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Tampereen Kirjatyöntekijäin Yhdistys ry:n jäsenlehti
nro 1 •maaliskuu 2015
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Tässä lehdessä:
• äänestystavat
• äänestyspaikat
• ehdokkaat
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TKY:n Liittokokousehdokkaiden uurnavaali

Puheenjohtaja Aki Blom

Näytön paikka
Tampereen yhdistyksen kirjatyöntekijöitä on asettunut liittokokous- edustaja ehdokkaaksi. Äänestäminen meidän omia jäseniä tässä vaalissa on tärkeää ja
myös harjoitusta kevään eduskuntavaaleihin, jossa siinäkin on hyvä muistaa SAK:n palkansaajaehdokkaat.
Posti ja Netti, äänestysaika on 1-15.3.2015.
Tampereen kirjatyöntekijäin yhdistys järjestää
myös uurnavaalin 7-14.4.2015. Uurnavaalista lisää tietoa Kirjakkeen sivulla 3. Teamista tulee postissa yksityiskohtaisemmat äänestysohjeet jokaiselle
äänioikeutetulle kotiin.
Lisäksi lisäinfoa tulee TKY:n nettisivuille lähempänä
kyseistä ajankohtaa. Kysyä voi myös toimistomme
päivystysnumerosta päivystysaikana keskiviikkoisin
klo 13-15:00 p. 03 2237774, jos äänestys on jäänyt
jostain syystä tekemättä.

:n PÄIVYSTYS
Keskiviikkoisin klo 13–15

Vaalit käydään 1.–15.3.2015 samanaikaisesti sekä sähköisenä että postivaalina. Lisäksi
uurnavaaleissa on mahdollista äänestää 7.–14.4.2015 niissä ammattiosastoissa, jotka uurnavaalin järjestämisestä syyskokouksessa päättivät.

Ollaanhan hereillä, eikä nukuta tässä asiassa, omia
työkavereita nyt valitaan ja toive olisi, että äänestysprosentti nousisi maan kärkeen.
Vaalit toimitetaan suhteellisena vaalitapana ja meidän ehdokkaamme kuuluvat koko maata käsittävään kirjatyöntekijöiden sopimusalan vaalipiiriin.
Ehdokkaiden valitsijayhdistykset voivat solmia vaaliliittoja.
Äänioikeus TEAMin liittokousvaalissa on jäsenellä, joka on liittynyt TEAMin ammattiosastoon viimeistään 30.11.2014, ja jonka jäsenmaksut on maksettuina. Äänioikeutettuja on
7750 kirjatyöntekijää ja vaalipiiristä tulee valituksi 31
edustajaa, yksi kutakin alkavaa 250 jäsentä kohden.

Katso uudet nettisivut:
www.TKYtampere.fi

Satakunnank. 19–21 C 24 Tampere.
P. (03) 223 7774
kirjaltajat@gmail.com
www.TKYtampere.fi
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Seuraava Kirjake ilmestyy kesällä 2015
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Aineisto pyydetään lähettämään
yhdistyksen toimistoon tai
s.postilla: kirjakelehti@gmail.com

TKY:n toimistolla, os. Satakunnankatu 19-21 C 24, voi käydä äänestämässä
uurnavaaleissa seuraavasti:
ke
to
ma

8.4. 2015
9.4. 2015
13.4. 2015

klo 10–19.00
klo 10–19.00
klo 15–18.00

Lisäksi vaalitoimikunta järjestää vaaliuurnan kierrättämistä joillakin isoilla työpaikoilla. Uurnan
kiertoaikataulu selviää myöhemmin kun vaalitoimikunta on saanut listan niistä jotka eivät käyttäneet äänioikeuttaan netti- ja postivaaleissa. Vaalitoimikunta päättää miten ja milloin uurnaa
kierrätetään työpaikoilla ja tiedottaa siitä työpaikan luottamusmiehelle.
Maanantaina 13.4.2015 klo 15–18.00 on viimeinen mahdollisuus äänestää toimistolla uurnavaaleissa. Äänestyksen päätyttyä suoritetaan ääntenlasku, tulos lähetetään keskusvaalilautakunnalle heti kun äänet on saatu laskettua.

Netti- ja postivaalit on tehty helpoksi jäsenistölle.
Postissa tulee aineisto kotiin ja
nettivaaleissa tarvitset pankkitunnukset.
Nettivaaleihin pääsee liittomme sivulta kun äänestysaika alkaa:
www.teamliitto.fi
Äänestää voi vain oman sopimusalan kirjatyöntekijäehdokkaita ja kirjatyöntekijöiden vaalipiirinä on koko Suomi.

Julkaisija Tampereen Kirjatyöntekijäin Yhdistys ry.
Satakunnankatu 19–21 C 24, 33210 Tampere. P. (03) 223 7774.

