Kokous oli pitkävetoinen mutta asiat saatiin käsitellyksi. Kerhomme 
voitti EKL:n valtakunnallisen liikuntakampanjan ja palkinnoksi saimme kunniakirjan 
sekä ison kassillisen liikuntaan liittyviä tarvikkeita. 

SYYSKAUSI aloitettiin kokouksella. Postia oli kesän aikana tullut Liitolta ja teat-
teritarjontaa ym. Teatterilista kiersi ja kuuntelimme Heikki Salon laulaman ”Syyslau-
lun” sekä Jouko Harjun jutut. Tuetulla lomalla Rajaniemessä oli 5 kerholaista. 

LOKAKUUN kokous pidettiin Museokeskus Werstaassa opastetun kiertokäynnin 
jälkeen. Osallistuttiin EKL: Pirkanmaan piirin Edunvalvontapäivään. Pohdittiin joulu-
juhlan paikkaa, aikaa ja ohjelmaa.  

MARRASKUUSSA oli syyskokous ja puheenjohtajaksi valittiin Jouko Harju. Muut-
kin valinnat tehtiin yksimielisesti. Kuultiin ravintoterapeutti Katja Sassi-Pyykön selostus 
”Syö hyvää terveydeksi” Vinkkejä ikääntyneen ravitsemuksen turvaamiseksi.  Kävimme 
katsomassa Työväen Teatterissa näytelmän ”Vielä ehtii” Näytelmä oli viihdyttävä. 
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JOULUKUUN ensimmäisen päivän järjestäytymis kokouksessa Anja Saario sai 
syntymäpäiväkukat ja onnittelulaulun. Kuulimme myös Pirkon jutut ja Heikin laulun.  
Joulujuhla pidettiin ravintola Galaxsissa. Jouluruokien lisäksi kuuntelimme Duo Raaki-
leiden soittoa ja laulua, itsekin mukana laulaen. Pidettiin arpajaiset ja lahjaksi saatiin 
joululimppu. 

Jäseniä kerhossamme oli 39. Jäsenmaksu 12 € sisälsi pullakahvit. Osallistujia ko-
kouksissa oli 20–30. Tulevan vuoden toiminnalta odotamme uusia haasteita.

Veteraanikerho kiittää saamastaan toimintatuesta. 

Kalakerho

TKY:n kalakerhon toiminta vuonna 2014
Kalakerhon ensimmäinen kokous 13.02.2014 oli valmistava Vuosikokous, missä 

keskusteltiin edellisen vuoden tapahtumista sekä suunniteltiin vuoden 2014 talous ja 
toimintasuunnitelma. 

Kalakerhon Vuosikokous pidettiin 05.03.2014 kokouksessa valittiin vuodelle 2014 
puheenjohtajaksi Ahti Heleä sekä toimikunnan jäseniksi Timo Vataja, Pekka Rantala, 
Eero Ahonen ja Nestor Lehtonen.

Järjestäytymiskokous pidettiin heti vuosikokouksen jälkeen, missä valittiin toimikun-
nan jäsenille vastuualueet, rahastonhoitajaksi Timo Vataja, jäsenhoitajaksi Eero Aho-
nen, kalastusasiantuntijaksi Pekka Rantala ja sihteeriksi Nestor Lehtonen.

Kevätkokous pidettiin15.05.2014 missä aiheena oli kesän kilpailut ja niiden ajankoh-
dat.

Syyskokous pidettiin 09.12.2014 missä käsiteltiin kesän tapahtumat ja niiden ta-
lous.

Kilpailutoiminta alkoi 10:nen suurimman Ahvenen kilpailulla, Lempäälän Mäy-
häjärvellä, kilpailussa suurimmat ahvenet sai Pekka Rantala. TKY:n Pilkkimestaruus 
pidettiin 02.03.2014 Lempäälän Mäyriässä missä mestariksi onki Pekka Rantala tulok-
sella 7640 g.

