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Toimitussihteeri ja taitto Minna Kivinen.  
Yhdistyksen lehtityöryhmä: Johanna Puro, Jukka Nylund,  
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Kirjoituksia ja valokuvia otetaan vastaan. 
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:n PÄIVYSTYS 

Viimeinen liittokokous pidettiin 2.–5. kesäkuuuta. 
2015. Keskeisin ja tärkein asia oli sääntöjen muutta-
minen. Liiton säännöt, Ammattiosaston säännöt ja 
Työttömyyskassan säännöt päivitettiin vastaamaan 
tätä päivää.

Yhdistyksen kannalta tuli myös muutoksia, esim. 
jäsenmaksun vahvistaa vuosittain liittovaltuuston 
syyskokous. Jäsenmaksujen tilitykset selvennettiin 
ja vapautuksen saa tietyin edellytyksin. Yhdistyksen 
pelisäännöt, kuten lopettaminen ja yhdistyminen on 
helppoa, toisin sanoen yhdistyksessä voi olla eri sopi-
musaloja tulevaisuudessa.

Valtuuston toimikausi on neljä vuotta ja valtuuston 
edustajien valinta toteutetaan liittoäänestyksellä. 
Myöskin työehtosopimusten käsittelyä selkeytettiin. 
Työtaistelutoimenpiteet ovat liiton hallituksen päätän-
tävallassa. Ammattiosastojen tarkoituksenmukaiseen 
toimintaan on hyvät ohjeet. Yhdistysten kokoustoi-
mintaohjeet yksinkertaistettiin. 

Työttömyyskassan säännöt saatiin myös samoihin 
kansiin ja täyttävät työttömyyskassalain valvojan aset-
tamat ehdot. ”Simple things” elämä jatkuu.

Puheenjohtaja Aki Blom Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma

Yhdistyselämää 
liittokokouksen 
jälkeen

Edunvalvonta
Työehtosopimus on voimassa 31.1.2017 saakka Teollisuusalojen ammattiliiton 
viestintäalan ja Viestinnän keskusliiton välillä. Luottamusmiehet toimivat am-
mattiosaston edustajina työpaikoilla. Työsuojeluvaltuutetuille ja -asiamiehille 
järjestetään koulutusta tarpeen mukaan. Järjestetään TES-tiedotusta ja koulu-
tusta. Luottamusmiehille, työsuojeluvaltuutetuille ja -asiamiehille järjestetään 
säännöllisiä tapaamisia.
Järjestötoiminta 
Ammattiosaston tehtävä on toimia jäsentensä työ- ja palkkaehtojen sekä am-
matillisten etujen valvomiseksi. Järjestäytymisen valvonta, ylläpito sekä pai-
kallisen koulutuksen järjestäminen.
Päätöksenteko
Osaston ylintä päätösvaltaa käyttävät jäsenkokoukset. Kevätkokous sunnuntai-
na 13.3.2016 klo 12:00 Ehdokasasettelukokous keskiviikkona 19.10.2016 klo 
17:00 Syyskokous sunnuntaina 20.11.2016 klo 12:00 Kaikista pidettävistä jä-
senkokouksista ilmoitetaan ammattiliiton lehdessä sekä TKY:n nettisivuilla.
Hallinto
Yhdistyksen toimintaa johtaa ja sen toiminnasta vastaa sääntöjen mukaan valittu 
hallitus, johon kuuluu yhdeksän varsinaista jäsentä ja neljä 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 en-
nen toimikautensa alkua, sen jälkeen noin kerran kuukaudessa. Heinäkuussa ko-
koonnutaan vain tarvittaessa. Hallitus voi kokoontua tarvittaessa muulloinkin.
Koulutustoiminta
Tavoitteena on toimialueen työpaikkojen luottamusmiesten ja työsuojelutehtä-
viin valittujen henkilöiden osallistuminen toimikautensa aikana vähintään pe-
rus- ja jatkokursseille. Luottamusmiehille järjestetään koulutusta sekä henki-
sestä työsuojelusta että jaksamisesta työpaikalla. Yhdistys huolehtii siitä, että 
sen hallituksen jäsenten osaaminen on tehtävien edellyttämällä tasolla ja, et-
tä osastossa on asiansa hallitseva opintosihteeri. Liiton kursseille haetaan am-
mattiosaston kautta erillisellä hakemuslomakkeella. Yhdistys tukee työpaikoil-
le perustettavien opintokerhojen käynnistämistä. Yhdistys tukee liiton ja TSL:n 
kursseille osallistujia TKY:n stipendeillä. Järjestetään luottamustehtävissä ole-
ville koulutustilaisuus sekä pidetään luottamusmies-tapaamisia. Järjestetään 
luottamushenkilöiden koulutus- ja rentoutumisviikonloppu.  
Osallistutaan TEAM liiton järjestämiin koulutustilaisuuksiin.
Nuorisotoiminta
Järjestetään Tampereen seudun Ammattiopiston eli Tredun painoviestinnän 
oppilaille tutustumis- ja tiedotustilaisuus. Osaston nuorisotoimintaa hoitaa 
nuorisoasiamiehen johdolla Nuorisoklubi. Nuorisoklubi järjestää osaston jäse-

nille sekä oppilasjäsenille yhteistapaamisia ja retkiä sekä osallistuu liiton jär-
jestämään koulutus- ja virkistystoimintaan.
Yhteistoiminta
TKY on jäsenenä SAK:n Tampereen Paikallisjärjestössä, Valkeakosken Työvä-
en Musiikkijuhlat sekä Työväenmuseo Ystävissä. Yhdistyksellä on ollut yhteis-
toimintaa 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 kirja-
painoalan yrityksiin.
Tiedotus
Jäsenistön tavoittamisessa käytetään ammattiliiton lehteä sekä TKY:n jäsen-
lehteä (tavoitteena 2 lehteä vuodessa). Järjestettävistä tilaisuuksista ja ko-
kouksista tehdään tiedotteet työpaikoille. Jäsenistön tiedonhankintaa työvä-
enlehtien välityksellä tuetaan yhdistyksen työväenlehtisetelin avulla. Osastol-
la 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 ja joulukuussa perinteiset joulu-
kahvit. Järjestetään sisävesiristeily yhdistyksen jäsenille tai muuta vastaavaa.  
Osallistutaan salibandy-joukkueella TEAM:n kesäpäivä -tapahtumaan.  
Kannustetaan ja tuetaan työttömien toimintaa.
Urheilu
TKY–Faktorit keilailuottelu syksyllä. Yhdistyksen omat keilakisat 
järjestetään syksyllä.
Alakerhojen toiminta
Yhdistys tukee ammatti- ja harrastekerhojen toimintaa taloudellisesti. Toivot-
tavaa 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 käy-
tössä on soutuvene. Saunarannassa on matonpesupaikka. Asuntoautoille ja -vau-
nuille on sähköpistokkeilla varattu alue kohtuullisella käyttömaksulla. Alue sovel-
tuu myös talvisäilytykseen. Kauniston saunaa ja kelotupaa vuokrataan ryhmille, 
alakerhoille sekä jäsenille perhejuhlia varten kesäkaudella. Kaunisto on myynnissä.