Toimisto avoinna keskiviikkoisin klo 13–15.
Päätoimittaja Aki Blom.
Toimitussihteeri ja taitto Minna Kivinen.
Yhdistyksen lehtityöryhmä: Johanna Puro, Jukka Nylund,
Marko Lähteenmäki, Kari Lintunen, Tomi Minetti, Riku Saarela.
Kirjoituksia ja valokuvia otetaan vastaan.

TKY:n syyskokous päätti että liittokokousehdokkaiden netti- ja postivaalien lisäksi järjestetään
jäsenistölle uurnavaalit.

441 878
Painotuote

Osoitelähde: TKY:n jäsenrekisteri.
Painos 1.482 kpl. Painatus: Tammerprint Oy – 2015.

Liittokokouksessa kirjatyöntekijöillä on 31 paikkaa. Vain äänestämällä voit vaikuttaa siihen keitä
kirjatyöntekijöitä liittokokoukseen lähtee.

Vaalitoimikunta
3
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Jorma Airosto
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1.) Olen Jorma Airosto, työpaikka Eräsalon
Kirjapaino Oy, Tampere. Toiminut luottamusmiehenä useita kausia.
2.) Työsuojelu, hyvinvointi työyhteisössä, liiton näkökulma työssä jaksamiseen koko työuran ajan.
3.) Haluan tuoda positiivista näköalaa liiton
edunvalvonnan sisään. Kovat ajat alan murroksessa ei ole ohi. Työ karkaa tekijältä ja aivan liian moni on joutunut työttömäksi viimeisen viiden vuoden aikana.
4.) Liikkuminen luonnossa hiihtäen tai pyörällä. Mukava ruoanlaittohetki perheen kesken. Yhdessä syöminen.

Aki Blom

127

TEAM Demarit ja sitoutumattomat

1.) Jouko Harju, Asun Ylöjärvellä. Järjestöaktiivi.
Osa-aika työpaikka Kirjapaino ILMO. Tällä hetkellä toimin liiton työttömyyskassan hallituksessa, Työväen sivistysliitossa, sen eri osastoissa
ja piirin hallituksessa. Perusdemari.

2.) Kaikki. Kokonaisuus pitää olla hallussa. Se
näyttää Liiton linjan.

2.) Liiton työttömien korvauskäsittelyn oikeudenmukainen ja nopea käsitteleminen. Tuoda
jäsenille tietoa nykylain säännöistä ja velvoitteista. Auttaa kaikkia liitttoon kuuluvia kaikissa
mahdollisissa asioissa koskien työlainsäädäntöä, sekä ansioturvaa. Olen toiminut myös liiton hallituksessa, mutta se mielestäni kuuluu
enemmän vakituisesti työssä käviöiden reviiriin. Paranneltavaa on kyllä myös osa-aikaisten
ja 0-sopimuksien kohdalla.

3.) Pitkä kokemus työpaikan yt-toimikunnassa
ja neuvottelu pöydässä. Takana useampi hallitus toimi. Liittokokous on vaikuttamisen paikka ja päättävä elin. Haluan olla vaikuttamassa
päätöksiin duunarin näkökulmasta. Tämä on
se vaikuttamisen paikka, sen johdosta asetuin
ehdokkaaksi. Liittokokouksessa valitaan Liiton
valtuusto ja hallitus. Haasteita on tulevaisuudessakin ammattiliitoilla ja liitto organisaatioissa.
Työntekijöiden asemaa, sosiaalisia oloja, kaikkien asioiden huomioimista, jotka vaikuttavat
arkeen tulisi parantaa.

Vaaliliitto:

TEAM Demarit ja sitoutumattomat

1.) Kuka olet (missä olet töissä ja tärkeimmät luottamustoimet jos niitä on) 2.) Mitkä osa-alueet liiton toiminnassa
sinua erityisesti kiinnostavat? 3.) Miksi juuri sinua pitäisi äänestää? 4.) Mitkä asiat saavat sinut hyvälle tuulelle?
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1. ) Aki Blom Forssan Kirjapaino Oy (Tampere)
Pääluottamusmies, Yhdistyksen puheenjohtaja, Kirjatyöntekijäin TES-jaoston varajäsen, Sak:n
Tampereen paikallisjärjestön hallituksen jäsen,
SAK:n Aluetoimikunnan jäsen

4.) Yhdessä tekeminen ja siinä onnistuminen.
Saa antaa tietoa ja ratkaisu malleja sitä tarvitsevalle. Antamalla tukea jaksamiseen ja vaihtoehtojen tarjoaminen tulevaisuuden tilanteeseen.
Se että kaveria onnistaa saada uusi työpaikka,
päästä koulutukseen ja löytää uusi suunta elämälle se lämmittää ja se tuo hyvän mielen.