Kolmen kaupungin pilkkikisa Jyväskylän, Keuruun ja Tampereen välillä pidettiin 
29.03.2014 Keuruun Kukkamojärvellä.

TKY:n Rantaonginta mestaruus pidettiin 25.05.2014 Vaakkolammella, TKY:n Ran-
taongintamestari on Pekka Rantala.

Kalakerhon rantaonginta mestaruus pidettiin Teiskossa 30.08.2014 Vähäjärvellä, 
voittaja oli Pekka Rantala.

Laituripilkki pidettiin Sarviksen Venelaiturilla 29.11.2014,voittoon onki Kauno 
Kota-aho.

Tiedoksi TKY:n jäsenille Kalakerholla on VENE Kaunistossa jota voi vuokrata käyt-
töönsä. Avaimet saa puheenjohtaja Ahti Heleältä.
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URHEILU
Keilailu
Tampereen kirjatyöntekijät vastaan Tampereen Faktoriklubi  

Perinteinen ottelu Faktoreita vastaan pelattiin maanantaina 24.11.2014 klo 16.30 
Kaupin keilahallissa.

Tampereen Faktoriklubin joukkue voitti kilpailun ja kiertopalkinto siirtyi parhaan 
pelaajan Timo Mankosen haltuun.

Tulos: Tampereen Faktoriklubi 6283 – Tampereen Kirjatyöntekijät  5989.

Tampereen kirjatyöntekijät keilamestaruus 2014.
Kilpailu pelattiin 24.–30.11.2014 välisenä aikana Kaupin keilahallissa (8 sarjaa).
Tulokset (tulos tasoituksin): 1. Tapio Kuokkanen 1778, 2. Kari Lintunen 1688,  

3. Jarmo Erkkilä 1646, 4. Risto Lampi 1573, 5. Väinö Selin 1570, 6. Silja Levonen 
1554, 7. Olli Mäkinen 1542, 8. Seppo Häyrynen 1513.

LOPPUSANAT
Yhdistyksen toiminnan ulkopuolelta on hyvä tietää muutamia tosiasioita.
Vuoden 2014 alusta työttömyysturvaan tuli useita muutoksia. Tässä niistä muutamia. 

Muutokset koski esim. ansiosidonnaisen päivärahakauden pituutta, työssäoloehtoa ja 
ikääntyneen työntekijän nk. lisäpäiväoikeutta. Muutokset perustuvat hallitusohjelmaan 
sekä työmarkkinajärjestöjen keväällä 2012 solmimaan työrauhasopimukseen.

Ansiosidonnaista päivärahaa maksetaan aiemman 500 päivän sijasta vain 400 
päivältä, jos henkilön työhistoria on alle kolme vuotta. Ansiosidonnainen päivära-
hakausi lyhenee 100 päivällä myös silloin, jos työnhakija kieltäytyy ilman pätevää syytä 
työllistymistä edistävistä palveluista 250 ensimmäisen työttömyyspäivän aikana.

Työttömyyspäivärahan saamisen ehtona oli palkansaajilla aiemmin 34 viikon työssä-
olo työttömyyttä edeltäneiden 28 kuukauden aikana. Työssäoloehto lyheni vuoden 
2014 alusta palkansaajilla 26 viikkoon.

Ikääntyneillä pitkäaikaistyöttömillä on oikeus työttömyysturvan lisäpäiviin, jos he 
ovat täyttäneet 61 vuotta, silloin kun ansiosidonnaisen työttömyysturvan enimmäisaika 
tulee täyteen.

Työttömyysturvassa otettiin käyttöön 300 euron suojaosa. Se tarkoittaa, että 
työtön voi ansaita 300 euroa kuukaudessa ilman, että se vaikuttaa hänen työttömyysetuu- 
teensa.  Kun ansiotulot ylittävät 300 euroa, ylimenevästä osasta 50 prosenttia vähen-
netään päivärahasta.