TEAM Teollisuusalojen ammattiliiton Intiim -lehti 2016
Ilmestymisaikataulu on liiton nettisivuilla. TKY:n ilmoitukset julkaistaan jokaisel-
le jäsenelle postitettavassa ammattiliiton lehdessä. Seuraa Tulevia tapahtumia 
-ilmoituspalstaa joko lehdestä tai liiton kotisivuilta sekä yhdistyksen kotisivuilta.

Kansan Sivistysrahaston TEAM-rahasto jakaa apurahoja 
ja tunnustuspalkintoja TEAMin jäsenten ja ammatti-
osastojen opinto-, kulttuuri- ja muuhun vapaa-ajan 
harrastustoimintaan. KSR:n sivuilla on sähköisesti 
täytettävä hakulomake. Täytetty ja allekirjoitettu lomake 
lähetetään Kansan Sivistysrahastoon osoitteella Kansan 
Sivistysrahasto/ TEAM-rahasto, Säästöpankinranta 
2 A 8 krs., 00530 Helsinki. Hakemuksen liitteenä saa 
mielellään olla valokuvia, lehtileikkeitä, cd/dvd-levyjä 
tai muuta hakemusta tukevaa aineistoa.  
TEAM-rahaston apurahojen hakuaika päättyy 
tammikuun lopussa.
Myönnetyistä apurahoista ilmoitetaan vain apurahojen 
saajille. Apurahojen saajista kerrotaan myös Intiim-

lehdessä ja liiton kotisivuilla maaliskuun lopulla.
Lisätietoja TEAM-apurahasta voit tiedustella kou-
lutussihteeri Merja Westmanilta p. 09 7739 7335 
tai sähköpostitse merja.westman(at)teamliitto.fi.

SAK:n kulttuuri-apurahat vuodelle 2016
SAK kulttuurirahaston apurahoja voivat hakea kaikki 
SAK:laisen ammattiyhdistysliikkeen yksityiset jäsenet 
tai harrastajaryhmät. Apurahoilla tuetaan ensisijaisesti 
taidepainotteisia kulttuuriharrastuksia. SAK:n apurahan 
hakusovellus ja ohjeet löytyvät 1.11.2015 alkaen Kansan 
Sivistysrahaston nettipalvelusta. Täytetty, tulostettu 
ja allekirjoitettu hakemus liitteineen on toimitettava 
31.12.2015 mennessä TEAMiin Merja Westmanille, 

TEAMin ja SAK:n apurahat haettavana
osoitteeseen TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto, 
PL 324, 00531 Helsinki.
SAK:n kulttuurirahasto toimii Kansan Sivistysrahaston 
yhteydessä erikoisrahastona. SAK:n apurahaa hake-
neiden hakemukset käsitellään myös TEAM-apurahoja 
jaettaessa ilman eri hakemusta. Apurahojen saajien 
nimet julkaistaan SAK:n verkkosivuilla huhtikuun 2016 
puolivälissä. Päätöksestä ilmoitetaan saajalle myös 
henkilökohtaisesti.
Lisätietoja SAK:n apurahoista voit tiedustella 
Merja Lehmussaarelta, puh. 040 504 2152, 
merja.lehmussaari(at)sak.fi tai Erja Aaltoselta, 
p. 040 541 3243, erja.aaltonen(at)sak.fi. 
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laittaa  jarruja maahanmuuttopoli-
tiikkaan ja jos siellä olis vihervasem-
misto, niin pakolaisia haalittaisiin 
enemmän.

Allekirjoittaneen mielestä tässä uu-
dessa hallitusten pakolaispolitiikassa 
saattaa piillä sellainen asia, että 
pakolaisia otetaan nyt kaikkiin län-
simaihin paljon, silloin saadaan niin 
paljon työttömiä ihmisiä reserviin, 
ja vaikka vuosien odottelun jälkeen 
todetaan, että he eivät saa pakolais-
statusta ovat kuitenkin työttömiä 
yhteiskunnan varoilla tuettavina.

Samaan aikaan hallitus (hallituk-
set) ajaa pakkolakejaan, työeh-
tosopimusten yleissitovuuden 
poistoa, paikallisen sopimisen 
lisäämistä

alle työehtosopimusten tason, saa-
daan villit työmarkkinat suomeen ja 
jos ensin nämä kirjattomat pakolai-
set saadaan olemattomilla palkoilla 
töihin (koska he tulevat suostumaan 
ehdoitta vaikka mihin työhön mitä 
heille tarjotaan), ei työnantajat palk-
kaa enää töihin suomalaisia vaan 
näitä toisarvoisia maahanmuuttajia 
mikäli ei suomalaiset suostu yhtä 
pieniin palkkoihin.

Näin on käynyt jo Saksassa. Kun 
meno siellä muuttui ihan villiksi oli 
Saksan pakko sopia minimipalkka-
laista. Suomessakaan ei minimipalk-
kaa ole säädetty laissa, on vain työ-
ehtosopimusten tasot ja niitä pitää 
villien työnantajienkin noudattaa.

Ei hallitukset, eikä työnantajat pysty 
meidän yli kävelemään jos 1,5 milj. 
duunaria yhdessä sen päättää ettei 
onnistu.

Nyt on viimein aika 
työntekijöiden herätä 
ruususen unestaan

ja alkaa oikeasti vaalia työväestölle 
tärkeitä asioita ja äänestää oikeita 
työväenpuolueita, ne ovat niitä 
ainoita, jotka oikeasti pitää meidän 
duunarien puolta.

Ei se tee meistä yhtään huonompia 
ihmisiä kun tunnustetaan olevamme 
työläisiä ja äänestämme työväen-
puolueita.

Vasemmistopuolueiden äänes-
täminen  ei tee meistä ryssiä, 
kommunisteja, eikä sen enempää 
Putinin kavereita. 

Yritetään pitää työelämän pelisään-
nöt kunnossa, -asiat joita nyt joka 
laidalta koitetaan rapauttaa.

Vasemmisto on tehnyt omaa 
varjo-budjettiaan, joka lähiaikoina 
julkaistaan ja sen mukaan lisävel-
kaa ei paljon tarvita. Jonkin verran 
kuitenkin lisälainaa tarvitaan, koska 
työttömyys on tällä hetkellä niin 
massiivisen suurta ja sen hoitami-
seen kuluu rahaa, työttömyys ei 
leikkaamalla poistu. Nyt reservissä 
olevaa porukkaa olisi hyvä kouluttaa.

Kirjatyöntekijöillä 
on taas valintojen aika.

Marras- Joulukuussa pitää työ-
paikoille valita luottamusmiehet 
ja työsuojeluihmiset. Käyttäkää 
oikeutenne ja valitkaa kyseiset luot-
tamushenkilöt jokaiselle työpaikalle. 

Pari sanaa alastamme Pirkanmaalla. 