Vaaliliitto:

Jouko Harju

Virpi Harju

136

1.) Olen Virpi Harju. Työskentelen PunaMusta Oy:ssä Tampereen yksikössä, tällä hetkellä hoitovapaalla kotona pojan kanssa.
2.) Työntekijöiden asioisen ja yhteisten etujen ajaminen.
3.) Koska yritän parantaa työssä kävijöiden
etuja ja saada heidän äänensä kuuluviin.
4.) Kevät aurinko, hyvät jutut, perheen ja kavereiden seura...

3.) Tietoa ja taitoa on kertynyt vuosien varrella
kohtuullisen paljon. Osaan auttaa ja jos en, niin
pystyn varsin nopeaan selvittämään lähes kaikki asiat suuren tuttavapiirini kautta. Verkostoitumiseni on todella laaja. Vuosien varrella tuttavia
on kertynyt eri puolelta Suoimea luottamusmiehistä Arkadianmäelle asti. Heidän kanssaan
on paljon keskusteltu alaamme vaivaavista ongelmista. Aina irtisanomisista arvonlisäveroon.
4.) Hymy on herkässä, aina, kun asiat sujuvat
hyvin. Olen perusoptimisti. Aina voisi mennä
huonomminkin.

Vaaliliitto:

TEAM Demarit ja sitoutumattomat

Vaaliliitto:

TEAM Demaritja sitoutumattomat

1.) Kuka olet (missä olet töissä ja tärkeimmät luottamustoimet jos niitä on) 2.) Mitkä osa-alueet liiton toiminnassa
sinua erityisesti kiinnostavat? 3.) Miksi juuri sinua pitäisi äänestää? 4.) Mitkä asiat saavat sinut hyvälle tuulelle?

5

KIRJAKE

Jari Kaija, sit.
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Jari Kaija
Offsetpainaja, Hämeen Kirjapaino
Tampereen Painajainkerhon vara-pj

Markku Kannisto

224

Markku Kannisto,
Työtön
TKY:n hallituksen jäsen

Minna Kivinen sit.

227

1.) Minna Kivinen, töissä Ahaa Sivunvalmistus
Oy:ssä painopinnanvalmistajana, työsuojeluvaltuutettu ja tällä hetkellä TKY:n hallituksen
varajäsen, osaston lehden taittaja ja nettisivujen päivittelijä.

Hannu Korhonen

153

Hannu Korhonen
Alma Manu Oy
Pääluottamusmies

2.) Työsuojelu ja työhyvinvointi ovat minua
lähellä. Jäsenten aktivoiminen heräämään
tähän todellisuuteen, että vanhat saavutetut
edut eivät ole mikään itsestäänselvyys. Edes
Ay-liike sinänsä ei ole itsestään selvyys -varsinkaan nuorille. Sen tulisi raikastaa imagoansa, jotta yleinen mielipide tulisi ay-myönteisemmäksi. Kiinnostaa myös kansainväliset
asiat, miten ay-liike toimii muualla yms..
3.) Olen kiinnostunut kuinka tälläinen iso järjestö toimii, kuinka toimii jäsendemokratia
(toimiiko se ) jne. Haluaisin tuoda jotain uusia
tuulia TEAM:iin.
4.) Ihmiset jotka säilyttävät optimisminsa vaikeuksienkin keskellä. Arjen pienet ilot ovat
isoja iloja. Hyvä olon saan mm. avannosta ja
joogasta.

Vaaliliitto:

TEAM Vasemmisto ja sitoutumattomat

Vaaliliitto:

TEAM Vasemmisto ja sitoutumattomat

1.) Kuka olet (missä olet töissä ja tärkeimmät luottamustoimet jos niitä on) 2.) Mitkä osa-alueet liiton toiminnassa
sinua erityisesti kiinnostavat? 3.) Miksi juuri sinua pitäisi äänestää? 4.) Mitkä asiat saavat sinut hyvälle tuulelle?
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Vaaliliitto:

TEAM Vasemmisto ja sitoutumattomat

Vaaliliitto:

TEAM Demarit ja sitoutumattomat

1.) Kuka olet (missä olet töissä ja tärkeimmät luottamustoimet jos niitä on) 2.) Mitkä osa-alueet liiton toiminnassa
sinua erityisesti kiinnostavat? 3.) Miksi juuri sinua pitäisi äänestää? 4.) Mitkä asiat saavat sinut hyvälle tuulelle?
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Terhi Kuusoja
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1.) Olen Terhi Kuusoja. Olin reilut 26 vuotta Aamulehden palveluksessa. Työttömänä olen ollut joulukuusta 2012, kun lehtien
yhdistymisen vuoksi väkeä vähennettiin.
Tampereen Kirjatyöntekijäin Yhdistyksen
hallitukseen olen kuulunut vuodesta 1991.
Työttömänä ollessani olen suorittanut sihteerin ammattitutkinnon. Tällä hetkellä tärkeimmät luottamustoimeni ovat TKY:n hallituksen jäsen, sekä TEAM:n liittovaltuuston
jäsen.
2.) Minua kiinnostavat tietysti Kirjatyöntekijöiden työehtosopimukset, sekä työttömille
järjestettävä koulutus/toiminta.
3.) Kokemusta löytyy.
4.) Hyvälle tuulelle minut saavat hyvin menevät asiat, hoitokoirani, ystävät ja sauna.
Tällä hetkellä uusi työpaikka saisi minut
SUPER HYVÄLLE TUULELLE!

Vaaliliitto:

TEAM Demarit ja sitoutumattomat

Sami Lahti

159

1.) Sami Lahti, 38v. offsetpainaja, työpaikkana PunaMusta Oy, Tampereella. Olen
työsuojeluvaltuutettu ja varapääluottamusmies. Tampereen Kirjatyöntekijäin yhdistyksessä olen ammattiosaston taloudenhoitaja,
sekä hallituksen pitkäaikainen jäsen. Ammattimaisena harrastuksena Tampereen painajainkerhon puheenjohtajuus vuodesta 2003.
2.) Mikä on kirjatyöntekijöiden tulevaisuus Suomessa? Miten työehtosopimusten käy jatkossa?
Kannatan TEAMin kirjatyöntekijöiden demareiden ja sitoutumattomien vaaliohjelmaa: - Ay- liike on kansaliike, jonka vahvuus
on jäsenten toiminnassa. - Luottamusmiesjärjestelmä on edunvalvonnan kivijalka. Haasteellinen ja mielekäs työ on henkisesti
palkitsevaa. - Kannustava ja oikeudenmukainen palkkaus on perusoikeus. - Oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo toteutuvat
yhteistyössä. - Kohtuullinen toimeentulo
kuuluu kaikille. - Elinikäisen oppimisen on
toteuduttava työntekijöiden ja yrityksen
parhaaksi.

Vaaliliitto:

TEAM Demarit ja sitoutumattomat

1.) Kuka olet (missä olet töissä ja tärkeimmät luottamustoimet jos niitä on) 2.) Mitkä osa-alueet liiton toiminnassa
sinua erityisesti kiinnostavat? 3.) Miksi juuri sinua pitäisi äänestää? 4.) Mitkä asiat saavat sinut hyvälle tuulelle?
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Kari Lintunen

166

1.) Kari Lintunen, Ahaa Sivunvalmistus Oy, painopinnanvalmistaja, pääluottamusmies. TKY:n hallituksen jäsen ja yhdistyksen varapuheenjohtaja, Tampereen painoviestinnän ammatillisen neuvottelukunnan puheenjohtaja, SAK:n Tampereen
paikallisjärjestön edustajiston jäsen, Tullinkulman työterveyden
Liikelaitoksen johtokunnan varajäsen.
Takana 4 vuosikymmentä sanomalehden painopinnanvalmistusta. Minulle on suotu mahdollisuus olla näköalapaikalla kokemassa ja näkemässä se valtava muutos mitä painopinnanvalmistuksessa on tapahtunut metalliladonnasta tähän päivään. Tämä
jatkuva muutos on ollut välillä raskasta, mutta palkitsevaa kun
uudet toimintatavat, tietokoneineen ja ohjelmineen on saanut
sisäistettyä. Mainittakoon että metalliladonnan aikana ammattini oli konelatoja (latojakokeen suorittanut konelatoja).
2.) Hyvän edunvalvonnan ylläpitäminen. Liiton eri organisaatioiden yhteistoiminta, valtuuston, hallituksen ja ammattiosastojen vuorovaikutuksen parantaminen. Jäsenten palvelutason
pitäminen hyvällä tasolla. Luottamusmiesten jaksamisen tukeminen.
3.) Minulle on tärkeää että Kirjatyöntekijöiden työehtosopimuksen yleissitovuudesta pidetään huolta ja yleissitovuuden tärkeys
ymmärretään.
Luottamusmiesten koulutuksen pysyminen määrällisesti riittävänä ja laadukkaana antaa rohkeutta ja valmiuksia jäsenten
etujen puolustamiseen. Rohkeutta ja osaamista tarvitaan kun
paikallisia sopimuksia solmitaan, silloin pitää tietää ja osata työehtosopimuksen ja työlakien mahdollistamat rajat paikalliseen
sopimiseen.
Luottamusmiesten vertaistukiryhmät ovat hyviä asioita jotka
myös auttavat jaksamiseen.
Liiton ja ammattiosastojen yhteistoiminnan lisääminen, myös
paikallistason eri sopimusalojen yhteistä toimintaa parannettava mm. yhteisillä koulutustapahtumilla.
Ammattiosaston toiminnan organisointi, jäsenhankinta, tiedotus, koulutus, edunvalvonta ja yhteisöllisyyden parantaminen
ovat minulle tärkeitä asioita ay-toiminnassa.
Nollatyösopimukset lopetettava.
Asetuin ehdokkaaksi kun koen tärkeäksi päästä liittokokoukseen
vaikuttamaan, että meidän Kirjatyöntekijöiden ääni kuuluu ja
pitämään huolen siitä, että myös sanomalehtipuolen asiat huomioidaan jatkossakin TEAM-liitossa.
4.) Lapset, ovat jo aikuisia ja lentäneet maailmalle. Kalareissut ystävien kanssa ja kalastuksen lomassa nuotiolla kahvin keitto ja
makkaran grillaus. Kahvia juodessa ja makkaraa grillatessa kerrataan päivän tapahtumia, pohditaan saaliin määrää ja parannetaan maailmaa.
Nousta kesäaamuna polkupyörän selkään ja ajaa maaseudun
rauhaan ihastelemaan luonnon kauneutta. Marjastus ja keilaus
ovat myös intohimoni, vaikka keilaus ei aina suju niin kuin pitäisi.
Työssä onnistuminen, lisäksi hyvät ja kannustavat työtoverit
luovat pohjaa hyvälle mielelle ja jaksamiselle.