 Työstä saadun palkan ja ansiopäivärahan yhteismäärä voi olla enintään työttömyyttä 
edeltävän palkan suuruinen. Aiemmin yhteismäärä oli korkeintaan 90 prosenttia aikai-
semmasta palkasta.

Omavastuuaika, eli aika jolta ei työttömyyden alkaessa makseta päivärahaa, lyheni 
seitsemästä päivästä viiteen päivään.
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Tiesitkö tämän? Työsopimuslaissa on määräykset tilapäisestä hoitovapaasta lapsen 
sairastuessa, työehtosopimuksissa palkanmaksusta vapaan ajalta ja siitä, miten sairau-
desta ilmoitetaan.

TSL.4:6: Työntekijän lapsen tai muun hänen taloudessaan vakituisesti asuvan lapsen, 
joka ei ole täyttänyt kymmentä vuotta, sairastuessa äkillisesti työntekijällä on oikeus 
saada lapsen hoidon järjestämiseksi tai tämän hoitamiseksi tilapäistä hoitovapaata enin- 
tään 4 työpäivää kerrallaan. Sama oikeus on myös lapsen vanhemmalla, joka ei asu 
tämän kanssa samassa taloudessa.

Tilapäisesti hoitovapaaseen oikeutetut saavat olla tilapäisellä hoitovapaalla saman 
kalenterijakson aikana, mutta eivät yhtäaikaisesti.

Muistathan sinä, että TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto on elokuussa 2014 juh-
linut 120-vuotista taivaltaan. TEAM on syntynyt monien fuusioiden kautta ja liitolla on 
yli 30 edeltäjää. Niistä vanhin on elokuussa v. 1894 perustettu Suomen Kirjaltajaliitto.

Tiesit varmaan, että 60 000 jäsentä edustavalla TEAMilla on noin 1300 luottamus-
miestä (naista), joista 560 pääluottamusmiestä ja yli 1000 jäsentä työsuojelun luotta-
mustehtävissä.

120-juhlavuotensa kunniaksi TEAM lahjoitti 60 000 euroa rakennettavalle 
uudelle lastensairaalalle. Lahjoitus summa koostuu liiton osuudesta ja noin 15 000 
euron lahjoituksista, joita liitto sai juhlansa muistamisina mm. yhteistyökumppaneilta, 
sidosryhmiltä ja ammattiosastoilta. 26.8. 2014 aloitettiin Helsinkiin tulevan lastensairaa-
lan rakennustyöt. Sairaala on mittaluokaltaan suuri, 45000 neliötä, 120 potilashuonetta. 
Kustannukset arviolta noin 160 miljoonaa euroa. Sairaalan tavoitteena on valmistua 
2017 aikana, jolloin vaikeasti sairaita lapsia voidaan ottaa sisään ympäri Suomen.

Kiinalaiset keksivät paperin noin 2000 vuotta sitten. Ennen paperia luettiin 
kivitauluilta sekä pergamentti- ja papyrusrullista. Suomeen paperinvalmistustaito tuli 
1600 luvun lopussa. Paperin pääraaka-aine on nykyisin selluloosa. Se on kasvisolujen 
seinämien tukiainetta. 

Kiinassa kirjoja tehdään  9.–10.12.2014  julki tulleen tiedon Finnwatchin mukaan 
yhden euron tuntipalkalla. Kirjoja valmistetaan Hung Hing konsernin tehtaassa Kii-
nan Guangdongin maakunnassa. Suomeen kirjoja tuo ja markkinoi ainakin Bonnier Kir-
jat Suomi, Egmont Kustannus, Karisto ja Kustannus-Mäkelä. Työntekijät tekevät jopa 
80 tuntia ylitöitä kuukaudessa. Suomalaisten kannattaisi miettiä ostaako siellä tehtyjä 
tuotteita? Vai olisiko nekin tehtävä Suomessa suomalaisille. Kyse on kirjatyöntekijäin 
työllisyydestä.