Kirjatyöntekijöiden 
yt-neuvottelut jatkuvat. 

Väkimäärä vähenee nopeassa tah-
dissa. Viimeisin pommi alueellemme 
tuli kun Forssan Kirjapaino joutui 
yrityssaneeraukseen Huhtikuussa. 
Kesäkuussa tuli ilmoitus, että Tam-
pereen tehtaan toiminta loppuu ja 
tietojeni mukaan joulukuun alussa 
ei siellä ole enää mitään toimintaa. 
Jokusia työntekijöitä siirtyy  
Tampereelta Forssaan töihin.

Työttömiä alallemme tulee roimasti 
taas lisää. 

Takon Kotelotehtaalla käytiin kevääl-
lä yt-neuvottelut jonka lopputule-
ma oli 3 irtisanomista ja 20 päivän 
lomautukset henkilöstölle. 

Lomautukset alkoi viikolla 45 peri-
aattella päivä per viikko aina tuonne 
maaliskuulle 2016 asti.  Sitten viikolla 
46 ilmoitettiin uusista yt-neuvotte-
luista tuotannollisiin ja taloudellisiin 
syihin vedoten. Ilmeisesti hiljenty-
neen tilauskannan vuoksi neuvot-
telut käynnistyy ja ne arvioidaan 
kohdistuvan enintään 9 henkilöön, 
jotka jäävät ilman työtä tai työt 
vähenevät. Mahdolliset lomautukset 
kestävät korkeintaan 90 päivää.

Nyt yt-neuvottelut on herkässä. 

Yrittäjän riski siirretään hyvinkin no-
peasti työntekijän harteille. Harvoin 
enää kuulee yrittäjistä,  jotka halua-
vat pitää kiinni osaavasta työvoimas-
taan ja jotka eivät heti lomauta kun 
vähän tilauskirjat ohenee.

Työntekijä saa lomautuksen alettua 
mennä muualle töihin ja irtisanoutua 
ilman irtisanomisaikaa. Mutta ilmei-
sesti työttömiä on jo niin paljon, ettei 
työnantajaa enää huoleta menettä-
vänsä ammattityöntekijöitä, vaikka 
heitä kohtelisi kuinka tahansa.

Pääluottamusmies 
Marko Lähteenmäki

Pääluottamusmiehen palsta

Marko Lähteenmäki

Vaalivuosi 2015

Liittokokousvaalit oli keväällä 
ja äänestää pystyi kolmella 
tapaa. 
Sähköisesti, postitse ja uurna-
äänestyksellä yhdistyksen 
toimistolla, joten homma oli 
tehty mahdollisimman hel-
poksi äänestäjälle.

Äänestysaktiivisuus kuiten-
kin jäi alhaiseksi ollen 
n. 37 %. 

Liitto yritti aktivoida jäseniä 
äänestämään pikku pork-
kanoiden avulla. Nopein 
sähköinen äänestäjä palkittiin 
ja aina seuraava tasatuhansin. 
Allekirjoittanut oli nopein 
sähköinen äänestäjä ja siitä 
hyvästä sai 100 € lahjakortin. 
Myös toinen duunari Takon 
Kotelotehtaalta sai sähköi-
sestä äänestyksestä palkkion 
ollen 1000. äänestäjä. Lisäksi 
liitto arpoi äänestäjien kesken 10 kpl 
500 € palkintoja.

Tampereen Kirjatyöntekijöistä 
pääsi liittokokoukseen 
2 ehdokasta. 

Allekirjoittanut (vas. ja sit. listalta) 
äänimäärällä 48 ja Aki  Blom (dem. ja 
sit. listalta) äänimäärällä 33. 

Minetti Tomi (vas ja sit listalta) jäi 
äänen päähän liittokokouspaikasta 
saaden ääniä 23. Liittokokouksessa 
päätettiin uusi puheenjohtaja, liiton 
hallitus ja valtuusto. Valtuustoon 
pääsi Tampereen

Kirjatyöntekijöistä allekirjoittanut ja 
Blom Aki.  Seuraavan kerran liitto-
valtuusto valitaan suoralla vaalilla, ei 
enää liittokokouksen kautta. 
Kiitos kaikille äänestäjille.

Eduskuntavaalien tuloksessakaan 
ei ollut paljoa ilon aihetta.

Melkein heti perään saimme äänestää 
eduskuntavaaleissa, jonka äänestys-
aktiiviisuudessa ei myöskään hur-
raamista ollut, eikä varsinkaan vaalin 
lopputuloksessa duunarin kannalta. 

Voittajapuolueet niin Keskusta, 
Kokoomus ja varsinkin Perussuoma-
laiset  olivat tulleet vasemmiston 

Pääluottamusmiehen palsta

kupille hamuamaan mei-
dän perinteisiä äänestäjiä 
lupailemalla olevansa työ-
väenpuolue ilman vasem-
mistolaisuutta.

Hallitus suoltaa 
liukuhihnalta 
esityksiä joilla 
ammattiyhdysliikkeen 
saavutukset halutaan 
mitätöidä.

Ne  jotka vähääkään 
tuntevat asioita, tietävät 
minkälaista potaskaa tuo 
on ja ei mennyt kauaakaan 
kuin PERSKEKO (persut, 
keskusta, kokoomus) alkoi 
suoltaa esityksiä, joilla 
yritetään ammattiliittojen 
vaikutusvaltaa pienentää.

Soini sai jo toisen jytkynsä 
arvostelemalla oppositios-
ta muiden tekemisiä, var-
sinkin pakolaispolitiikalla.

Ministereitä eli Audin takapenkki-
läisiäkin hän kovasti arvosteli siitä 
ettei kyydistä haluta luopua vaan 
roikutaan mukana hinnalla millä 
hyvänsä. No kuinka on käynytkään, 
audin takapenkki tuntuu niin mu-
kavalta, että voidaan takki kääntää 
miten milloinkin, kunhan vain oma 
perse pysyy audin nahkaistuimella. 
Osa äänestäjistäkin on nyt vihdoin 
tajunnut ja äänestänyt jaloillaan.
Persujen kannatus on laskenut kuin 
lehmän häntä. Vielä kuulee joidenkin 
persujen kannattajien puolustele-
van, että persut on oikealla paikalla 
hallituksessa kun pystyvät vähän

Pääluottamusmiehen 
mietteet

• liittokokousvaaleista 
• hallituksesta 
• jatkuvista YT:istä
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Palkansaajien turva paranee, kun uusi 
työtapaturma· ja ammattitautilaki tulee 
ensi vuoden alussa voimaan. Laki on 
myös aiempaa selkeämpi. 
     - Uusi laki selkeyttää tulkintaa työta-
paturmien korvaamisesta. Se myös pa-
rantaa osin palkansaajien turvaa, sanoo 
päälakimies Timo Koskinen SAK:sta. 
     Hän huomauttaa, että lakiin oli 
uhkana tulla työnantajien esittämänä 
heikennyksiä muun muassa työmatkalla 
tapahtuneisiin tapaturmiin, mutta ne 
saatiin torjuttua. 
     - Selkeitä parannuksia ovat yksityis-
kohtaisemmat menettelysäännöt vuosi-
työansion määrittelyyn. Tämä on omiaan 
parantamaan esimerkiksi pätkätyön-
tekijöiden ja äskettäin työllistyneiden 
asemaa, Koskinen tähdentää.