Vaaliliitto:

TEAM Demarit ja sitoutumattomat

Marko Lähteenmäki
sit.

234

1.) Marko Lähteenmäki. Pyroll Konserniin
kuuluva Takon Kotelotehdas Oy, Tampere, jossa toimin offsetpainajana. Valmistamme pääsääntöisesti elintarvikepakkauksia. Toimin
työpaikkani pääluottamusmiehenä ja kuulun
TEAM-liiton nykyiseen valtuustoon. Tampereen Kirjatyöntekijöiden hallitustoiminnassa
on myös aktiivisesti tullut oltua mukana ja valittu yhdistyksen pääluottamusmieheksi.
2.) Edunvalvonta, työehtosopimusasiat.
3.) Teen kaikkeni, jotta Kirjatyöntekijöiden
etuja ei heikennetä. Työnvaativuus ei ole kadonnut mihinkään, mutta siitä saatuja etuisuuksia koitetaan jatkuvasti heikentää eri tavoin.
4.) Viimeaikoina pääluottamumiehellä on
vähemmän ollut niitä asioita, jotka saavat
hyvälle mielelle. Jatkuvaa työsuhteiden ehtojen heikentämistä työnantajan puolelta tullut
jo useita vuosia. Kyllä ne asiat paljolti lomiin
liittyy, jotka saavat hyvälle tuulelle, viimeksi
lomalla Thaimaassa nuorin lapsemme oppi
uimaan. Lomista saa siitä energiaa, jotta pääluottamusmiehen tointa jaksaa hoitaa.

Vaaliliitto:

TEAM Vasemmisto ja sitoutumattomat

1.) Kuka olet (missä olet töissä ja tärkeimmät luottamustoimet jos niitä on) 2.) Mitkä osa-alueet liiton toiminnassa
sinua erityisesti kiinnostavat? 3.) Miksi juuri sinua pitäisi äänestää? 4.) Mitkä asiat saavat sinut hyvälle tuulelle?