Kirjastoilla on ollut Suomessa merkittävä tehtävä kansansivistyksen ja lukutai-
don edistämisessä. Tänään kirjastolaitoksemme on yksi maailman toimivimmista ja 
tasokkaimmista. Kaupungin- ja kunnan kirjastoja on Suomessa noin 815. Tieteellisten 
kirjastojen toimipisteitä on yli 300.
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Kirjanpainaja on kuusipuun pahin tuholainen. Puolen sentin mittaiset kirjan-
painajat lymyävät kuusten kuorien alla. Näiden kaarnakuoriaisten ravintoa ovat tuo-
reet hakatut kuusipuut. Laji on saanut tuhoja aikaan myös elävissä kuusissa. Aikuiset 
kirjanpainajat iskeytyvät puihin ja tekevät niihin pieniä reikiä joihin ne laskevat mu- 
nansa. Kun munista kuoriutuu toukkia, ne kaivavat puun runkoon käytäviä, jotka es-
tävät nestevirtaukset. Tämän seurauksena puu kuivuu ja kuolee. Kesällä 2013 kirjan-
painajat aiheuttivat Suomessa kahden miljoonan euron metsätuhot. Vuosi 2014 ei ollut 
yhtä tuhoisa kesäkuun viileydestä johtuen.

Suomessa työttömien määrä kasvoi vuonna 2014.  Tilastokeskuksen mukaan, 
syyskuussa työttömyysaste oli 8,2 prosenttia. Vuonna 2013 se oli 7,6 prosenttia. Työt-
tömiä oli nyt 218.000, mikä oli 19.000 enemmän kun vuonna 2013.

Vuoden 2014 lokakuuhun mennessä oli TEAM työttömyyskassa maksanut 4998 
jäsenelleen työttömyysavustusta. Tampereen Kirjatyöntekijäin Yhdistys ry kuuluu 
jäsenineen TEAM työttömyyskassaan.

Inflaatio oli Suomessa vuonna 2014 marraskuussa 1,0 prosenttia. (Tarkoittaa kulut-
tajahintojen vuosimuutosta). Tilastokeskuksen mukaan vauhti oli sama lokakuussakin. 
Eniten hintoja nostivat vuokrankorotukset, tupakkatuotteiden ja alkoholijuomien nousu 
ja ravintola palveluiden kallistuminen. Hintojen nousua hillitsi eniten elintarvikkeiden, 
polttoaineiden ja viihde-elektroniikan halpeneminen marraskuussa. 

Joulukuussa inflaatio oli 0,5 prosenttia. Aleneminen marraskuusta johtui öljyn hin-
nan voimakkaasta laskusta.

Kirjatyöntekijöitä koskeva työehtosopimus tuli voimaan 1.10.2014. Teollisuus-
alojen ammattiliitto (TEAM) ja Viestinnän Keskusliitto solmivat kirjatyöntekijöitä  
koskevan työehtosopimuksen. (Edellinen päättyi 30.9.2014).  Muutoksia edelliseen 
työehtosopimukseen tuli useita, mm. vuorolisäjärjestelmään. Vuorolisät eivät määräydy 
enää työajan päättymisen perusteella, vaan siirryttiin teollisuudessa yleisesti käytössä 
olevaan tapaan maksaa vuorolisät koko vuorolta tai tietyn kelloajan jälkeen. Työ-
ehtosopimus postitettiin jokaiselle sopimusalalla töissä olevalle tai työttömälle kir-
jatyöntekijälle. Työehtosopimus on voimassa 1.10.2014–31.1.2017.

Lopuksi yhdistyksen hallitus kiittää kaikkia toiminnassa mukana olleita. Kiitokset 
myös niille joiden ansiosta toimintaa on toteutettu.

Tampereen Kirjatyöntekijäin Yhdistys ry. 
H a l l i t u s

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