Selkeyttä tulkintaan
Uudessa laissa niputetaan työtapatur-
ma-, ammattitauti- ja kuntoutuslait 
yhteen. Lakiin on kirjattu pykäliksi 
aiemmin oikeusteitse haettuja tulkintoja.
Tavoitteena on helpottaa työtapaturmi-
en korvauskäytäntöjä. 
     - Uusi laki on palkansaajien kannalta 
aiempaa lainsäädäntöä ymmärrettäväm-
pi ja selkeämpi. Esimerkiksi työpaikan 
käsitettä on lavennettu niin, että mu-
kana kulkevat työt esimerkiksi asenta-
jilla tai rakentajilla ovat työtapaturman 
sattuessa korvattavia työpaikkoja. 
     - Samoin työmatkat ja normaalit poik-
keamat työmatkalla, vaikkapa lapsen 
hakeminen päiväkodista tai pankkiauto-
maatilla käynti, kuuluvat tapaturmava-
kuutuksen piiriin, Koskinen sanoo. 
     Hän pitää tärkeänä myös sitä, että 
työnantajilla säilyy sataprosenttinen kor-
vausvelvollisuus työtapaturmissa. Nytkin 
työnantajan velvollisuus on vakuuttaa 
työntekijänsä työtapaturmien varalta.

     - Koska korvausvelvollisuus on täysin 
työnantajalla, kiinnostus ehkäistä työ-
tapaturmia on merkityksellistä. Työta-
paturmavakuutusmaksut nousevat sen 
mukaan, kuinka paljon työtapaturmia 
sattuu. Mitä vähemmän niitä on, sitä 
pienempi on tarve korottaa vakuutus-
maksuja, Koskinen sanoo. 
     Hän myös muistuttaa, ettei työta-
paturmille tullut uudessa laissa kor-
vauskattoa eikä työntekijöille vakuu-
tusmaksu-osuutta, kuten työnantajat 
lainvalmistelussa vaativat.

Suoja-alue lavenee
Uutta on se, että työtapaturmavakuutuk-
sen suoja laajenee koskemaan esimer-
kiksi työnantajan hyväksymään koulu-
tukseen osallistumista, lääkärissä käyntiä 
ja työsuojeluvaltuutetun tehtävään 
kuuluvaa liikkumista. 
     - Jos työntekijä työssäolo alueellaan 
työntekoon tai työmatkaan liittyen 
kaatuu polkupyörällä ja loukkaa itsensä, 
hän on tapaturmavakuutuksen suojan 
piirissä, Koskinen kertoo esimerkkinä. 
     Työssä sattuneena pidetään tapatur-
maa, joka on sattunut työnteon yhtey-
dessä ja työtehtävän vuoksi matkustet-
taessa.

Traumat korvauksiin
Ammattitaudin käsite pysyy ennallaan 
siten, että ammattitaudin aiheuttavan 
altisteen on oltava fysikaalinen, kemi-
allinen tai biologinen. Edelleenkään 
ei korvata esimerkiksi psyykkisen tai 
sosiaalisen tekijän aiheuttamaa ammat-
titautia. 
     Henkiselle järkytysreaktiolle, joka on 
yksi työtapaturman seurauksista, sääde-
tään laissa korvauksen edellytykset. 
     - uutena lakiin ovat tulleet traumati-
lanteet, joita voi tulIa työpaikalla esimer-
kiksi väkivallan kohteeksi joutuvalle.

Esimerkkinä voisi olla aseella uhattu kau-
pan kassatyöntekijä, joka ei enää uskalla 
mennä työhönsä. 
     - Nähtäväksi jää jatkossa oikeusteitse, 
korvataanko esimerkiksi pitkäaikaisen 
työpaikkakiusaamisen seurauksena 
syntynyttä työkyvyttömyyttä, Roskinen 
sanoo. 
     Lakiuudistukseen liittyy parannuksia 
korvauspäätösten perustelemiseen. 
Vakuutusyhtiön tulee jatkossa korvaus-
päätöksissään aiempaa yksityiskohtai-
semmin perustella, miksi esimerkiksi 
joissakin lääkärinlausunnoissa todetut 
korvausta puoltavat seikat eivät oikeut-
taisi vakuutusyhtiön mielestä korvauk-
siin. 
     - Muutoksenhakuelimissä käytetään 
jatkossa enenevässä määrin ulkopuolisia 
lääkärijäseniä lausumaan asiantuntijoina 
syy-yhteyksiä tapaturma- tai ammatti-
taudin toteamisessa. 
     Vakuutuslääkäreitä on vähän, ja Kos-
kisen mukaan nyt yritetään estää se, että 
työtapaturmakorvauksiin vaikuttavat 
lääkärilausunnot tehtäisiin liian pienessä 
piirissä. 
     - Pidän ay-liikkeen saavutuksena 
lakiuudistuksessa myös sitä, että viimei-
nen muutoksenhakuelin on edelleen 
Korkein oikeus eikä Korkein hallinto-
oikeus (KHO), kuten työnantajat vaativat. 
Korkein oikein katsoo asioita laajemmin 
kuin KHO, Koskinen sanoo.

 Lähde: 
 Intiimi-lehti/ 
 LEENA SERETIN 

Työnantajan korvausvelvollisuus lisää ha-
lua ehkäistä työtapaturmia, sanoo SAK:n 
päälakimies Timo Koskinen. 

Työtapaturmien 
korvauksiin uudistuksia
Uusi työtapaturma- ja ammattitautilaki 
niputtaa vanhat työtapaturma-, 
ammattitauti- ja kuntoutuslait yhteen.

Miten nollaan 
tapaturmaan pääsee?

Onko tavoitteena lopettaa 
työtapaturmat kokonaan, 
Nolla tapaturmaa foorumin 
johtaja Tommi Alanko?
- Tavoite on nolla tapaturmaa. Haluam-
me tehdä myös parempia työpaikkoja 
ja lisätä työhyvinvointia. Turvallisuuden 
parantaminen lisää myös tuottavutta.

Riittääkö työtapaturmien 
määrän reipas väheneminen?
- Sekin on jo hyvä saavutus, mutta ei 
lopullinen tavoite. Tie nollaan tapa-
turmaan on pitkä, ja matka voi kestää 
jonkin aikaa.

Onko tapaturmat saatu mis-
sään pudotettua nollaan?
- On työpaikkoja, jotka pääsevät tavoit-
teeseen joka vuosi. Niitä on kaikilla aloilla 
raskaasta teollisuudesta palvelupuolelle. 
Esimerkiksi kemianteollisuus ja rakennus-
ala ovat kehittyneet hyvään suuntaan.