9
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Tomi Minetti sit.
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1.) Tomi Minetti, työpaikkana Hämeen Kirjapaino oy vuodesta 1997. Työskentelen sitomon puolella paperinleikkaajana ja
kaikkia muutakin tulee tehtyä. Pääluottamusmies olen ollut
kahdeksan kautta vuodesta 2000, toistaiseksi ilman vaaleja. Saman ajan olen ollut myös ammattiosaston hallituksessa ja nyt
kolmas vuosi opintosihteerinä. Kolme kertaa on valittu liittokokoukseen vasemmiston listoilta sitoutumattomana.
2.) Jos minut valittaisiin niin kiinnostaisi erityisesti valtuusto ja
tes-jaosto. Siellä pääsee suoraan vaikuttamaan asioihin. Erityisesti tämä viimeinen tes-ratkaisu oli kovin erikoinen ja mielestäni pääluottamusmiehet ja kentän selvä kanta sivutettiin täysin ja asia runnottiin läpi pienessä piirissä, jolta ei saanut mitään
tietoja asian edetessä. Tuloksena oli todella epäselvä ratkaisu
siviilipainoille kaikkine kompensaatio-, vuorotyö käsitteineen.
Tasoitusvapaa asiakin on todella sekava ja vaikea seurattava jos
työaika vaihtelee paljon. Liitosta sai myös ristiriitaisia ohjeita,
tuntuu että ei oikein tiedetty, mitä on sovittu.
3.) Asioita joita ajaisin: valtuustolle ja liiton jäsenille enemmän
vaikutusvaltaa keskeisissä asioissa, valta on liikaa keskittynyt
liiton hallitukseen. Esim. enemmän pitäisi järjestää jäsenäänestyksiä tessin hyväksymisistä tai mistä tahansa tärkeistä asioista jotka vaikuttavat suoraan liiton jäseniin. Nytkin Teamin
puheenjohtaja ehdokkaan valitsi 5-6 hengen kabinetti. Enemmän jäsendemokratiaa. Se iänikuinen ehdoton työrauhavelvote pitäisi myös poistaa. Se ei ole enään tätä päivää. Nykyään
ihmiset lukevat uutisensa hyvin paljon netistä. Perustelut sille
on jo vanhentuneita. Kirjatyöntekijöiden tessin jatkuva heikentäminen täytyy pysäyttää, äänestämällä voit vain vaikuttaa.
4.) Yleisesti varmaan kaikki samat asiat kuin muillakin eli terveys, läheiset, toimeentulo ja harrastukset. Ja sitten tuolla työelämässä tulee hyvälle tuulelle kun saa ratkaistua jonkin pulman jäsenen eduksi tai jos joku tulee kiittämään hyvin hoidetusta asiasta. On sekin hienoa että näinä vaikeina aikoina on
päässyt toivottamaan tervetulleeksi useita uusia työntekijöitä.
Toivottavasti näin jatkuu pitkään.

Vaaliliitto:

TEAM Vasemmisto ja sitoutumattomat

Jaana Mäkinen

238

1.) Olen Mäkisen Jaana Lielahdesta. Tällä hetkellä olen työtön ja teen välillä keikkahommia
vuokranvälitysfirman kautta ja hoidan mummorooliani. Olen SAK Tampereen Paikallisjärjestössä asiantuntijana sekä YKV (yhteiskunnallinen
vaikuttaminen)-työryhmässä, nyt järjestämme
mm. Työväen Iltamia eduskuntavaaliehdokkaille
ja Kenttäväki-toimituskuntassa, tarinoitani voi lukea kyseisestä lehdestä. Toimin myös SAK aluetoimikunnassa. Vasemmiston listalta olen - vahvasti!
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1.) Olen Jukka Nylund, 54-vuotias jälkikäsitte-

lykoneenhoitaja. Tällä hetkellä työskentelen
Forssan kirjapainon Raholan yksikössä.Alalla
36 vuotta eri kirjapainoissa Tampereella. Työsuojeluvaltuutettu ja varapääluottamusmies.
Tampereen Kirjatyöntekijäin Yhdistyksen ja
Painajain Kerhon hallituksissa.
2.) Itselle tärkeitä asioita liiton toiminnassa

2.) Liiton toiminnassa kiinnostaa eniten jäsenten
hyvinvointi eli kulttuuri ja vapaa-ajan toiminnot.
Vedin Tampereella Kirjallisuuskerhoa 18 vuotta ja
olisi jo aika saada se koko TEAMin yhteiseksi toiminnoksi ja enköhän tiedä jotain tuosta työttömyydestäkin. Ay-toiminta muutenkin on tärkeää
sekä saada ihmiset liittymään liittoon, tässä haluaisin olla mukana.

ovat tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden lisääminen. Työelämän laitkin kaipaisivat päivitystä. (vuokratyö ja 0-40 sopimukset)

3.) Äänestä Jaanaa! Osaan kuunnella ja auttaa, yhteistyössä löytyy ratkaisut pulmiin ja iloa elämään,
olen tullut tutuksi myös monen entisen kemialaisen kanssa. Kun nyt olemme TEAM, tehdään siitä
myös tiimi!

4.) Mikä saa minut hyvälle tuulelle? No aina-

4.) Hyvä mieli - hymy, ystävät, läheisyys, lapset
ja lapsenlapset, pilkkiminen puolison kanssa tai
vaikka talkoopuuhastelu, löytyyhän noita, kohta
on yksi käsityö valmis, sekin saa hyvälle tuulelle voi aloittaa uuden....

Vaaliliitto:

TEAM Vasemmisto ja sitoutumattomat

1.) Kuka olet (missä olet töissä ja tärkeimmät luottamustoimet jos niitä on) 2.) Mitkä osa-alueet liiton toiminnassa
sinua erityisesti kiinnostavat? 3.) Miksi juuri sinua pitäisi äänestää? 4.) Mitkä asiat saavat sinut hyvälle tuulelle?
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Jukka Nylund

3.) Jokainen ääni on tärkeä. Se on signaali

työnantajataholle siitä, että olemme kiinnostuneita omista asioistamme. Muista siis äänestää.
kin liikunta eri muodoissaan. Hiihto etenkin
näin talvella. Lavatanssit kuuluvat joka viikkoon läpi vuoden. Koripallon seuraaminen
myös mieleistä, välillä katsomossa mutta
myös tilastomiehenä Rapyn divaripeleissä.