Kuinka tapaturmat saadaan 
estettyä kokonaan?
- Ei ole vain yhtä oikeaa tapaa. Jokaisella 
työpaikalla on etsittävä ne ongelmat, 
joihin paneudutaan ensiksi. Sen jälkeen 
kehitetään esimerkiksi työpaikan käytän-
töjä. Sieltä se lähtee. 
- Työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin 
kehittäminen on pitkäjänteistä työtä. 
Se vaatii johdon ja työntekijöiden 
sitoutomista. 
- Onnistuneilla työpaikoilIa työntekijät 
ovat omaksuneet ajatuksen. He puut-
tuvat tilanteisiin, joissa työturvallisuus 
ei ole kunnossa. Tällaisilla työpaikoilla 
tutkitaan myös läheltä piti-tilanteet ja 
mietitään, kuinka ne jatkossa voidaan 
estää ennalta.

Keitä Nolla tapaturmaa 
 -foorumissa on mukana?
- Alussa mukana oli vain parikymmentä 
firmaa. Pikkuhiljaa olemme kasvaneet 
335 työpaikan foorumiksi. Kunnat ovat 
tulleet vahvasti mukaan ja niiden määrä 
lisääntyy koko ajan. 
- Suomessa on kymmeniä tuhansia 
pieniä yrityksiä ja muutama tuhat vähän 
isompaa. Toivomme, että mahdollisim-
man moni työpaikka lähtisi mukaan.

Miten Nolla tapaturmaa 
 -foorumi on auttanut 
työpaikkoja?
- Verkostomme kautta pystyy tavoit-
tamaan 300 samaan tavoitteeseen 
pyrkivää, voi kysyä neuvoja, miten joku 
muu on onnistunut ratkaisemaan jonkin 
ongelman.

Väitetään, ettei nollaan tapa-
turmaan kannata pyrkiä, 
koska tavoitteeseen ei 
päästä. Onko näin?
- Aina on ihmisiä, jotka ovat eri mieltä 
asioista. Mutta tavoitteeseen voi päästä. 
Meillä on mukana yrityksiä, jotka vuosi 
toisensa jälkeen pääsevät nollaan tapa-
turmaan. 
- Kun nollaan tapaturmaan pääsee ker-
taalleen, se ei tarkoita, että tavoitteessa 
pysytään ilman aktiivista turvallisuustyö-
tä. UP/MP

 Lähde: 
 Intiimi-lehti 

ONNISTUMISIA 
ON. Nolla tapaturmaa 
on kova tavoite, mutta 
ei mahdoton. Tavoit-
teeseen pääsee joka 
vuosi työpaikkoja niin 
teollisuudesta kuin 
palvelualoilta.

Työpaikan turvallisuus kuuluu 
jokaiselle. Nollaan 
tapaturmaan pyrkivältä 
työpaikalla on vain voittajia.

TAPATURMIA NOLLA
• Nolla tapaturmaa -hanke lähti 
liikkeelle kymmenen vuotta sitten 
tutkimushankkeesta. Siihen osal-
listuneet yritykset perustivat Nolla 
tapaturmaa -foorumin, jonka toi-
mintaa koordinoi Työterveyslaitos. 
www.nolla.fi

Asiaa työsuojelusta Asiaa työsuojelusta
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Matkaan lähdettiin Onnibussil-
la, Kalevan pysäkiltä 26.8 klo. 12.00. 
Onnibussin menoliput Keimolan portille 
ostettiin ennakkoon ja hinta oli n. 3 
€ kpl. Keimolan portilta lyhyt kävely 
moottoritien alitse Kivistön asemalle, 
josta mentiin uudella kehäradan junalla 
lentoasemalle. Olin kysynyt VR:ltä etu-
käteen ohjeet kuinka lippujen kanssa 
toimitaan, he antoivat ohjeet ostaa liput 
junan konduktööriltä.

Konduktööriä junasta ei löytynyt, joten 
matka meni nyt valitettavasti valtion 
piikkiin. Rata ei ihan vielä ollut kentälle 
asti valmis, joten jäi n. 800 m päähän 
terminaali 2:sta. Bussi kierteli siinä mat-
kustajia hakemassa terminaaleihin.

Kentälle päästyä tehtiin rutiinitoimet eli 
jätimme laukut baggage drop-tiskille ja 
turvatarkastuksen kautta verovapaalle 
puolelle ja siitä passintarkastuksen läpi 
porteille. Kaikki pääsivät ongelmitta läpi. 
Jäi vielä hetki aikaa shoppailla ja syödä 
jotain kevyttä ennen koneeseen menoa, 
jotkut taisivat jopa oluen keritä juomaan.

Lento sujui kohtuullisen hyvin Bang-
kokiin, koneessa oli paljon tyhjää 
tilaa, en muista koska olisi noin vajaa 
matkustamo ollut aiemmin. Allekirjoit-
taneella oli Kanniston Markun kanssa 
hieman paremmat istuinpaikat luokassa 
Economy Comfort, jossa enemmän tilaa 
ja varustepaketti johon kuului vastame-
lukuulokkeet, marimekon pussukka joka 
sisälsi silmäsuojan, lentosukat, hammas-
harjan ja tahnan jne. 

Muut pojat istuivat taaempana koneessa 
hiukka ahtaammilla paikoilla. Konetyyp-
pi A340 on jo poistuvaa kalustoa, tätä 
kirjoittaessa Finnair on jo uutta kalustoa 
A350 saanut.

Minua 
odotti kuukaudeksi vuokrattu auto len-
tokentällä, muut pojat menivät Taksilla 
hotelliinsa ja minä sompailin perheeni 
kanssa vuokra-autolla Bangkokiin.

Ryhmä kasassa. Sisäänpääsy hoidettu, kaikilla oli 
ennakkoon rekiste-röityminen suoritettu, joten ilman 

pääsymak-
sua päästiin 
sisälle.

Painajainkerhon matka 
pakkausalan messuille 

Bangkokiin

Matka oli luontevaa jatkoa viime vuonna tehdylle Kiinan messumatkalle, joten tällainen Asian-tour 
on nyt tehty. Messumatkalle lähti 6 painajainkerhon jäsentä Sami Lahti, Tuomo Jokinen, Erkki 
Niininen, Ari Leino, Markku Kannisto ja Marko Lähteenmäki, kaikki jo kokeneita messumatkai-
lijoita ja Thaimaan kävijöitä. Jokisen Tuomo oli jo matkaan lähtenyt hieman aiemmin, mutta me 
muut matkasimme yhdessä.

 Onneksi ei ihan keskustaan tarvinnut 
ajella, oli hotellin sijainti suunniteltu jo 
messuja ajatellen kaupungin laidalle 
joten sinne suunnistaminen navigaatto-
rin ansiosta oli kohtuullisen vaivatonta, 
liikenne vaan oli melkoinen aamu-
ruuhkassa ja kun muutaman risteyksen 
missas oli kääntyminen aika vaivalloista 
ruuhkissa.

Kämppä onneksi saatiin heti ja päästiin 
päikkäreille, pojat ei omassa hotellissaan 
huoneita saaneet kuin vasta iltapäivällä, 
joten he menivät aikaansa viettämään 
altaalle. Meidän hotellien välillä oli joku-
nen kilometri väliä.

Illalla kun olo oli hiukka virkeämpi 
lähdettiin kylille, auto sai jäädä auto-
talliin parkkiin Bangkokissa olon ajaksi, 
liikutaan skytrainillä. Muut painajainker-
holaiset olivat jo syömässä käyneet ja 
yritettiin ne puhelimen avulla löytää, ei 
ollut ihan helppo, löytyivät kuitenkin.

Hommattiin skytrainiin päiväliput, joilla 
oli vaivatonta matkustaa ruuhkaisessa 
Bangkokissa ja kaiken lisäksi skytrainissa 
on tehokas ilmastointi joten matkustus 
kohtuullisen mukavaa. Ruuhka-aikoina 
tosin nekin on täynnä ja aina ei välttä-
mättä ekaan junaan sovi, mutta niitä 
menee muutaman minuutin välein.

Messupäivänä sovittiin Jokisen Tuomon 
kanssa treffit On Nutin Skytrain asemalle, 
josta mentiin junalla jokunen asema 
eteenpäin Bang Na asemalle, josta hiuk-
ka kävelyä messupaikalle.

Kanniston Markku ”rentoutuu”

Lennolla vaan ei uni tule, joten Bangkokin päästyä oli ainakin allekirjoittanut hyvinkin väsynyt.

Kaikenlaista kippo- 
koneita, liimakoneita 
ja laminointi- 
koneita löytyi…

Muutama tunti siinä pyörittiin ja sitten suunta skytrain 
asemalle ja nokka kohti Bangkokin keskustaa. Rupes oleen 
pitkät housut vähän liikaa tuolla kuumuudessa joten takas 
kämpille vaihtaan vähän kevyempää päälle.

Ehtoolla sitten jatkettiin Bangkokin katselmusta ja päädyttiin 
syntiselle soi Cowboyn kadun pätkälle.

Ei siitä sen enempää …

Jatkuu seuraavalle sivulle

Yriteltiin kysellä, 
että missä ne 

painokoneet on 
ja meitä ohjailtiin 

tähän halliin…

… mutta painokoneista ei 
hajuakaan, joten painajat 

hakeutuivat oluelle.
Ari oli stanssikoneen 

jostain löytänyt ja oli sitä 
ihailemassa.

On Nutin Skytrain asema

Messut oli melkoinen pettymys, mutta kun tähän samaan reissuun oli yhdistetty loma 
niin ei pitkään haitannut pienet vastoinkäymiset.

Painajat Bangkokissa Painajat Bangkokissa
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Matkan aikana myös vanhennuttiin ja juhlittiin Mae 
Hong Sonin Pai:ssa 50- vuotisjuhlia pienellä porukalla. 
Hotelli toi lahjana kakun.

Kilometrejä kertyi auton mittariin 4300 km. Reitti oli 
suunnilleen alla näkyvän kartan mukainen.

Tästä allekirjoittanut jatkoi sitten lomaa perheensä kans-
sa ajaen Bangkokista Pohjois-Thaimaan ympäri palaten 
Mekong jokea seuraten Isaanin läpi Pattayalle.

Muut painajainkerhon jäsenet jatkoivat 
Bangkokista matkaa Koh Changin saarel-
le, josta sitten matkasivat Pattayalle.

Tapasin vielä matkalaiset lyhyesti kun 
palattiin Pohjois-Thaimaan reissulta

Matkalaiset palailivat kotimaahan hieman 
eri aikoihin. Kaikki sujui reissulla pääosin 
hyvin.

Kiitos yhteistyökumppaneillemme 
Heidelberg Finland ja ManRoland Finland.

Vemco myrskyn rippeet iskeytyivät Pattayalle 16. syyskuuta. Rank-
kasateet ja merenpinnan nousu aiheutti tulvan.  Sen seurauksena 
julistettiin hätätila sillä ihmisten kodeissa ja kaduilla vesi nousi puo-
lesta metristä - metriin. Seuraavana päivänä oli jo pääosin veden 
pinta laskenut, pientä siivousta tuo tulva aiheutti. Marko Lähteenmäki

Painajat Bangkokissa

Taas oli noin vuosi vierähtänyt edellisestä risteilystä.Nyt sitten päästiin 
ihmettelemään sitä ”uudempaa”laivaa mikä viime kerralla jo pitiolla meillä 
aluksena. Porukkaa saatiin haalittua loppujen lopuksi se tavoite eli 50 
innokasta risteilijää. Ilmasto oli jälleen kerran hyvinkin suotuisa meille 
kirjatyöntekijöille,täytyy koputtaa puuta.

Laiva lähti eri puolelta satamaa kuin viime kerroilla, mutta hyvin väki osasi 
suunnistaa kohti oikeaa laituria. Aikaa oli nyt tunnin vähemmän risteillä 
Pyhäjärven aalloilla viime kertoihin verrattuna. Meille oli tarkoitus olla 
yläkerran kabinetti varattuna mutta jostain syystä siitä ei laivalla tiedetty 
mitään? Mutta toisaalta kun kävin siellä katsomassa tiloja, ehkä näin oli 
parempi. Nimittäin siellä oli todella oikein lääsy, eli kuuma ilma.

Ruokailu alkoi melkein heti laivan irrottauduttua laiturista. Minun mielestä 
pöydän antimet olivat tällä kertaa erittäin hyviä, parempia kuin viimeksi.

Saimme myös tilata punaviiniä oikein tarjoushinnalla pöytiin, 
se jos mikä nostatti tunnelmaa sopivasti.Tottakai välillä käytiin 
kannella vilvoittelemassa ja katsomassa maisemia 
ja ohi kulkevia veneitä.

Kaikki hyvä loppuu aikanaan, niinkuin tämän vuotinen 
risteilykin. Suvilaivalla ainakin osa väestä jatkoi vielä 
iltaa hauskan merkeissä.

Ehkä ensi vuonna uudet kujeet, saa nähdä. 
Ehdotuksia otetaan vastaan.

Tomi Minetti 
TKY, opintosihteeri.

TKY:N SISÄVESIRISTELY 8.8.

Sisävesiristeily
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Syyskokouksessa 25.10.
oli reilut 20 henkeä paikalla. Tärkeänä asiana esitylistalla oli 
TEAM:n päättämät sääntömuutokset jäsenosastoille.

Postiviista oli erityisesti se, että kokouksen keski-ikä oli hieman 
päälle neljäkymmentä vuotta. Irene Hämäläinen oli liiton puoles-
ta paikalla. Hän kävi puheessaan läpi hallituspolitiikkaa ja 
uusien mahdollisien liittojen yhdisty- 
missuunnitelmien koukeroita. 