Vaaliliitto:

TEAM Demarit ja sitoutumattomat

Jukka Pihlaja
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1.) Olen Jukka Pihlaja. Nykyisin töissä Pkpainossa. Aikaisemmin 70-80-luvuilla Hermeksessä. Olen useamman vuoden ollut
Hallila-seuran varapuheenjohtajana sekä
Tampereen työväen kesäkoti oy:n hallituksen jäsenenä.
2.) Liiton toiminnassa kiinnostavat erityisesti työehtosopimusten kehittäminen, siis
työsuhdeturvan parantaminen, irtisanomisturva eurooppalaiselle tasolle, ehdottoman
työrauhavelvoitteen poistaminen kirjatyöntekijäin sopimuksesta. Mielestäni ns. paikalliset työpaikkakohtaiset sopimukset osaltaan murentavat yleistä sopimuskäytäntöä,
joten niihin pitäisi suhtautua varoen.
3.) Minulla on luottamusmiehenä tomiessani karttunut laajat tiedot työehtosopimisen käytännöistä. Ja haluan muistuttaa, että
äänestäminen on oikeus, oikeus vaikuttaa
ammattijärjestön tulevaisuuden suuntaan
ja tulevien tes-sopimusten sisältöön. Ansaitsemme parempia tes-sopimuksia.
4.) On paljon asioita jotka saavat minut hyvälle tuulelle, hyvä kirja, Filharmonian konsertit, elokuvat, Syrisan voitto Kreikassa,
Kokoomuksen tappio eduskuntavaaleissa
(toivottavasti).

Vaaliliitto:

TEAM Vasemmisto ja sitoutumattomat

1.) Kuka olet (missä olet töissä ja tärkeimmät luottamustoimet jos niitä on) 2.) Mitkä osa-alueet liiton toiminnassa
sinua erityisesti kiinnostavat? 3.) Miksi juuri sinua pitäisi äänestää? 4.) Mitkä asiat saavat sinut hyvälle tuulelle?
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KIRJAKE

Pekka Pitkänen

KIRJAKE
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1.) Pekka Pitkänen
Hämeen kirjapaino oy, työsuojeluvaltuutettu/varapääluottamusmies, TKY:n hallituksen jäsen
2.) - koulutus, -työturvallisuus
3.) - Tahto/ halu kehittää työturvallisuutta,
työssäjaksamista...
4.) lukeminen ja urheilu

Johanna Puro, sit.
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1) Johanna Puro, asiakasneuvoja, Sanoma
Media Finland Oy Tampereen Kirjatyöntekijäin Yhdistyksen (TEAM 7029) hallituksen
jäsen, TEAM:n valtuuston varajäsen, SAK:n
Tampereen Paikallisjärjestön hallituksen
varajäsen, SAK:n Pirkanmaan aluetoimikunnan jäsen
2) Järjestötyön toiminnan kehittäminen.
3) Vanhoja toimintatapoja ja toiminnan
painopisteitä täytyy voida pystyä tarkastelemaan uudelleen niin että tilaa saadaan
vähän uudemmillekin toimintatavoille.
4) Arkielämän pienet onnistumiset ja saavutukset.

Markku Svensk
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1.) Olen Markku Svensk, töissä Kirjapaino
Hermes OY:ssa, offsetpainaja, pääluottamusmies, varatyösuojeluvaltuutettu.
2.) Liiton toiminnasta päivittäisiin kiinnostuksen kohteisiin kuuluu verkkosivujen-ja
lehden lukeminen, myös printtiversiota tulee usein selattua. Myös edunvalvontaosasto on väkisinkin tullut tutuksi erilaisten pulmatilanteiden ja asioiden varmistamisien
merkeissä. Kiitoksia siihen suuntaan kaikista
asioista ja tuesta!

Jyrki Viitanen
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1.) Jyrki Viitanen
Alma Manun painaja. Toiminut luottamustehtävissä 90 luvun puolivälistä alkaen ensin
asiamiehenä sitten osaston luottamusmies
ja loppuaikana varapääluottamusmies. Jäin
luottotehtävistä pois 2013.