Syyskokouksessa väläyteltiin 
yhdistykselle mahdollista höntsy-
urheiluryhmää  salibandyn tai jalka-
pallon merkeissä. Asiasta kiinnos-
tuneiden kannattaa olla tarkkana ja 
seurata nettisivuja ja työpaikkojen 
ilmoitustauluja. 

Painajien Heikku-ilta oli touko-
kuussa.  Paikalle oli kokoon- 
tunut n. 20 alan miestä.   
Ohjelmassa oli ensin ”koulutus-
ta” ja sen jälkeen porukka söi  
vatsat täyteen Pancho Villassa.

Meistä suurin osa on jo 
eläkkeellä Tampereen 
seudun kirjapainoista, 
mutta se ei ole pakollista.

Kerhomme toimii aktiivi- 
sesti pitämällä yhteyttä 
kirjatyöntekijöihin eri 
puolilla maata. Ikää kart- 
tuessa monet ystävyys- 
suhteet rapautuvat  parin 
yleisen syyn takia. Toinen 
on yleisin. Työssä ollessa tuli 
käytyä tutustumassa muihin 
kirjapainoihin ja kaupunkeihin, 
mutta nyt ei ole enää kontakteja, 
eikä juuri mielenkiintoa, eikä 
aikaakaan ylläpitää yhteisiä 
tapaamisia. Meillä Yhdistyksen 
eläkeläisillä on vielä virtaa tavata 
entisiä ja nykyisiä ystäviämme. 

Tamperelaisten kohdalla homma 
hoituu kuukausitapaamisilla ja 
muilla paikkakunnilla käymme 
vierailuilla silloin tällöin. 
Teitä, meitä on paljon, joilla on 
tuttuja muuallakin kuin omalta 
työpaikalta. Tule siis mukaan 
muistelemaan vanhoja hyviä 
aikoja.

Meidän vuoteemme mahtuu 
teatteria, erilaisia tapahtumia, 
oikeaa tietoa jakavaa asian-
tuntemusta, tenttaamme 
kunnallisia päättäjiä, osallistumme 
retkiin emäntäkoulusta 
risteilyihin.

Kaikki mikä kiinnostaa on meidän 
ulottuvissamme.

kun voit piristää päivääsi kerran 
kuussa tapaamalla tuttujasi. 
Tarinoita riittää kuultavaksi 
aina kuun ensimmäinen 
maanantaipäivä  kello 13.00. 
TKY:n toimiston kokoustiloissa. 
Kesällä toki pidämme kolmen 
kuukauden tauon, että ihmiset 
saavat  puuhastella omilla ja 
vierailla mökeillään.

Eihän tämä toki ilmaista ole. 
Keräämme jäsenmaksua 15 
euroa kalenterivuodessa ja tällä 
rahalla saa ainakin pullakahvit 
joka kokouksessa.. Saamme 
tietysti jotain jäsenetuja erilaisista 
liikkeistä, sekä halvempia 
lomailuetuja.

Tule siis mukaamme.

Terveisin Jouko Harju

TKY:n TYÖTTÖMÄT
TKY:n työttömät, tai työttömyysuhan alla olevat 
jäsenet kokoontuivat pitkästä aikaa toimistolla 
keskustelemassa  tulevasta ajanjaksosta. 
Paikalle tuli 14 henkilöä ja alustamassa oli Reijo 
Korhonen liiton toimistolta. Pari tuntia soljui 
kohtuullisen nopeasti, jonka jälkeen porukka 
poikkesi vielä syömässä. 

Saimme aikaiseksi keskustelun lomassa kolmen 
hengen ryhmän, 2 miestä ja nainen, -tasa-
arvokysymys?,  joka  suunnittelee seuraavan 

Talvipäivät 2016
Holiday Club Katinkulta 
Vuokatti 19.-20.3.2016
Tulevan vuoden talvipäiviä vietetään jälleen Vuokatissa. Puitteet talvi-
päiville ovat mitä mainioimmat ja ohjelmaan on jäsenten toiveesta pa-
lautettu mm. lentopallo. Lähes kaikki lajit ja tapahtumat sijoittuvat Ka-
tinkullan ympäristöön ja laskettelurinteen läheisyyteen. Majoituspaikat 
ovat hotellin pihapiirissä ja vaihtoehtoja löytyy kaikille. Hinnoittelussa 
on huomioitu mahdollisuus majoittua jo perjantai-illasta. TEAM tukee ja 
kannustaa työttömiä jäseniä osallistumaan yhteisiin tilaisuuksiin. Talvi-
päiville työttömät jäsenet voivat osallistua puoleen hintaan (majoituksen 
ja rannekkeen osalta).

Osallistumismaksu on 40 € / henkilö, sisältäen kaiken ohjelman ja ruo-
kailut. Päiväkävijöiltä 20 € / henkilö sisältäen lauantain päiväohjelman ja 
lounaan. Kysy lisää: kirjaltajat@gmail.com

Kaikki tämä tulee mahdolliseksi 
kun porukkaa on riittävästi. Tule 
siis mukaan ja tuo kaverisikin. Me 
emme ole sen iäkkäämpiä, kun 
sinäkään. Meille tämä tuo pientä 
vaihtelua arjen keskelle. Miksi siis 
jäisit pyörimään rutiinien keskelle, 

tapahtuman tammi- 
kuussa 2016. 
Pyrimme saamaan 
paikalle silloin asian- 
tuntevaa tietoa ja taitoa 
kassasta ja te-toimistosta. 
Ilmoittelemme liiton 
lehdessä tapahtumasta ja 
ajankohdasta Kiitänkin tässä paikalla olijoita ja 
tervetuloa myös seuraavaan sessioon.
 Jouko Harju

VETERAANIKERHOSTA

Kuvassa veteraanikerholaisia vuodelta 2010
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KIRJAKE KIRJAKE

Ihminen 
Lukeva eläin, 
jolle sanat 
ovat  muistinvälineitä, 
millä harrastaa 
kirjallisten puutarhojen 
viljelyä. 
Maistella totuutta,  
sylkäistä pois 
jos joku 
tarjoaa paremman.

Ihminen 
luonnon olento,  
joka voi 
kadottaa itsensä,  
löytää uudelleen. 
Nähdä mitä haluaa, 
tuntee mitä haluaa.

Saa voimaa luonnosta 
asettaa päämääriä 
pohdintaa... 
kehossaan 
4000. 000. 000. 000. 000. 
000. 000. 000. 000 atomia. 
(4000 kvantriljoonaa)

1000 miljoonaa 
 hermosolua.

Seppo Koskima

Kerhot toimivat

Irene Hämäläinen luovutti Kirjallisuuskerholle 19.5. TEAM:In kansansivistysrahas-
ton stipendin 500 €. Martti Höglund ottaa stipendin vastaan. 

Kirjallisuuskerhon
Pikkujoulut 11.12. klo 15.00
toimistolla, Satakunnankatu 19-21 C 24

Vieraana 
Kalevi 
Kalemaa

Tervetuloa!