3.) Hyvä kysymys, olisikohan melko täydellinen kokemattomuus näissä asioissa eduksi
vai haitaksi, jää nähtäväksi jos tulisi valituksi. Hommat tietty hoidetaan niihin paneutumalla, ja ainakin omasta mielestä parhain
päin.
4.) Minut saa töissä hyvälle tuulelle ainakin
päivä, jolloin saa tehdä omaa työtään täysipainoisesti ja siihen keskittyen, ja vielä jos
päivän aikana ei kuule sanoja: lomautus, irtisanominen, y.t. hipoo jo täydellisyyttä.
Hakametsässä aina Ilveksen voitto saa myös
suun (tupsu) korviin.

Vaaliliitto:

TEAM Vasemmisto ja sitoutumattomat

Vaaliliitto:

TEAM Demarit ja sitoutumattomat

1.) Kuka olet (missä olet töissä ja tärkeimmät luottamustoimet jos niitä on) 2.) Mitkä osa-alueet liiton toiminnassa
sinua erityisesti kiinnostavat? 3.) Miksi juuri sinua pitäisi äänestää? 4.) Mitkä asiat saavat sinut hyvälle tuulelle?
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Vaaliliitto:

TEAM Demarit ja sitoutumattomat

Vaaliliitto:

TEAM Demarit ja sitoutumattomat

1.) Kuka olet (missä olet töissä ja tärkeimmät luottamustoimet jos niitä on) 2.) Mitkä osa-alueet liiton toiminnassa
sinua erityisesti kiinnostavat? 3.) Miksi juuri sinua pitäisi äänestää? 4.) Mitkä asiat saavat sinut hyvälle tuulelle?
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KIRJAKE

Maija Vikkula sit.

KIRJAKE

L L AT U N T I 257 LOPPU NS OOPIM
UKS ILL E!

KANSANLIIKE VAKIDUUNIN PUOLESTA
KYSE ON IHMISTEN KUNNIOITTAMISESTA

ALLEKIRJOITA

KANSALAISALOITE

NOLLATUNTISOPIMUSTEN

KIELTÄMISEKSI
NETTISIVUILLA WWW.OPERAATIOVAKIDUUNI.FI

1.) Maija Vikkula, Takon Kotelotehdas Oy
Tes-jaoston jäsen. (Aikaisempia luottamustoimia työpaikan osaston luottamusmies
sekä työsuojeluasiamies ja ammattiosaston hallituksen jäsen.)
2.) Liiton toiminnassa erityisesti kiinnostaa
tessin parantaminen ja nykyaikaistaminen
helpommin kaikille ymmärrettävään muotoon.
3.) Minua saa äänestää jos haluat että vien
jäsenistön asiaa parhaalla mahdollisella tavalla eteenpäin. :)
4.) Minut saa aidosti hyvälle tuulelle oikeudenmukaisuus ja ihmisten tasa-arvoinen
kohtelu.

Vaaliliitto:

TEAM Vasemmisto ja sitoutumattomat

1.) Kuka olet (missä olet töissä ja tärkeimmät
luottamustoimet jos niitä on)
2.) Mitkä osa-alueet liiton toiminnassa sinua
erityisesti kiinnostavat?
3.) Miksi juuri sinua pitäisi äänestää?
4.) Mitkä asiat saavat sinut hyvälle tuulelle?
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WWW.FACEBOOK.COM/VAKIDUUNI

WWW.TWITTER.COM/VAKIDUUNI

KIRJALLISUUSKERHON VUOSIKOKOUS
14.3. klo 13.00–16.00 TKY:n toimistolla.
Mukana Kalle Hyötynen
Tervetuloa!

TAMPEREEN PAINAJAINKERHON

VUOSIKOKOUS

lauantaina 7.3.2015 klo 17.00
TKY:N TOIMISTO
TARJOILUA
Kaikki tampereen kirjatyöntekijäin yhdistyksen
jäsenet ovat tervetulleita.
Ilmoittautumiset Samille 040 506 8497
6.3.2015 mennessä.

Eduskuntavaalit
Suomessa
19.4.2015

Tampereen Kirjatyöntekijäin Yhdistys ry

Sääntömääräinen

KEVÄTKOKOUS

sunnuntaina 15.3.2015 klo 11.00
TKY:n toimiston kokoustiloissa
Satakunnankatu 19–21 C 24

Kokouksessa esillä sääntömääräiset kevätkokousasiat,
ja muut esille tulevat asiat.
TEAM:n järjestöpäällikkö Merja Rinne
kertoo ajankohtaisista asioista ja tapahtumista.
Tervetuloa!Hallitus
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Perinteinen
:n

VAPPUBRUNSSI
Perjantaina 1.5.2015
klo 13.00–15.00
TKY:n toimiston kokoustiloissa
Satakunnankatu 19–21 C 24.
Tarjolla NAPOSTELTAVAA ja JUOTAVAA!
Tule mukaan seuraan tarinoimaan
ja tuttuja tapaamaan.
Tervetuloa!