Seppo Koskima esittää tilaisuudessa 
runonsa

DINOSAURUKSET 
OVAT KUOLLEET,
Eläköön uudet 
dinosaurukset!
Mukaillen vanhaa viisautta jostain Euroopan maasta 
vuosisatojen takaa. 

Tarkoitin otsikolla sitä, että Liiton hallinnosta puuttuu Tampereen 
Yhdistyksen jäsen . Toisaalta, johan siellä 125 vuotta oltiinkin. 
Pitää antaa tilaa toisillekin. Taisin näillä näkymillä jäädä viimeiseksi 
Tampereen Yhdistyksen jäseneksi, joka hallinnossa on ollut mukana. 
Toivottavasti olen väärässä. Pääministeri Sipilän mukaan palk- 
koja korotettiin tuona aikana enemmän kun olisi ollut varaa. 

Tämä uusi vaalitapa suosii isojen työpaikkojen ehdokkaita, koska 
pienten työpaikkojen ehdokkaiden täytyy nyt panostaa paljon aikaa ja 
energiaa tullakseen tunnetuksi eri yhteisöissä. 
Se ei tule olemaan helppoa. Täytyy verkostoitua ja olla edukseen, sekä 
tulla tutuksi tehdyllä työllä ja suorituksilla. 
Ehdokas, vaikka kuinka hyvä olisikin, ei löydä tietään ihmisten mieleen, 
jos ei suorita töitään näkyvästi. 

Valtuustoon saatiin pari paikkaa, mutta jaostoihin ei porukastamme 
ketään mahtunut, vaikka hyviä ehdokkaita olikin. Harmittaa, mutta 
seuraaviin vaaleihin on aikaa valmistautua kunnolla. Nämä vaalit 
tulivat vähän puskista, vaikka ennakkotietoa olikin. Emme, vaan 
sisäistäneet tämän uuden systeemin vaatimuksia. Ensi kerralla 
olemme valmiimpia, kun koskaan. Eikös. 

Jouko Harju

HK:n uurnavaali lautakunta vas. Jouko Harju, Kari Lintunen ja Tomi Minetti

Harjun pakinoita

Valvojina toimivat: Jukka Nylund, Aki Blom, Kari 
Lintunen, Jouko Harju, Minna Kivinen, Markku Kannisto,  
Marko Lähteenmäki ja Tomi Minetti

Lämmin Kiitos 

Seija Lahdelle
ansioistaan 

TKY:n pitkäaikaisena 
sihteerinä.

TKY:n hallitus ja jäsenet

Ministeriauton takapenkillä on kiva is-
tuskella sanoi muuan oppositiopoliitik-
ko vuosi sitten.
Hän ajelee nyt siten sillä. Monta vuot-
ta varoittelin, mitä seuraa, kun porvarit 
pääsevät valtaan. Toisaalta myös toivoin 
sitä. Työväen puolueita ruoskittiin joka 
asiasta ja kuunneltiin, miten hyvin muut 
asian olisivat hoitaneet. No nyt hoitavat. 
Olen vuosia kuunnellut valituksia eläk-
keiden tasokorotusten pienuudesta, 
työttömyystilanteen huonosta hoidosta, 
vanhusten  heitteillejätöstä ja rauta-, 
sekä maanteistä.
Uusi hallitus hoitaa nyt nämäkin kun-
toon ja kaikki luultavasti olevat tyytyväi-
siä, lukuun ottamatta heitä, jotka olisi-
vat halunneet toisin. Pieniin eläkkeisiin 
tulee korotusta 30 €/kk ja ylevero pois-
tuu alle 800 €/kk ansaitsevilta. Täytyy-
hän se raha tietysti jostain ottaa takai-
sin, joten otettiin samalta porukalta 60 € 
asumistukea pois. Näin se asia korjattiin. 

tasolla parin vuoden kuluessa ja ul-
koliikuntapaikkoja lisätään
Miinuspuolella kuntalaisille on tie-
dossa ensivuonna, sähkön, kauko-
lämmön, vesimaksuun, vuokrien, 
kiinteistöveron, terveyskeskusmak-
sujen, bussien ja polttoaineiden hin-
nan nosto.
Ainahan jotain pudotetaankin, lää-
kekorvaukset. Toisaalta, jotain aina           
 pysyy samanakin, veroäyri.
 Parempaa ensi vuotta, 
 toivoo Jouko Harju

Sitä saa mitä tilaa
Samaan aikaan autoveroa pudotettiin 
200 milj. €, joka tekee vajaa 200 € autoa 
kohti. Sekin asia hoitui, kun nostetaan 
käyttömaksua ja taas porukka myhäilee. 
Työttömyyspuolelta homma hoituu, kun 
lyhennetään ansiopäivärahakautta, niin 
kyllä alkaa töitä löytymään. Vanhuksia 
varten aiottin säätää lakeja hoitajamää-
rän vähimmäistasoon. Poistetaan tämä 
laki ja taas hoitajia on riittävästi.  Rau-
tatiet saadaan kuntoon sillä, että kääri-
tään radat rullalle ja vapaute-
taan kannattavat reitit kilpai-
lulle. Maanteille sentään on 
nyt tulossa lisää rahaa, joka 
saadaan nostamalla poltto-
aineiden veroa. Tekee hyvää 
ilmastonmuutokselle.

Että näin.
Tampereelta kuuluu iloisia 
asioita. Jätemaksut tällä tie-
toa tulevat laskemaan yli 
kymmenen prosenttia vuosi-

Ay-väen rauhanpäivät Kouvolassa 16.–17.1.2016
Edustettuina eri ammattiliitot. TEAM:ilaisia kaivataan EHDOTTOMASTI lisää! 

Lähde mukaan keskustelemaan tärkeistä aiheista:

• HALLITUSPOLITIIKAN SEURAUKSET ay-liikkeen sopimusoikeuteen/kolmikantaan. Kes-
kustelemassa mm. Jukka Kärnä (SAK:sta), Antti Häkkänen (kansaned.) Pentti Tiusanen (lääkäri) 
• TTIP ja TiSA kuinka rajuja vaikutuksia näillä sopimuksilla voikaan olla. Paneelissa mm. Yrjö 
Hakanen ja Heli Järvinen  • Teemaryhmät esim. nuoristotakuu, varhaiskasvatuslaki, vaihto-
ehtoinen ajattelu talouskeskustelussa, monikulttuurisuus työyhteisössä ja ay-liikkeessä. Sun-
nuntain aihe: turvapaikanhakijat Suomessa. Lauantain Iltabileistä vastaa Amurin Tiikerit.

Hinta: 110€/2hh (pitää sisällään ohjelman., ruokailut, illanvieton, sekä koosteen) 
Katso lisää: rauhanpuolustajat.org/tyopaikkojen rauhantoimikunta tai facebook: 
työpaikkojen rauhantoimikunta. Lisää voit kysyä myös: kivinen.minna@gmail.com



Tampereen Kirjatyöntekijäin Yhdistys ry:n

PERINTEISET 
JOULUKAHVIT

KE 16.12. klo 13–17
yhdistyksen toimistolla

Tervetuloa!


